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 سخنی با خواننده 
  

در اختيار شما است، بخشی از کتابی است که توسط نگارنده " ای نوظهور در زندان تواب، پديده"مطلبی که اکنون تحت عنوان 
. زندان نوشته شده و اميد است که متن کامل آن بزودی انتشار يافته و در دسترس همگان قرار بگيرداين سطور در رابطه با 

کننده بعضی از محافل راست در  های گمراه آنچه مرا بر آن داشت که اين بخش از کتاب را بطور جداگانه منتشر سازم، بحث
شود  پديده تواب آغاز گشته و تحت اين عنوان کوشش ميباشد که امروز تحت عنوان چگونگی برخورد به  خارج از کشور مي

 . های انحرافی چندی به ميان افکار عمومی برده شده و به آن شکل و جهت خاصی داده شود ايده
  

های جمهوری اسالمی به منصه ظهور رسيد، برای   در زندان60ای که در دهه  جای انکار نيست که تواب به عنوان پديده
ها وقتی از زبان  از اين رو حتی خيلي. باشد ای نمي اند، پديده کامًال شناخته شده ها را تجربه نکرده نکسانی که آن زندا

ها را بايد بخشيد و بايد ترتيب بحث و گفتگوی روياروی عناصر مبارز و  شنوند که تواب مبلغين راست، سخنانی از اين قبيل مي
 آنها تصور - شود  با توابين مطرح مي60لب بحث زندانيان سياسی سابق در دهه  که اين موضوع فعًال در قا-چپ را با توابين داد

در حالی . های رژيم شاه نيز وجود داشت باشد که تجربه آن در زندان در زندان مي" بريده"کنند که منظور از تواب، زندانی  مي
 و کسانی بودند 60های دهه  ان رژيم در زندانهای مورد بحث آنها، همکار جنايتکار دانند که تواب که خود آن مبلغين خوب مي

ها  که فعاالنه به امر سرکوب زنداينان سياسی خدمت نموده و به صورت جزئی از ماشين سرکوب جمهوری اسالمی در زندان
های  حثای را با طرح ب کوشند اغراض غيرانقالبي در هر حال، با توجه به اين که امروز برخی از محافل راست مي. درآمده بودند

انحرافی در رابطه با توابين پيش ببرند، در اينجا ضروری است که در جهت روشن کردن داليل انتشار مطلبی که پيشاروی خود 
توان در يک  ها را مي ها و ايده ترين آن بحث عمده. ها و اهداف عملی متعاقب آنها پرداخته شود داريد، مختصرًا به اين بحث

ها در اثر شرايط مملو از شکنجه و رعب و وحشت زندان با   از آن آنجا که تواب-1:  برشمردليست با منطق گويندگانشان
 توابين چون در يک - 2. باشند رژيم مي" قربانيان"اند، بنابراين آنها  دستگاه سرکوب رژيم جمهوری اسالمی همکاری کرده

های بد آنهائی  تواب. دارند" بندی درجه"ها   تازه، تواب-3". بخشيد"اند پس بايد آنها را درک کرد و  شرايط وحشيانه تواب شده
زن  زن و شالق خب، همه توابين که تيرخالص. اند اند و با شالق به جان زندانيان سياسی افتاده هستند که تير خالص زده

، زندانيان "وق بشردموکراسی و حق" در جهت احترام به -4. اند، بنابراين حداقل اين دسته را بايد درک کرد و بخشيد نبوده
 جان سالم به در برده و امروز در خارج از کشور برعليه 60های  در واقع تعدادی که از کشتارهای فجيع سال(سياسی سابق 

 از آنجا که برای درک -5. بايد مستقيمًا با توابين وارد بحث و گفتگو شوند) کنند رژيم جمهوری اسالمی فعاليت سياسی مي
پس !) گران رسمی را نه و چرا خود کارگزاران و شکنجه(توابين را هم شنيد " روايت" بايد 60ر دهه های زندان د واقعيت

هائی که برای  بخصوص در مراسم(اپوزيسيون انقالبی و مترقی بايد به توابين اجازه دهد که در جلسات مختلف آنان 
 توابين با ما در -6. شرکت نموده و ابراز نظر کنند) شوند  برگزار مي60داشتن خاطره زندانيان سياسی جانباخته دهه  نگاه زنده

به چه دليل حتمًا . (کنند و باالخره بايد يک طوری با آنها برخورد نمود زندگی مي) سقف آسمان خارج از کشور(زير يک سقف 
را بکنند و کاری به نيروهای بايد با آنها برخورد کرد؟ اگر آنها با وزارت اطالعات جمهوری اسالمی کار نکرده و زندگی خودشان 

پردازند، نداشته باشند، چه ضرورتی دارد و چه شده است  مبارز و انقالبی که در شرايط بسيار دشواری به کار سياسی مي
که شان اعتراف کنند و بگويند  بايد از آنها خواست که بيايند و در برابر اپوزيسيون، به جرم).... که ما اکنون با آنها برخورد کنيم؟

بايد با حس .... توانند به صف نيروهای اپوزيسون بپيوندند و اند و بعد مي برای حفظ نظام جمهوری اسالمی چه آارهايی آرده
  .... با مردم در ميان بگذارند؟ و(!!) جوئی مبارزه نموده و شرايطی برای آنان بوجود آورد که حقايق را صادقانه انتقام

  
شود که از اين نام اصًال نبايد استفاده  پسند آغاز شده و گفته مي با داليل ظاهرًا عامه" وابتغيير اسم ت"بحثی هم در مورد 

از آنجا که اين بحث در ميان نيروهای مبارز و آزاديخواه نيز مطرح شده، جهت . کرد چون مثًال لغت تواب اسالمی است و غيره
قبيل انديشيد که صرفنظر از اينکه هر کس چه نيتی از طرح توان به مسائلی از اين  تعمق هرچه بيشتر روی اين موضوع مي

از اذهان، قدمی در جهت زودن خود آن واقعيت زشت از حافظه تاريخی " تواب"اين بحث دارد، آيا کوشش در از بين بردن نام 
ايجاد مردم نيست؟ آيا چنان کوششی خواسته و يا ناخواسته در خدمت مخدوش کردن محتوای واقعيت پديده تواب و 

