
در رابطه با توابينبحثي   
 شهاب

دم خوشحال شدم و ي را دني تواب در رابطه با موضوع"  زندان يگفتگوها "يل رفقايمي ايقتو
.ن بحث شرکت کنميبه سهم خودم در ام گرفتم که من هم يتصم  

 
 خود را خاص ينها معنيالبته هر کدام از ا ( ني تواب ا به اصطالحي هاده ي بر به نظر من موضوع

،  هستند که در جنگها ييهاده يپد ) استفاده کنمدهيبر  ه دهم از کلميح ميمن ترج دارند  و
 ني بر ايم نقدي اگر ما بخواهيعني.  نديآي به وجود ميط بحراني و شرايداخل يهايري درگانقالبات،

من در رابطه . م ين را داشته باششکال مبارزه در آط جامعه و آي شرا ازينقد د حتماي بامي بزنمقوله 
. برميد مشخصه اسم مبا کشور خودمان از چن  

 
  بعد از انقالبي در سالهاته مردم با حکوم مبارزطيشرا -۱
ي انقالبيروهاي ني و آمادگي سطح آگاه-۲  
ژه افراد در تحوالتيات وي خصوص وريث تا-۳  
 

 يعني پردازم به اصل سئوال ي به  موارد  باال خواهم کرد و اساسا ميمن به طور خالصه اشاره ا
. زندانيده هايبر  
 ،ن استيار خشن و سهمگي سرکوب بسيکتاتوريدو  يستي  فاش که در جوامع نوعيي از آنجا-۱

  به توازن قوا،يد کرد و آنهم بستگدا خواهيپانه و نسبتا خشن ي جوي تالفيمبارزه مردم اصوال منطق
ش  خود– خشونت يلي و روال مبارزه بعضا با منطق تحم منفعالنه خواهد بودي و گاهي واکنشيگاه

م تمام يني بي ميکتاتوري دي و حکومت هاي بحرانيک نگاه به کشور هايبا . خواهد کرد ميرا تنظ
ن قانون بوده و يمتاسفانه کشور ما هم شامل هم. ده برخوردارندن قاعي از امبارزات مردم اصوال

ه و ل کردي را تحمش بر مردم حکومتيست اسالمي فاش نظام، ي پهلويکتاتوريبعد از د. هست
ن يل قواني در تحميسع ن،ي از ا فراتري و حتديکش بر حق مردم قد يرست مقابل خواسته هاد

 بر آمده از يها جنبش چگونه که ميدي د و به چشم خود .د کر بر جامعه  خوديع ارتجاده ويپوس
 ۲۷ن مقابله در تمام ي نسبتاً پر شتاب  شکل گرفتند و ايبا آهنگ يلي مقابله با حاکمان تحممردم در

   .کرده است داي پي توده اي به راستيافته و اکنون دامنه اي گذشته ادامه سال
 يا برين جوانان پر شور بدون فرصت کافيل انقالب است که هميعموما مربوط به اوام  امن سخن

 يبدون ذره ا که  مواجه شدنديم خون آشامي با رژ الزم از مبارزه ،يو آگاهمطالعه ، کردنتجربه 
ل ي تحم  ما را بهينيسنگار ينه بسيعتاً هزيطبن و آ اوت تمام شروع به سرکوب کرد و با شقرحم



 ، ها ييد مبارزه جودر دل خو بود که جامعه در   ادامه مبارزه ازيدر واقع زندان هم بخش .کرد
.ا به بار آورد ريگري دي انفعاالت و عوارض جانب،دن ها يبر  
هر شب پشت بند ها  .ه بعد وضع زندان چگونه بودب  ۶۰  يدر سالها  کههستادمان يحتما  -۲

 هزار انسان ش از هزارانيا همه آنها که بيآ!  خالصير هاي تي و بعد صدا ها رگبار مسلسليصدا
چقدر !. بودندشده ان ابعاد خشونت  با يداني الزم وارد مي و آمادگي با دانش کاف  واقعا گناه بودنديب

 ي گريمتاسفانه آن وحش. ن شان را از دست دادنديريابر جان شن جنگ نابريز در اي  عزيانسان ها
 ي سر خورده و روان،دهيبر افراد  يقابل مالحظه اشماربلکه در ادامه ، نه تنها به کشتار ختم نشد 

: آورمي مي مثال نکته مورد نظرم روشن شدنيبرا  . گذاشتيبجا  
 هر کدام ازو به طبقه داشت  ۳ف ي هر رد که بود بلوک في رد ۲ ي دارابند آموزشگاه،:ن يزندان او

