
 
 همين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در استکهلم١٥ در شب يادمان پروانهسخنرانى 

 
همين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در       ١٥. با درود به همه عزيزانى که اينجا حضور دارند          

 ! ياد همه اين عزيزان گرامى باد.  است٦٧سال 
 .  زل حصار و گوهردشت بودم در زندانهاى اوين، ق٦٩تا سال ٦٠از سال . پروانه هستم

، بعد از آنکه رژيم جمهورى اسالمى قطعنامه پايان جنگ را پذيرفت، مالقات ها قطع              ٦٧تابستان  
شد، تلويزيون  را از بند بردند، بيمارى به بهدارى برده نشد و ورود روزنامه به بند ممنوع شد،                       

.  مطلق به سر مى برديم       همان طورى که رفيقم نازلى گفت، ما در بند زنان در بى خبرى                    
بى خبرى، احساس ناخوشايندى را در همه ى ما          . زندانيان مجاهد را گروه گروه از بند بردند           

در تمام سال هاى زندان، همچون پرنده هائى توى قفس هر لحظه منتظر                  . بوجود آورده بود   
 به بند    بعد از آنکه يکى از زندانيان مجاهد           . تصميم رژيم براى يک وحشيگرى جديد بوديم           

برگشت و خبر اعدام  هم بنديهاى مجاهدمان را داد و به ناگهان رفتار پاسدارها تغيير کرد و                         
صداى شعار عليه زندانيان در نيمه هاى شب در سراسر زندان شنيده  شد، مى توانم بگويم                     

 .   دوران سختى بود. همه ى ما مطمئن شده بوديم که بچه ها دارند اعدام مى شوند
همه در فکر   . سنگهايمان را با خود مى شکستيم و تکليف خودمان را مشخص مى کرديم          ما بايد   
نماز ) ١(در تمام لحظاتى که رفقايمان را براى زدن حد          . خيلى ها به تنهائى قدم مى زدند    . بوديم

مى بردند، با شروع هر وعده اذان، همان دردى را مى کشيديم که بچه ها زير شکنجه                              
تاريخ انتقال مان به    . بچه هاى ملى کش بودم که حکمم تمام شده بود          من جزو    . مى کشيدند

اما مى دانم بعد از اعدام ها و حد خوردن ها،            . زندان گوهردشت را بدرستى بخاطر نمى آورم        
همه فکر مى کرديم ما را براى       . تعدادى از ما زندانيان ملى کش را به گوهردشت انتقال دادند            

رفتار پاسدارها  .  راه مى بايد سرمان را روى پايمان قرار مى داديم          در تمام طول  . اعدام مى برند 
هيچ ارتباطى ميان ما ممکن       . در گوهردشت دوباره ما را دادگاهى کردند         . بسيار خشن بود   

ما با  . تنها مى توانستيم از زير چشم بند پاهاى يکدگير را براى آخرين بار دنبال کنيم                     . نبود
از “ دادگاه“م به جمهورى اسالمى در جواب سئوال هائى که در           آگاهى به اينکه اعدام مى شوي    

 مصاحبه و انزجار مى دهى؟ نه          -٣ نمار مى خوانى؟      -٢ مسلمان هستى؟      -١: ما مى شد 
و اين زيبا   “ نه گفتيم “ ما اعدام نشديم و به اوين برگشتيم اما به جمهورى اسالمى                . گفتيم
 . بود

 در زندان قزل حصار بوقوع پيوست      ٦٢ه اى که در سال     در بخش دوم صحبتهايم قرار است از واقع       
 و  ٦٠بعد از اعدام هاى سال هاى      .  “تابوتها يا قبرها  “ صحبت کنم، از دستگاه شکنجه اى بنام        

، مى توان گفت يکى از جنايات هولناکى که رژيم            ٦٧ و قتل عام زندانيان سياسى در سال         ٦١
زن انجام داد، ايجاد دستگاه شکنجه تابوت ها        جمهورى اسالمى در رابطه با زندانيان سياسى         

بازنگرى همه زاويا و ابعاد اين دستگاه شکنجه که شايد در            .  يا قبرها و نشاندن آنها در آن بود        
تاريخ شکنجه بى نظير باشد، تنها با همت يک کار جمعى ميسر خواهد بود و بايد بعنوان يکى                   