 گيرد؟  سردرگمی در شناخت ماهيت اين پديده قرار نمي
  

های ديگری را هم اضافه کرد اما، و همه صحبت روی همين اما است که هدف از اين  توان بحث مي)  مورد6(به ليست فوق 
اسًا اين شوند؟ و نکته بسيار مهم ديگر اين است که اس هائی مطرح مي ها چيست و به چه دليل امروز چنين بحث بحث

های  همه بحث..." سخت گير و"های  در حال حاضر بطور عينی و مشخص چه کسانی هستند؟ و اگر اين چپ" توابين"
تريبونی (نيز واگذار کنند " افرادی تحت عنوان تواب"ها را بپذيرند و مثًال رضايت دهند که تريبون بسيار محدودشان را به  راست

و داوطلبانه در اختيار هر فرد (!) ها هم سخاوتمندانه  بدست آورده و البته خيلی وقت-ز کشور آنهم در خارج ا-که با هزار زحمت
 ، بايد انتظار حضور چه کسانی را در پشت آن تريبون داشت؟ )دهند راستی قرار مي

  
ها را نه فقط  بحثتوان همه آن  مي. توان بحث کرد الذکر و هر مورد ديگری از آن قبيل مي  مورد فوق6شکی نيست که درباره 

در رابطه با توابين که پس از افتادن به زندان در خدمت نيروی سرکوبگر جمهوری اسالمی قرار گرفتند، بلکه در مورد کسانی 
هم که از اول در خدمت اين نيرو بودند، انجام داد و متوجه شد که هر يک از آنها تحت چه شرايطی به آن صف پيوستند و 

شدن او به صف  گونی که اين يا آن فرد را به يک نيروی مرتجع و جنايتکار تبديل کرده و باعث کشيدهشرايط متفاوت و گونا
جنايتکاران و سرکوبگران شده است را باز شناخت و در آخر نيز به اين نتيجه رسيد که سرمنشاء را بايد نظام کثيف طبقاتی 

 نتيجه گرفت که همه آن افراد قربانی هستند، قربانی نظام بعد هم. کند دانست که دائمًا محصوالت اين چنينی توليد مي
توان از بحث فوق اين نتيجه را گرفت که اگر خواهان دنيائی عاری از هرگونه جنايت هستيم، اگر  مي! مگر نه. حاکم
سی تحت خواهيم نه تواب داشته باشيم و نه زندانی سيا خواهيم به هرگونه خشونتی در جامعه پايان بدهيم، اگر مي مي

شکنجه و سرکوب مداوم و نه اصًال خود زندان و غيره، بنابراين بايد با همه وجود برای از بين بردن جامعه طبقاتی حرکت کنيم 
ولی طراحان بحث فوق چنين موضوعی را . کنند، مبارزه نمائيم ای تالش مي و با همه کسانی که در جهت حفظ چنين جامعه

. کنند زدن به بحث فوق، بخشش توابين را از نيروهای مبارز و مردمی طلب مي کشيدن و دامن آنها با پيش. نمايند مطرح نمي



ی را کنار بگذاريم، در "ابوغريب"ی و "جرج بوش"از نوع " دموکراسی"و " بشری حقوق"اصطالح  های به در برخورد آنها اگر بحث
البته هيچ اشکالی ندارد که . شود  دليل اين امر ذکر مي جمهوری اسالمي،60های دهه  نهايت، شنيدن روايت توابين از زندان

خيلی از نيروهای حتی آشکارا ضدخلقی نيز اين . شان صحبت کنند و روايت خود از زندان را بيان کنند توابين در مورد گذشته
سيعی نيز پخش شان، در سطح و سازند که با توجه به قدرت مالي هائی منتشر مي کنند و بعضًا کتاب کار را کرده و مي

اما پرسيدنی است که برای بازگوئی . شوند و امروزه البته امکانات اينترنتی هم برای پخش هرگونه روايتی وجود دارد مي
شدن آنها وجود دارد؟ چرا بايد نيروهای مترقی اپوزيسيون اول آنها را ببخشند، بعد به  روايت توابين چه نيازی به بخشيده

شان دعوت کنند و يا به هر طريق ديگری متوسل  بنشينند و سپس از آنها برای شرکت در جلساتگفتگوی مستقيم با آنها 
ها وجود دارد؟ تازه مگر نبايد از روايت کارگزاران  شوند تا توابين روايت خود را از زندان بگويند؟ براستی چه لزومی برای اين کار

طقی نبايد با آنها نيز به گفتگوی مستقيم پرداخت و از آنها هم برای ها در آن دهه نيز آگاه شد؟ بر مبنای چه من رسمی زندان
شرکت در جلسات نيروهای آزاديخواه دعوت به عمل آورد؟ آيا اشکالی دارد که معلوم شود که مثًال همپالگی جنايتکار و کثيف 

های فوق، اين سئوال نيز به ذهن  حث دارد؟ با ادامه ب60حصار در دهه  الجوردی يعنی داود رحمانی چه خاطراتی از زندان قزل
هاست؟ و يا واقعيت اين  ای برای هموار کردن راه برای اين دومي شود که آيا خواست بخشش توابين و غيره، مقدمه متبادر مي

  ! ستکشد و تا آنموقع به قول معروف اپوزيسيون وضع ديگری پيدا نموده ا ها نمي است که با تحقق مورد اول، ديگر کار به اينجا
  
 و بخصوص 60هاست در رابطه با کشتارهای دهه  ای است که مدت ، بحث کهنه و پوسيده"بخشش"دانيم که بحث  مي
، از طرف وابستگان رسمی اين رژيم و نيروهای راست 67عام زندانيان سياسی به دست رژيم جمهوری اسالمی در سال  قتل

اندرکاران دستگاه سرکوب جمهوری اسالمي، تحت  يکی از اولين دستگردد و اخيرًا نيز از طرف گنجي،  غيردولتی مطرح مي
توان ديد که آنچه اکنون تحت  با در نظر گرفتن اين امر مي. بطور ناموفق مطرح شد" کنيم بخشيم ولی فراموش نمي مي"عنوان 