 ۳ بودند و هم کفطبقه در  ۲ و ۱  بين به ترتييبند ها از پا.  شدي ما سالن گفتهي بند ، طبقات نيا
که  شد ي موارد موقت استفاده مي معموال برا۱بند  . در باال قرار داشتند ۶ و ۵ و   در وسط۴ و

) م بودنديکه همچنان مخالف رژ  يينهاآ( ان سر موضع ين  زندا۵  و۳بند ده بود يده و نبريشامل بر
و بند ۶  منفعلين  بودند. بند ۲ و ۴ عموما تواب بودند. ضمنا هر بند حدود  ۳۰۰  نفر را در خود 

 ها قرار دهيبردر بند ان ينکه حدود نصف زندانيجه تاسفبار و قابل مالحظه اينت.  داده بوديجا
چون .  داشتندا وجودده هين بري در ب،انات يجراز رهبران  ي توجهقابلو از آن بدتر تعداد !. داشتند

. دهميح ميشتر در مورد آنها توضيده ها هستند من بيبحث ما عمدتا بر  
 

 الف: خائنين  و توابين تير
  فعاليده هايبر: ب 
  منفعليده هايبر: ج

 
ار ي و در بست خود را در اخت شد که کاماليده ها گفته مين گروه از برآبه  :رين تين و توابيخائن
 ي حتخر  و سر آي جاسوس، ي شکنجه زندان ،يشکار زندان   ،يچ کارير داده بودند و از هم قرايرژ

نها آ از  کردندي نميکوتاه به سر همرزمان سابق خود ر خالص زدنير باران و تيدان تي شرکت در م
. ان بودندير بند ها و رو در رو با زندان شد و کمتر دي استفاده ميير بازجوينظ مهم ي کار هايبرا  
  
 روزانه با يهايريآن ها عموما در درگ نيشتريب د که  شيماطالق   يبه کسان:   فعاليده هايبر 
و شتم و  در ضربآنها .  شدياساسا توسط آنها انجام مل بند ها ان شرکت فعال داشتند و کنتريندانز

ر قابل تحمل ين و غيار سنگياصوال جو زندان را بس.  بودند کاسه داغتر از آشيفشار آوردن بر زندان
 يها از آن ها در کاريليخ. ر ممکن بوديبا غي با آنها تقريريدن بدون در گيکرده و نفس کش

 معروف ي  انفرادي از سلول هايژه بخش مهميز شرکت داشتند و بوي زندان ني و اقتصاديخدمات
.ن گروه ساخته شديتوسط ا  گاهشي آسابه  



 
ان مشترکا در يه زندانيبا بقعمدتا  ۶۵ و ۶۴ يان که تا سالهاياز زندان گروه ني ا: منفعل يده هايبر

 ظاهرا . بودند زندان ها  دري اعتمادي و بي ثباتي از عوامل بيکي کردند ي مي در بسته زندگياتاقها
ط  يه شرا چون بيول ! کردنديز مياست پرهيرد شدن در سوار داشتند  و از هر گونه يآنها سر به ز

. شد يم تمام ميتماما به نفع رژموضع شان   ، تن در داده بودندک آنيلوژدئوي ايفضا يعنيزندان ، 
 و ي  ، فرصت طلبيتي ، ضعف شخصييضعف در بازجو:  تلف از جمله مخيها ن افراد بعلتيا

  و البته بخشا ) که به آن تعلق داشتند يدر رابطه با گروه( احساس از دست دادن گذشته خود
) نند تا هر چه زود تر آزاد شوند خواستند دست از پا خطا نکي مکه(  سبک يپرونده ها

 و يلي تحميني فرائض ديآنها معموال در اجرا .وردند آي موجوده ار متزلزل بي بسيتيوضع....،
  آنها با  از نوع رابطهي ناشيار اصرار داشتند و جو روانيانه  زندان بسين زور گويت قوانيرعا

 ي زندگي براي که هر زندانييعتاً از آن جايطب.  ها نقش داشتينيپاسداران در دامن زدن به بدب
 يفيه ضعي داشت ، آنها بنا به روحي و اعتماد ساز گرفتناز به رابطهيک اتاق در بسته ، ني در يطوالن