مى دانم که در مورد  آن      . جه در تاريخ ثبت شود     از غيرانسانى ترين و وحشيانه ترين اعمال شکن      
اين گوياى اين واقعيت است که براى برگشت به آن دوران             . تابحال صحبت زيادى نشده است     

اميدوارم عزيزان،  من را يارى دهند به        . تکرارش آسان نيست  . به توان و انرژى زيادى نياز است      
. ه بر ما در آن تابوتها گذشت به شما بدهم            آن دوران برگردم تا بتوانم يک نماى واقعى از آنچ            

اين را هم مى دانم که شنيدن در مورد اين وسيله شکنجه براى شما هم ناراحت کننده خواهد                 
صحبت کردن و حضور ما در اينجا با اين انگيزه              . ما قصد برانگيختن ترحم شما را نداريم         . بود

ى هنوز روى کار است و زندانهايش       است که هنوز رژيم سرمايه دارى اسالمى، اين رژيم وحش         
انگيزه  ما از افشاى اين جنايت،         . مملو از زندانى است و نسل  بعد از ما قربانى آن هستند                

قدمى است در راه ساختن جامعه اى که در آن زندان و شکنجه وجود نداشته باشد و به                            
 .حرمت انسانى و آزادى هاى فردى و جمعى احترام گذاشته شود

کار را راحت کرده اند و سه تابوت ساخته اند که شما عينى تر با اين دستگاه                         دوستان ما    
تابوتها به همين   . شکنجه آشنا شويد و من هم نيازى به توضيح شکل گيرى آن نداشته باشم              

شب اول  . من از اوين به قزل حصار و مستقيم به تابوتها منتقل شدم            . سادگى بود که مى بيند   
دو تخته چوب به اندازه يک قبر به          . م و نگاهى دزدانه به سالن کردم       کمى چشم بند را باال زد     
در ابتدا وحشتى را که بعدها لحظه به لحظه سراپاى وجودم را گرفت              . موازات هم قرار داشتند   

صبح با فرياد توابها که     . شب اول چشم بند و چادرم را در آوردم و خوابيدم           . احساس نمى کردم 
مدام فحش مى دادند که فکر کردى اينجا هتل            . ز خواب پريدم   پشت سرمان راه مى رفتند ا      

چرا چادر و چشم بندت را در آوردى؟ بعد از آنکه کناه کبيره ام را توابها به حاج داود گزارش                  . است



دادند و کتک مفصلى خوردم، ياد گرفتم بايد با چادر و چشم بند در تابوتى که برايم ساخته                         
هيچ چيز  . ه به چشم داشتم بينى و گونه هايم را پوشانده بود          چشم بندى ک . بودند زندگى کنم  

 شب  ١٠ صبح تا     ٧از ساعت   . به معناى واقعى چشم هايم را از دست داده بودم           . نمى ديدم
بيدارباش بود و تمام طول اين ساعت را بايد در جائى به اندازه يک قبر بى هيچ تکانى، بى                          

درد تمام عضالت کمر، دستها و پاهايمان       . شستيمهيچ حرفى و بى  آنکه جائى را ببينيم مى ن         
دست و پاهايم چنان خواب مى رفت که گاهى از شدت درد دلم مى خواست                    . را گرفته بود   

کوچکترين حرکت و   . هيچ حرکتى ممکن نبود    . اما فرياد را هم از من گرفته بودند          . فرياد بزنم 
آنقدر به جرم خوردن قاشق به      . ک بزند صدائى بهانه اى بود براى حاج داود که ما را وحشيانه کت          

به هنگام خوردن غذا از       . بشقاب هايمان کتک خورده بوديم که ترجيح مى داديم غذا نخوريم             
حنجره ام .  کيلو وزن کم کرده بودم     ١٥.  ترس اينکه مبادا قاشق به بشقاب بخورد بدنم مى لرزيد        

در طول حمام تالش     .  رفتيمهفته اى يک بار حمام مى      . صدايم در نمى آمد   . خشک شده بود   
بسختى در لوله   . اما انگار صدايم از ته چاه در مى آمد          . مى کردم صدائى از حنجره ام در آورم       

. جسم مان در حال مردن بود    . از قيافه خودم وحشت کرده بودم     . دوش حمام خودم را مى ديديم    
دادم به جاى در    چشمهايم آنقدر به نور حساس شده بودند که در وقت دستشوئى ترجيح مى              