کشيدن از مبارزه  ی دستيعنی در راستا. شود نيز در راستای همان خط پيشين قرار دارد عنوان مي" توابين"عنوان بخشش 
سياست "که در واقع همان چهارچوب (!!) گرفتن خط انتقاد البته دوستانه انقالبی برعليه رژيم جمهوری اسالمی و در پيش

با اين حال، موضوع در رابطه با توابين از ابعادی . باشد از طريق بحث و گفتگو مي"(!!) اختالفات"و حل " ها گفتگوی تمدن
در اينجا است که بايد بر مبنای يک رهنمود مارکسيستی . ه بايد بطور جداگانه مورد توجه و تعمق قرار گيردبرخوردار است ک

را از بحث تجريدی بيرون کشيده و " توابين"يا " تواب"، در جستجوی يافتن حقيقت، "حقيقت مشخص است مجرد نيست"که 
و ! وز پس از گذشت دو دهه از آن زمان، در چه جايگاهی قرار دارنداند، امر  در زندان تواب بوده60ببينيم آنهائی که در دهه 

و بايد ! تواند بکند کند و يا مي ای از آنها مي زدن به اپوزيسيون انقالبی و آزاديخواه چه استفاده وزارت اطالعات اکنون برای ضربه
ی محافل راست، در صورت موفقيت آنها در روی اين موضوع تعمق نمود که جدا از نيت و خواست آگاهانه و يا ناآگاهانه بعض

ها حاصل شده و چه اوضاعی در انتظار نيروهای مبارز و آزاديخواه  هايشان در جنبش، چه نتايج عملی از آن کردن انديشه غالب
 خواهيم بود دادن به توابين، فردا شاهد آن آيا غيرواقعی است تصور کنيم که با ميدان! بطور بالفعل در خارج از کشور خواهد بود

مثًال جای سخنرانان ) شايد هم از نوع پشيمانش که مقبول واقع شود(که فرستادگان وزارت اطالعات، تحت عنوان تواب سابق 
های اپوزيسيون را بگيرند و نيروهای انقالبی و آزاديخواه را متهم کنند که اين آنها بودند که با مبارزه و  امروزی در مراسم
 ؟ !اند و غيره را بوجود آورده" کشتارها"يم جمهوری اسالمی موجبات مقاومت در مقابل رژ

  
های جمهوری اسالمی در دهه  های عينی از زندان ام با تکيه بر تجربه ، من کوشيده"ای نوظهور در زندان ه تواب، پديد"در بخش 

ها در زندان مورد بررسی قرار داده و تا آنجا  های گوناگون فعاليت تواب های مختلف اين دهه و در حوزه  ، اين پديده را در سال60
در ضمن بايد به اين نکته هم اشاره کنم که در اين بخش و بطور کلی . که مقدور بود، تعريفی مبتنی بر واقعيت از آن ارائه دهم

خاطرات در سراسر کتاب، همچون هر کار پژوهشی ديگر به منابع و اسناد مختلف رجوع شده است؛ بخصوص در اين نوشته، 
اند و من از آنها بدون در   وسيعًا به عنوان منبع تحقيق مورد استناد قرار گرفته60و مطالب زندانيان سياسی باقيمانده از دهه 

  . ام شان و يا تأئيد و تکذيب گرايشات نظری آنها نقل قول نموده نظر گرفتن مواضع سياسی قبلی و يا کنونی نويسندگان
  

های تحت ستم ايران  شان همواره برای کارگران و زحمتکشان و همه توده الش به کسانی که قلباميدم بر آنست که اين ت
طپد، به همه آنان که از رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی و از همه مرتجعين طرفدار و حافظ اين رژيم، متنفر و بيزارند،  مي

 ، ياری رسانده و به آنها کمک کند که با اتخاذ موضع 60 های دهه تری از پديده تواب در زندان جانبه در کسب شناخت همه
به اپوزيسيون مبارز و انقالبی " تواب"های جاري، در مقابل هجوم جديدی که در پشت نام  تری در قبال بحث هرچه اصولي

 . شروع شده ايستاده و از مواضع انقالبی خود دفاع کنند
  

 اشرف دهقانی 
  

 ) 2006بيست و دوم نوامبر (
  هر نواش اين نکته گشته فاش از

 کند  کاين کهنه دستگاه تغيير مي
  

 نيما يوشيج 
  

 ! ای نوظهور در زندان تواب، پديده
  

های  ای در زندان به منصه ظهور رسيد که همچون بسياری از پديده های انقالبي، پديده  با حمله ارتجاع به توده60در دهه 
سابقه بود؛ پديده نوظهور و جديدی که  اند، در تاريخ معاصر ايران بي می زاده شدهبار و زشتی که با رژيم جمهوری اسال نکبت

اين پديده در محل تولد خود يعنی . های پدرش رضا خان قلدر های رژيم شاه وجود داشت و نه در سياهچال نه در زندان
اندرکاران سرکوب در زندان،  ت و دستبايست نام اسالمی هم به خود گرف های رژيم جمهوری اسالمي، همانطور که مي زندان
مسما بودن اين نام برای پديده نوظهور مورد بحث ما از آنجاست که بين معنی  بي. را روی آن گذاشتند" تواب"مسمای  نام بي

غت به عنوان يک کلمه عربی در ل" تواب"دانيم  همانطور که مي. لغوی اين کلمه با خود واقعيت آن پديده همخوانی وجود ندارد
توان به  به معنی کسی است که توبه کرده است و از آنجا که اين کلمه دارای بار مذهبی است، مفهوم آن را در اين ترم مي

به اين وسيله او به . کند مي" گناه"ی است که ترک "گناهکار"کننده و يا به عبارتی تواب، شخص  اين صورت توضيح داد که توبه
اصطالحی که مطرح است با  گذارد؛ يا بنا به داده را کنار مي آميزی که قبًال انجام مي"گناه"گردد و کارهای  برمي" خدا"سوی 



داده حال روال  خويش را شسته و با ترک کارهائی که قبًال بطور معمول انجام مي" گناهان"به روی خود، " ريختن آب توبه"
. مفهوم خاص خود را دارد" توبه"اجتماعی مردم ما نيز واژه در فرهنگ . گيرد نيست در زندگی پيش مي" آميز گناه"ديگری را که 