 . گذاشتنديربد ميماد تاث اعتيدر مغشوش کردن فضاه و کرد رييزندان تغط  يکه داشتند با جو و شرا
 آنها عوض شده و يريم که موضع گيدي دي م شد،يو فشار ها کمتر مکه جو زندان آرام بود ي زمان
هم ان يه زنداني با بق همي عاطفو  ي دوستي رابطه ها ياز طرف!  شدنديم هم معترض مي به رژيحت
 موضوعات يرفت و گاه ي به محض خراب شدن جو تمام اعتماد ها به باد م يل شد ويشتر مي ب

 ي نقل شده بود گزارشش از کشوي کسي براينا و انسيطه مسائل عاطفي که در حيکامال خصوص
ر دست  تو را هم ديکه نقطه ضعف عاطفو صفت ي ديک بازجوي و يآمد حال تو بوديبازجو در م

داشت.   در اين جو نامتعادل خيلي ها قاطي ميکردند و به جمع بريده ها اضافه مي شد و اين 
حقيقت تلخ وجود داشت که بخشي از بريده ها نه زير فشار بازجويي ها بلکه در جو زندان مي 

 بريدند. 
 

 هي روح بهبودي، برا و با گذشتسر موضعان ي از زندانيا شه عدهين بود که هميه اي قضگر يجنبه د
ن کار بعد ها ي همدند  که يرس ي گذاشتند و به آنها مي مهي خود مان جماعت ازيکمک به ا  و

ا رواج ي! يالتيت تشکيفعال  به عنوان ي انسانين گونه تالش هاي و تمام گزارش ا شديم ياپرونده 
ار بد ي بسيت هاي از موقعيکيبنظر من . گرفتي قرار مي داخليار دادگاههاي در اختيستيافکار کمون

 خود و ي منفعل برايده هاي بود که عموما برينياعتماد و بدبط عدم ين شرايدر روند زندان هم
 ي اقتصاديدي تولي زندان و کارگاههاي بازسازيضمنا آنها در کارها. آوردنديگران به وجود ميد

 در  راالبته من همه آنها. کردندي نمي کوتاهز ي ني و گزارش دهي فعال داشتند و از جاسوسينقش
يک موقعيت قرار نميدهم در ميان آنها هم کساني بودند که جاسوسي و ديگر آزاري نميکردند  و يا 

 کساني بودند که بخاطر رو نشدن پرونده يا اسم واقعي شان در ميان آنها قرار داشتند 
 



   در تحوالت زندانافرادژه يات وير و خصوصي تاث- ۳
 ي به بعضياشاره ا يست وليه  نن مقوليا يروان شناس همه جانبه  يرسن نوشته امکان بريدر ا

.تواند روشنگر باشدي مده هايبردر رابطه با ژه يبو ، زندان يتجربه ها  
هر .  معبود بودي  به قبله ها طلبآرمان  خواه ويزادوستن مردم آي و پي سال شور انقالب۵۷سال 

 مختلف ، ياسي سيان هايجر ي مبارزه طلبير لوايش را زيازهاي توانست ني ميزه ايکس با هر انگ
 خواست از ي که ميجوان.  ، ارضاء بکندي ضد انقالبيان هايجر گرفته تا ي انقالبيان هاياز جر

آنچه مشترک بود .  شدي که به کردستان و جبهه جنوب فرستاده ميحقوق مردمش دفاع کند تا جوان
 منافع مردمش  ز خواست اي که ميعالف.  بوديانسانو  ي انقالبيشور بود و آنچه مشترک نبود آگاه

 يآنقدر پتک ها. خته بودنديکرد در هم آميش را دنبال م اي که بخشا منافع شخصيدفاع کند با فعال
.  جدا کند ي ارتجاعيان هاي را از    فعاالن جري مردمده نشده بود که مبارزانيمبارزه بر سر ها کوب

ز يکرد همه چيد با آنکه فکر م کنيد طي را بايبيدانست چه راه پر فراز و نشي هدفش ميآنکه برا
شه ها در يهنوز ر.ند بودختهيرود ، درهم آميش ميدهد به پيا جو نشان مي خواهديآنطور که او م

ن سرکوب ياورد که توفان سهمگي حوادث را بيخاک آنقدر محکم نبود که تاب همه تند باد ها
خ پر ي از تار تازه کهعه يت شينجنبش روحا. ر بود اتفاق افتاديخ کم نظي که در تاريآنهم در ابعاد
دا کرده  که حاضر ي دست پيتيش  سر بر آورده بود بعد از صد ها  سال به موقع انهيسازش و  ک