همين االن که با رفقايم پشت پرده در تاريکى نشسته               . آوردن چشم بند کمى آنرا باال بزنم       
حتما اين  . بوديم، وقتى پرده کنار رفت براى لحظه اى همان احساس تابوتها به من دست داد                 

  چندين  تصور کنيد اگر اين حالت    . حالت يک بار در زندگى براى هر کدام از شما پيش آمده است            
تمام احساسات و غرايز        . ماه متوالى به شما دست دهد چه عذابى خواهيد کشيد                      

تصور کنيد به انسانى بگويند حق خوردن، خوابيدن،          . انسانى مان به زنجير کشيده شده بودند      
حاج داود تنها   . او با ديگران است   ... نشستن، حرف زدن، راه رفتن، تشنه شدن، توالت رفتن و          

اين براى من   . دستگاه شکنجه او، شکنجه روحى هم مى داد        . ى قانع نبود  به شکنجه جسم  
شنيدن صداى قرآن به طور روزانه به مدت چند               . دهشتناک تر از شکنجه هاى جسمى بود       

در کنار همه اينها، شنيدن        . ساعت، گوشهايمان را خسته و مغزمان را فرسوده کرده بود                
ر کنارم بودند و شکنجه هاى بسيارى را تحمل         مصاحبه هاى دوستانى که طى دو سال زندان د        

کرده بودند و اکنون همچون ديوانگان چيزهائى را بخود و ديگران نسبت مى دادند که واقعيت                     
آنها انگيزه سياسى و چپ شدن خود را به روابط آزاد جنسى با                   . نداشت، آزار دهنده تر بود    

 . مطرح مى کردند... پسرها و
. از آنها بازجوئى مجدد بعمل مى آورد و اطالعات مى خواست          . ع نبود  حاج داود به مصاحبه قان     

حاج داود از آنها مى خواست ريز به          . بعضى از آنها حتى خانواده هايشان را به زندان کشاندند           
آنها به معناى واقعى انسانيت خود را از دست داده           . ريز در مورد بچه هاى بند تک نوسى کنند        

 در تابوتها بودم فکر مى کردم حاضرم بتدريج بميرم ولى شبيه آنها                  در تمام مدتى که    . بودند
يادم مى آيد بعد از برچيدن     . به تنهائى عادت کرده بوديم    . دوستان ما را از ما گرفته بودند      . نشوم

بعد . ، وقتى به قرنطينه رفتيم يک ساعتى چشمهايمان جائى را نمى ديد            )تابوتها(شدن تختها 
 قرنطينه  .ديگر را بغل کرديم و خوشحال بوديم سالم باقى مانده بوديم           از مدتى من و نازلى هم     

در قرنطينه هيچ پاسدارى نبود و هيچ       . اکثرا روان پريش شده بودند    . دهشتناکت تر از تابوتها بود   
تابوتى وجود نداشت اما اکثر بچه ها تنها غذا مى خوردند و تنها قدم مى زدند و با هيچکس                         

شکسته و   گفته بودند اکنون  “ نه“ يى که در تمام طول زندان به رژيم          بچه ها. حرف نمى زدند 
قبرها برچيده شد اما تاثير آن هميشه در روح و جسم               . آنها هميشه تنها بودند    . بيمار بودند 

 زن  ١٥٠. من از لحاظ جسمى تا آخر عمر نياز به مداوا خواهم داشت            . همه ما باقى خواهد بود    
تعدادى از آنها  سالها بعد بر اثر تنهائى دست              . بوتها شدند جوان قربانى دستگاه شکنجه تا     

زندانيانى چون مهين هرگز نتوانستند از قالب       . يکى از آنان بود   “ مهين بدوئى “. بخودکشى زدند 
قبرها که حاجى داود براى مان ساخته بود بيرون بيايند و به همين دليل نيز مرگ را براى خود                      

 .  را از دست داديم و اين با اعدام آنها هيچ فرقى نمى کندما دوستان خود. آسان تر ديدند
 
در جريان کشتار زندانيان سياسى در          . حد در اسالم به معنى مجازات شالق است             ) ١(

بيشتر زندانيان بدان   . زندانيانى که اعدام نشده بودند تکليف کردند نماز بخوانند         ، به ٦٧تابستان  
.  هر وعده نماز تعدادى شالق بر پا و پشت آنان زده شد             عمل نکردند و به همين دليل نيز بابت       
 . اين عمل شنيع ماه ها ادامه داشت

  
 

 
 



 