داده ولی در يک  کردن به معنی نفی و ترک عملی است که شخص آن را قبًال بطور متداول انجام مي در ميان مردم ايران توبه
" تواب"ين مبنا اگر صرفًا معنی لغوی بر ا. گيرد که ديگر به ادامه آن کار نپرداخته و انجام آن را کامًال کنار بگذارد زمان تصميم مي

شد که ضمن پشت و پا زدن به گذشته مبارزاتی  در نظر گرفته شود، قاعدتًا، اين عنوان در زندان بايد به کسی اطالق مي
در . خواست برعليه اين رژيم مبارزه بکند خود، از مبارزه سياسی برعليه رژيم جمهوری اسالمی دست کشيده و ديگر نمي

از تواب است که امروز " تصوری"اتفاقًا با القای چنين . شد  ، به چنين کسی تواب گفته نمي60های دهه   در زندانحالی که
های دهه  های موجود در زندان شرايط شکنجه و دهشت(کوشند توابين را افرادی جلوه دهند که تحت شرايطی  فريبکاران مي

های مذهبی رژيم شرکت کرده و  قا و دوستان خود را لو داده و يا در مراسماند و در عمل هم گويا صرفًا رف در هم شکسته) 60
 60های جمهوری اسالمی در دهه  در زندان" تواب"اما واقعيت اين است که . اند و غيره اند، نماز خوانده يا اگر غيرمذهبی بوده

 . کند ای نبود که ظاهرًا معنی لغوی آن القاء مي آن پديده
  

 در 50های جمهوری اسالمی بشناسيم، آگاهی به اين امر الزم است که در دهه  را در زندان" تواب" نوظهور برای اينکه پديده
نامه به شاه، از گذشته مبارزاتی  های رژيم شاه بودند زندانيانی که ديگر توان مبارزه را از دست داده و با نوشتن ندامت زندان

خوانده " نادم"شد ديد،   مي55 که نمود آنها را بطور بارز در اواخر سال -اين زندانيان. نمودند خود اظهار پشيمانی مي
دوران شاه نبود که صرفًا به اعتقادات " نادم"های جمهوری اسالمي، همانند زندانی سياسی  در زندان" تواب"اما، . شدند مي

قادر به تداوم مبارزه نبوده و از اعمال سياسی قبلـی خود پشت کرده باشد و يا به دليل فقدان انرژی و توان مبارزاتی ديگر 
اجازه دهيد چند صفت سلبی ديگر تواب را نيز در اينجا ذکر کنيم تا . نموده باشد) به مفهوم واقعی کلمه(گذشته خود نيز توبه 

را تاب های جمهوری اسالمي، به کسانی که شکنجه  از جمله اينکه بايد بدانيم که در زندان. اين پديده بخوبی شناخته شود
در واقعيت امر، از ميان مبارزين کم . شد اطالق نمي" تواب"دادند، لفظ  نياورده و اطالعات خود را در اختيار بازجوها قرار مي

های وحشتناک چنين کرده بودند، در  نبودند کسانی که هرچند نه به دلخواه ولی به دليل در هم شکستن در زير شکنجه
وره بازجوئي، خود را بازيافته و کماکان در جبهه مخالف جمهوری اسالمی باقی مانده و تواب حالی که آنها پس از گذراندن د

های  های کارگزاران رژيم از قبيل شرکت در مراسم دادن به بعضی از خواسته ها تن همچنين در اين زندان. نشدند
ور کلی کسانی که به درجاتی در مقابل شد؛ و بط خواندن فرد نمي" تواب"مذهبی و نمازخواندن و غيره دليلی بر  سياسي
واقعيت اين است که در . شدند خطاب نمي" تواب"آمدند،  ها کوتاه مي های دژخيمان جمهوری اسالمی در زندان خواست

ها حاکم شد که حتی تعدادی از زندانيان سياسی مبارز و بسيار  زائی بر زندان مقطعی چنان شرايط رعب و وحشت مرگ
مجبور گشتند در ظاهر به بعضی از آن مقررات تن بدهند و به ) های خاص به داليل دستگيری و وضعيتبسته (شريف نيز 

عالوه بر اين، همواره بسته . های مبارزاتی متفاوتي، به ايستادگی خود در مقابل رژيم ادامه دهند ای ديگر و با اتخاذ شيوه گونه
مبارز، چنان در هم بشکند که برای مدتی واقعًا تسليم شرايط شده و های متفاوت، ممکن بود که يک فرد  به شرايط و وضعيت

. ساخت های تحميلی رژيم بدهد، اما اين زندانيان سياسی را نيز خط و مرز مشخصی از توابين جدا مي تن به بعضی خواسته
و يا کًال تحت شرايطی از " يدبر مي"اصطالح رايج  ديد و به ای که در مقطعی خود را ناتوان از مقاومت مي نه، زندانی سياسي

های رِژيم جمهوری  حتی پس از تحکيم نسبی پايه. نمود، هنوز ماهيتًا با تواب فرق داشت موضع بريدگی و انفعال حرکت مي
کردند که موافق رژيم جمهوری  ها پديد آمدند که علنًا اعالم مي  ، کسانی در زندان60های  اسالمی تقريبًا در اواسط سال

های  پذيرند؛ بر اين مبنا، آنها در زندان کارهای خدماتی نيز از قبيل کار باشند و ايدئولوژی اسالمی اين رژيم را مي ياسالمی م
دادند، اما اين دسته نيز  انجام مي) جنگ ارتجاعی ايران و عراق(های جنگ  اصطالح فرهنگی در ارتباط با جبهه توليدی و يا به

البته، در ميان آنان توابين مخفی حضور داشته و به کار جاسوسی برعليه زندانيان (ند شد خود، تواب شمرده نمي خودي به
 ) 1).(پرداختند سياسی مي

  
رفت که  اين لفظ به روشنی در مورد کسانی بکار مي. مفهوم کامًال معين و مشخصی داشت" تواب" ، 60های دهه  در زندان