 يمين رژيد که مقاومت در برابر چن بويعيو طب. را به آتش بکشدتمام کشور   آن حفظ يبود برا
ن  و يون خين کشمکشها ي از ايخش ب.رودين سالها رفت و مي که بر مردم ما  در ا طور بشودهمان

. در  زندانها اتفاق افتادن سالها ، در آير انسانيغ    

 -مه راه متوجه شدندي در ن  شدند ود زندان م که نا خواسته واريدي را دي ما کسان در آن سالها
    متاسفانه يگروه- ساده وجود نداشتي چون امکان برگشت و!ستي نروند راه آنها ي که ميهرا
  ،يي کذايها ن اعترافي تاوان سنگند و آنها هم که زنده ماندند بخشا دشان غ جالديتفتار گر

عمدتا ه زندان و يات اولن تلفيشتريببدبختانه ن را متقبل شدند و ي سنگيها نيو تضممصاحبه ها 
  ها سرييکه از بازجوم يداشت هم را ي عده اي حتو ن گروه بودند ي هم جزء همه ي اوليده هايبر

ک و يدئولوژيا ي در برابر فشار هايرون آمدند و خطر مرگ را هم پشت سر گذاشتند وليبلند ب
 . شدندگري دي ضعف ها و، انفعال هاد ها ي دچار ترد  زنداني از جو داخلي ناشي مغزيشستشو

موضوع نماز خواندن در زندان و مصاحبه هاي کذايي که همگي ميديديم  آن هم در آن ابعاد 
 بي دليل نبود. 

 ي ميشان براحت نيري از جان شکهم ياشت را ديجوانان کم سندر مقابل  الزم به ذکر است که
ا مادران ي پشت سر گذاشتند و ين زندان را سالها با سربلندياده  سنگ العفوق ط يا شراي گذشتند و

ف ير شيآن انسانها.  نشدنديمت خون جگرگوشگان شان حاضر به همکاري به قي حت کهيو پدران
 يهافشار شکنجه ها و ، از اعدامها يم که جو ناشي دانيما م.  خاص خود را دارندي واالگاهي جا
 که همه يي آنهاداشت ودرد ناک  بس ي تاب آوردن عموما عوارضن بود که  ي آنقدر سنگيروان



 ست که از عوارضي نين معني گذراندند و جان سالم بدر بردند به اير بلندبا س ن مراحل رايا
را با خود حمل  از آن دوره ي ناشي از زخم هايچ آثاريآن مصون ماندند و در حال حاظر ه

آنها  . خود را از دست دادند يتعادل روان تمام عمر ي براياه متاسفانه عدکه م يدانيز ميون. کنندينم
 يک فضايجاد يجهت ا هاي و اعتماد سازهاي و فداکارها گذشت،ي انسانيهاتي فعالي برار بودنديناگز

ن مرزها را يشه ايمردد همن يمنفعل بود که ين در حاليا و بپردازند ني بس سنگيعوارضنسبتا سالم 
 مواجعه ي را با دشواري زندان،ص مرزهايبود که تشخگل آلود  فضا آنقدر يو گاه . ختنديريبهم م

ده و ايمها را پر خود آديکه در مس ست  ي شود مبارزه مانند قطاري هست که گفته ميلامث. کرديم
چرا . يرفتي مد تا به آخري باي شدي اگر سوار م. را نداشتيژگين وينظر من زندان اب. کنديسوار م
 ،ف ي ضعيت هاين فضا  شخصيحال در ا.  سوار شدن بودنقطه مقابل ش اده شدن عوارضيکه پ
 ي مند ران بودگي و هر آنچه  که باعث رنج و دردسر دي منفيخصلتهاو مردد  با  خودخواه يآدمها

 يلعکس مقاومتهااو ب .شتر کمک کندي گرفتن بي قربانيم براي رژيشبرد هدف هايتوانست در امر پ
 دوام  درم يده اي شنا يده ي د  از آنها راي  موارديکه همگ ي جمعيه دادن ها و تالشهايروحرانه يدل

ا که باز کردن  شود چريمتم ننجا خي همه داستان به ايول. ثر بودار مؤي بسمقاومت زندان آوردن و 
ست يکارآن  جامعه شناسانه و روان شناسانه يو برس  قوت هاضعف ها و  ،زندان ابعاد يتمام

. طلبدي را مير زنداني و غيزان زنداني عزيعتاً همت تماميکه طبو کار شناسانه مفصل   
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