شدند و پس از دستگيری در صف رژيم قرار گرفته و به  شناخته ميقبًال به عنوان عنصر مخالف رژيم جمهوری اسالمی 
شد که دست در  ای گفته مي  ، تواب به زنداني60های دهه  بطور واضح، در زندان. همکاری با نيروهای سرکوبگر پرداختند

ثرتر ماشين جنايت دست نيروهای امنيتی و مسئولين زندان، در کار سرکوب نيروهای انقالبی در جامعه و پيشبرد هرچه مو
کسی بود . در يک کالم، تواب، زندانی همکار نيروهای سرکوبگر رژيم بود . کرد رژيم در حق زندانيان سياسی ديگر، شرکت مي

 که البته اين همکاری يک شکل - پرداخت که در ضديت با نيروهای مبارز و مردمی به همکاری عملی با نيروهای سرکوبگر مي
ها اين گوناگونی و بطور کلی تفاوت بين توابين را  امروز بعضي. گرفت اگون و به طرق مختلف صورت مينداشت و در اشکال گون

. اند ای جهت ايجاد سردرگمی در شناخت خود پديده تواب و درک تمايز بين توابين با ديگر زندانيان سياسی قرار داده وسيله
توان  وقتی ماهيت پديده شناخته شد آنگاه مي. باشند ل شناخت ميشان قاب ها از روی ماهيت اما، واقعيت اين است که پديده

  . بنابراين، در گام اول ما بايد بکوشيم ماهيت پديده تواب را بشناسيم. گوناگونی اشکال آن را نيز برشمرد
  

سه کنيم، خواهيم  ، مقاي50های رژيم شاه در دهه  در زندان" نادم"های جمهوری اسالمی با  را در زندان" تواب"اگر بخواهيم 
های جمهوری  در زندان" تواب"شد، اما  کشيدن از مبارزه، به يک عنصر منفعل تبديل مي ها با دست در آن زندان" نادم"ديد که 

 يا در واقع توبه از گذشته خود، بصورت عنصری کامًال - اسالمی پا را از حد ندامت و انفعال فراتر گذاشته و تازه پس از ندامت
ها، بخشی از وظايف دستگاه  صه عمل در زندان وارد شده و در کنار نيروهای امنيتي، پاسداران و رؤسای زندانفعال به عر

 بدون آنکه قبًال فورمی -در واقع، تواب، جزئی از ماشين سرکوب رژيم جمهوری اسالمی در زندان بود. داد سرکوب را انجام مي
 تصوری نيز از آن 50ای که در دهه  در تبيين علت وجودی چنين پديده. اشدرا برای استخدام رسمی در اين دستگاه پر کرده ب

 ، برای رژيم شاه کنار زدن يک عنصر 50توان به اين واقعيت توجه کرد که در شرايط مبارزه طبقاتی در دهه  وجود نداشت، مي
همين خاطر هم ندامت زندانی از اعمال به . رفت مبارز از صحنه مبارزه دموکراتيک و ضدامپرياليستي، يک موفقيت به شمار مي

کشيدن او از مبارزه، خود به   چرا که ندامت زندانی و دست- شد مبارزاتی گذشته خود در آن شرايط معين، کافی تلقی مي
 ، رژيم ضدخلقی 60در حالی که در شرايط حاد مبارزه طبقاتی در دهه . معنی کمک به تداوم سلطه آن رژيم بود

او از . پذيرفت توانست به چنين امری راضی شود و در نتيجه از زندانی بريده، صرف ندامت منفعل را نمي ه نمياستقراريافت تازه
کننده، درچهار چوب معيارهای جمهوری اسالمی  خود را در عمل به اثبات برساند و توبه" توبه"خواست که  زندانی بريده مي

بنابراين، با در نظر گرفتن همه واقعيات . توانست چنين کند ی اين رژيم، ميتنها با همکاری عملی با نيروهای سرکوبگر و امنيت
ها کسانی بودند که صرفنظر از   بازشناخت و مالحظه نمود که در آن زندان60های دهه  را در زندان" تواب"توان  الذکر، مي فوق

هائی بودند، امروز  دند و يا پايبند چه ارزشکر اين که به چه دليل دستگير شده بودند، در گذشته از چه اعتقاداتی دفاع مي



خواسته و يا ناخواسته خود را تمامًا در اختيار رژيم جمهوری اسالمی قرار داده و با انجام عملکردهائی که از طرف بازجوها و 
های انقالبی و  دههای سرکوبگرانه رژيم و به ضرر تو گردانندگان زندان به آنها محول شده بود، به نفع پيشبرد مقاصد و سياست

 ماهيتًا با ديگر زندانيان 60های دهه  بنابراين، روشن است که توابين در زندان. نمودند مشخصًا زندانيان سياسی فعاليت مي
يا به قولي، زندانی سياسی (سياسي، صرفنظر از اين که آن زندانيان نادم و بريده و منفعل بودند و يا زندانيان مبارز و مقاوم 

ها و فرزندان انقالبی آنان، خط قرمز کامًال آشکاری است که تواب را از  شرکت در سرکوب توده. متفاوت بودند") سر موضع"
 . شود سازد و ماهيت پديده تواب نيز با همين واقعيت شناخته مي زندانی سياسی ديگر جدا مي

  
 گيری پديده تواب و مراحل تکاملی آن  شکل

  
اندرکاران ريز و درشت   توسط دست60باری بود که در دهه  ايط خونين و شديدًا جنايتبی هيچ ترديدي، تواب محصول شر

ای عاری از ظلم و  يابی به جامعه جمهوری اسالمی برعليه مردم ما که خواهان استقالل، آزادی و دموکراسی در ايران و دست
های غيرقابل تصوری که در آن  ايت و پستی و رذالتهمه واقعيات گواه آنند که بدون بستری مملو از جن. ستم بودند، بوجود آمد

يک سوی واقعيت بدون شک اين است که . شد ای تحت نام تواب در زندان زاده نمي ها جريان يافت، هرگز پديده دهه در زندان
ن حرف اول و در آ... توابين تنها از ميان چنين بستری و از درون فضائی که خون، شکنجه، مرگ، جسد، تيرباران، تير خالص و

باشد و آن اينکه اين موجودات که محصولی از جنايات  اما اين واقعيت دارای سوی ديگری نيز مي. زد، سر برآوردند آخر را مي
شدن و آنگاه که پا به عرصه وجود نهادند، بالفاصله به عامل  های ما بودند، خود، پس از زاده جمهوری اسالمی برعليه توده

و به عامل تداوم جنايت و رذالت و خونريزی در زندان تبديل شده و نقش بسيار موثر و ) اتی متفاوتالبته با درج(سرکوب 
 ، مطرح 60مانده از دهه  بسياری از زندانيان سياسی باقي. مهمی در تقويت و تحکيم رژيم جمهوری اسالمی ايفاء نمودند

دانيان نبود و تنها با وجود آنها بود که موفق به ايجاد شرايط کنند که جمهوری اسالمی بدون وجود توابين قادر به کنترل زن مي
باری را برعليه زندانيان سياسی  گيری از آنان شرايط شديدًا خفقان فرسائی در درون بندها شده و با کمک بسيار طاقت

گوئی  وجه گزافهسخن فوق به هيچ . دادند، بر زندان حاکم ساخت شريفی که تن به همکاری با رژيم جمهوری اسالمی نمي
تازه در اين سخن، به ديگر خدماتی که توابين در همان آغاز در خارج از زندان در جهت تقويت ماشين سرکوب و کمک . نيست

واقعيت اين است که چنان . به استقرار رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی در کل جامعه ايران نمودند، اشاره نشده است
گذرد، داشته   سال از عمر ننگين آن مي27در تداوم حاکميت جمهوری اسالمی که امروز هائی نقش بسيار موثری  کمک
به گردن رژيم جمهوری اسالمی دارند که کماکان تنها با اعمال ديکتاتوری (!!)  دين بزرگی60براستی که توابين دهه . است

  .باشد شديدًا و وسيعًا قهرآميز، قادر به حفظ سلطه خويش بر مردم ايران مي
  

های جمهوری اسالمی بوده است، اما  گيری پديده تواب در زندان پذيريم که سرکوب، عامل اصلی شکل از طرف ديگر، اگر مي
بايد ديد که چه فاکتورهای ديگری در بوجودآمدن اين . توقف در اين نکته به معنی برخورد به مساله تنها از يک ُبعد خواهد بود

دهند که گويا افراد مستقيمًا در اثر اعمال  ورت مساله را تغيير داده و اينطور جلوه ميپديده دخيل بودند؟ گاه کسانی ص
توانند در مقابل شکنجه تحمل داشته  اند؛ و آنگاه با عنوان اين امر درست که همه به يک ميزان نمي تواب شده" شکنجه"

کنند که نتيجه آن  ای برخورد مي ، به پديده تواب به گونهباشند، خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا بدون آنکه متوجه و آگاه باشند
در حالی که اين واقعيت ندارد که همه کسانی که به . باشد بردن قبح همکاری با رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی مي از بين

ه همه توابين در پرداختند، به خاطر عدم تحمل شکنجه تواب شدند؛ و يا اصًال اينطور نيست ک همکاری با جمهوری اسالمي
 که پروسه 60های اول دهه  های موجود، اتفاقًا در همان سال بر مبنای فاکت! های بازجوئی و در زير شکنجه تواب شدند اتاق
 اگر چه اين -گرفت کردن صورت نمي ها، شکنجه بطور عموم بخاطر تواب سازی آغاز شد، با توجه به کثرت دستگيري تواب

های سياسی که يا تواب شدند و يا به نياز رژيم برای حضور در  های سازمان  بعضی از رهبران و يا کادرواقعيت نيز وجود دارد که
درآن مقطع برای رژيم بسيار مهم بود که . های وحشتناک چنين کردند تلويزيون پاسخ مثبت دادند، واقعًا پس از تحمل شکنجه

مردمي، چهره زبون و ذليلی را  های سياسي رهای باالی سازمانجهت در هم شکستن روحيه انقالبی مردم، از رهبران و کاد
 . داد هائی را مستقيمًا به اين منظور تحت شکنجه قرار مي به نمايش بگذارد؛ به همين دليل چنين تيپ

  
شدن   ، باعث تواب60بار و وحشتناک حاکم بر جامعه در دهه  اما، در مورد فاکتورهای مختلفی که در بستر شرايط خون

اند، هرچند قصد اين نوشته بررسی آن فاکتورها نيست ولی جا دارد گفته شود که اگر قرار به برخورد درست با اين  شتهگ
ما بايد بدانيم که يکی از . های موجود در شرايط همان زمان بيرون کشيد مساله است، پاسخ صحيح را بايد از دل واقعيت

گران گوناگون نيز در همان مقطع وقوع قرار گرفت، شرکت وسيع  ورد توجه تحليل که اتفاقًا م56- 57های مهم انقالب  گي ويژه
بندی اجتماعی  ها از چه گروه اين توده. در اين انقالب بود) دادند که زنان بخش چشمگير آن را تشکيل مي(های مردم  توده

بودن افراد متعلق به اين اقشار   درجه انقالبييعنی از چه اقشار و طبقات جامعه بودند؟ دليل شرکت آنها در انقالب چه بود، آيا
همچنين در فاصله دو سال پس از قيام بهمن .... های جامعه چگونه بود و و طبقات به يک ميزان بود؟ حد آگاهی آنان از واقعيت

تا چه حد های سياسی ديگر شده و  بندي بندی سياسی خوِد جمهوری اسالمي، وارد چه گروه  ، آنها به جز گروه60تا سال 
ای که به آن  قشر و يا طبقه(ها منطبق بر واقعيت وجودشان  بندي آگاهی سياسی کسب کرده بودند؟ آيا حضور آنها در آن گروه

ها همه نکات  ؟ اين!چگونه بود.... بود و يا در آن، جا افتاده بودند؟ تجارب سياسي، درجه آگاهی انقالبی آنها و) تعلق داشتند
بندی اجتماعی و با چه درجه از  توان ديد که چه کساني، از ميان کدام گروه با بررسی صحيح آنها ميای هستند که  واقعي

در . آگاهی سياسی و همچنين چه زمان و تحت چه شرايط ويژه و مشخصی به نفع رژيم جمهوری اسالمی تغيير موضع دادند
انيان سياسی در زندان نيز الزم است، به عبارت عين حال، چنين برخوردی برای بررسی وضعيت و چگونگی برخورد کل زند

دادند، بايد ديد که آن انبوه  ديگر با توجه به اين واقعيت که توابين تعداد اندکی را به نسبت کل زندانيان سياسی تشکيل مي
هائی   چه مزيتها تن به همکاری با جمهوری اسالمی ندادند، از چه اخالق انقالبی و زندانيان سياسی که با همه افت و خيز

ای   ، اين واقعيت که ما در آن دهه با يک جنبش توده60های زندان در دهه  امروز، گاه در برخورد به واقعيت! برخوردار بودند
باشد که  ای از جهات مختلف دارای وضعيتی متفاوت با يک جنبش روشنفکری مي جنبش توده. شود مواجه بوديم، فراموش مي
ای با شرايط مشخص  تازه بايد خود آن جنبش توده. دان و از جمله پديده تواب بايد مورد توجه قرار گيرددر برخورد به مسايل زن

شد برای از  ای که ادعا مي آيا تک تک افرادی که در اين جنبش حضور داشتند، واقعًا به گونه. خود بطور دقيق شناخته شود
 در آن شرايط مشخص -طلبی خواهی و تشخص ی از آنها از روی قدرتبين بردن ظلم و ستم در جامعه در آنجا بودند؟ آيا بخش
 به اين جنبش نپيوسته بودند؟ و يا بخشی بدون آنکه از آگاهی انقالبی - که جمهوری اسالمی هنوز بر اوضاع کامًال مسلط نبود

بايد ... می قرار نگرفته بودند؟ والزم برخوردار باشند و يا فرصت و امکان آموزش انقالبی را داشته باشند، در صف نيروهای مرد
  . ها مورد توجه و تأکيد قرار داد ها مکث نمود و تأثير آنها را در بوجود آمدن تواب در زندان روی همه اين واقعيت



  
توان ديد که اولين دسته از دستگيرشدگان که به  گيری توابين و مراحل تکاملی آنان، مي با رجوع به خود واقعيت شکل

اول کسانی که تنها وضعيت خاصی آنها را در ارتباط با . ها پرداختند، دو تيپ افراد بودند اندرکاران رژيم در زندان  دستهمکاری با 
. شان به واقع در همانجا بود که پس از دستگيری در آن قرار گرفتند های سياسی مردمی قرار داده بود و جايگاه واقعي سازمان

ود که فاصله زيادی اينان را از کسانی که رسمًا و آگاهانه در خدمت نيروهای سرکوب آنچه در عمل نشان داده شد اين ب
تری خود در  بايد بدانيم که در جريان هر انقالب که طبقات اجتماعی بطور هرچه فعال. کرد جمهوری اسالمی بودند، جدا نمي

ای  ، افراد متعلق به هر قشر و طبقه)گی شوندبدون اينکه صرفًا توسط روشنفکران نمايند(کنند  صحنه سياسی حضور پيدا مي
ها مخدوش  ها صف يابند؛ با اين حال تا مدت جايگاه سياسی خود را بطور کلی در ارتباط با اين يا آن تشکل سياسی مي

بر اين اساس، ممکن است . کند بندی روشن و نسبتًا دقيقی را با جبهه مخالف خود پيدا نمي باشند و جنبش امکان صف مي
بايست، حضور داشته باشد و يا در يک تشکل سياسی افراد انقالبی و غيرانقالبی تا  ها در جائی که نمي سی تا مدتک

مثًال حضور رهبران سازشکار و (های کامًال آشکاری وجود دارند  ها و مثال دراين زمينه فاکت. ها در کنار هم قرار بگيرند مدت
؛ اما اجازه دهيد مثال چنين )های سياسی آن دوره رز و انقالبی در بعضی از سازمانحتی خائن در کنار خيلی از هواداران مبا

ها در صحنه سياسي، در  آيا آن جوانان و نوجوانانی که در آغاز حضور توده. موردی را از صف خود جمهوری اسالمی ذکر کنيم
وهای ارتجاعی جامعه بودند؟ و يا از روی آرايش نيرو، در صف جمهوری اسالمی قرار گرفتند، براستی همگی متعلق به نير

 که -باشد و يا با داشتن تصور نادرست از گردانندگان رژيم های زحمتکش مي ناآگاهی و به تصور اين که خمينی طرفدار توده
ودن را ب"چريک"کشيدن ُمهر ُپرافتخار زندانی سياسی دوره شاه و سوءاستفاده از آن، حتی تصور  اتفاقًا بعضی از آنها با يدک

اند، خوب   به صف آنها پيوسته بودند؟ همه کسانی که در آن دوره زندگی کرده-کردند هم در مورد خود برای ديگران ايجاد مي
اند که بسياری از جوانان در آغاز، فريب خمينی و رژيمش را خورده و با نظر مساعد به رژيم  دانند و هنوز فراموش نکرده مي

داشتن لباس  تن ن خاطر هم در ميان پاسداران تا مدتی هنوز افرادی حضور داشتند که عليرغم بهبه همي. نگريستند حاکم مي
بردن به ماهيت واقعی جمهوری  بعدًا هم خيلی از اين جوانان پس از پي. پاسداري، هنوز کامًال در آن سيستم حل نشده بودند

داد، بعضًا فرار کرده و به صف  ه رژيم اجازه چنين کاری را نمياسالمي، سعی در استعفاء از سپاه پاسداران نمودند و از آنجا ک
نيروهای انقالبی پيوستند؛ و کسانی که اين امکان را نيافتند، در پروسه استحاله قرار گرفتند و دچار انواع تغييرات شدند و 

و در رديف پاسدارانی قرار های انسانی را زير پا گذاشته  بعيد نيست که در اين ميان بعضی در شرايط موجود همه ارزش
بر اين اساس جای ترديد نيست که در رابطه با نيروهای اپوزيسيون هم . گرفتند که به صورت موجودات وحشی درآمده بودند

نمونه بارز چنين امری را آنچه که بعضی از توابين اوليه در اواخر سال . توان مواردی از آنگونه را در وجهی مخالف شاهد بود مي
در اينجا ما با افرادی چون بهزاد . دهد حصار بخش مردان از خود به نمايش گذاشتند، مورد تأئيد قرار مي  زندان قزل در60

مواجهيم که اوًال در مدت کوتاهی ... ، مجتبی ميرحيدري، حسين جوادزاده موحد و)دو برادر(نظامي، مهران و مهرداد سلطانی 
بردند مستقر و در حاليکه به  ختيارات تام و تمام در بندهائی که زندانيان در آن بسر ميشدن با ا تواب شدند، ثانيًا پس از تواب

گاه و عصای دست الجوردی و حاج داود رحمانی تبديل شدند، با اعمال رذيالنه و جنايتکارانه خود در حق زندانيان  تکيه
شدند، امروز به   سياسی رژيم محسوب ميسياسي، در خدمت بازجوها قرار گرفتند؛ يعنی کسانی که ديروز از مخالفين

براستي، چنين واقعيتی را جز با آنچه در فوق گفته شد به . گر دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی نمايان شدند عنوان شکنجه
ل ؟ وقتی به اعما!چرا افراد نامبرده پس از دستگيری با همه وجود به خدمت رژيم درآمدند! توان توضيح داد ای ديگر نمي گونه

آنان در زندان توجه کنيم، خواهيم ديد که پاسخ اين سئوال در اين واقعيت نهفته است که اين تيپ از توابين قبل از دستگيری 
اين افراد بالفاصله پس از دستگيری با . در سر جای خود قرار نداشته و به خطا در ميان نيروهای مردمي، جای گرفته بودند

بردند، سعی کردند تا آنچه را که بازجويان رسمی  ان محلی که زندانيان در آن بسر ميگرفتن نقش بازجو در هم عهده به
در اين ميان بهزاد . های شکنجه و بازجوئی از زبان مبارزين بيرون بکشند، دراين فرصت به دست آورند نتوانسته بودند در اتاق

ها را با تجاوز به يک نوجوان  درکاران رژيم در زندانان بودن خود با خيلی از دست سنخ نظامی و توابين دسته وی حتی از هم
در مورد افراد ) 2...(نشان داده و لمپنيسم خود را نيز با آشکاری به نمايش گذاشتند و) که پيشتر به آن اشاره شد(زندانی 
 . الذکر در صفحات بعد با تفصيل بيشتری سخن خواهد رفت فوق

  
اصطالح بر حسب مد روز  ه تنها موج انقالب آنها را به صحنه سياسی کشانده و بهتيپ دوم از اولين توابين کسانی بودند ک

طلبی و  در مورد بعضی از آنها تنها تشخص. شده بودند و هيچوقت برای يک مبارزه جدی آمادگی نداشتند" سياسی"
 شده بود که در اين صف جای  باعث-آفريد  در شرايطی که داشتن ارتباط با اين يا آن سازمان فخر و قدرت مي-پرستی مقام
حتی بعضی از ميان تيپ دوم، صرفًا در يک رابطه فاميلی و يا دوستی با مبارزين سياسی قرار داشته و به يک مفهوم، . گيرند

القلبی اسير  نمائی ارتجاع و در شرايطی که در چنگال دژخيمان بسيار قسي چنين افرادی در شرايط قدرت. سياسی نبودند
 شدند برای نجات خود، به شرف و انسانيت پشت و پا زده و در ريختن خون عزيزان مردم، با آن دژخيمان شريک بودند، حاضر

نمونه برجسته از چنين کسانی که به تقويت نظام سرکوب در زندان مشغول شدند، اولين همکاران تواب حاجی داود . شوند
 .  بودند- بخش زنان- حصار در زندان قزل

  
ها مواجهيم که عمدتًا توسط الجوردي،  سازی نيز در زندان جود آمدن اولين توابين، ما با يک پروسه آگاهانه توابدر رابطه با بو

بعضی از اين نوجوانان صرفًا در رابطه با . گرفت قصاب زندان اوين بخصوص با کار روی نوجوانان بسيار کم سن و سال صورت مي
سياسی نداشتند و آنهائی هم که خود به فعاليت سياسی مشغول بودند واقعا هايشان دستگير شده و خود فعاليت  خانواده

ها به يک شرايط  اين نوغنچه. در سنی نبودند که بتوانند شناخت و تجربه الزم را از انقالب و مسايل آن داشته باشند
تر ارتقاء دهند بلکه دموکراتيک و انقالبی نياز داشتند تا در اين محيط نه تنها آگاهی سياسی خود را هرچه بيش

در حاليکه اکنون . استعدادهايشان را نيز در خدمت جنبش انقالبی و آفرينش يک دنيای واقعًا انسانی قرار داده و شکوفا سازند
آنها با يورش ارتجاع به مردم آزاديخواه ايران، يکباره خود را در شرايطی بسيار وحشتناک و جهنمی در ميان شکنجه و تهديد 

اتاق " به عنوان يک نوجوان پسر در زندان اوين در 60يکی از زندانيان سياسی سابق که در سال . يافتند  مرگ ميدائمی به
ای را به منظور نشان دادن حد قساوت و رذالت  سن داشتند محبوس بود، خاطره"  سال17-16زير "که همه " ها صغري

اين خاطره مربوط به . سازی هم ياد کرد ای از تواب به عنوان پروسهتوان  کند که از آن مي هايش تعريف مي الجوردی و همپالگي
بردن آنها توسط الجوردی به صحنه اعدام انقالبيون است تا از نزديک ريختِن خوِن انقالبيون بر زمين را شاهد باشند و با قرار 

 قدرت جهنمی جمهوری اسالمي، در يعنی با ديدن! (پناه ببرند" آغوش اسالم"های پر از رعب و وحشت، به  گرفتن در صحنه
بعد از چند لحظه الجوردی . لحظاتی بعد ما را به اطاق وصيت بردند: "... نويسد او مي). خدمت اين رژيم خونخوار قرار بگيرند

های خود را  او گفت، ما مدرک داريم و همه شما محارب هستيد و امشب، شب آخر عمرتان است، وصيتنامه. جالد هم آمد
پاهايش بر اثر شکنجه به . او دختری بود به نام گيتی. با کسی که در کنار من نشسته بود شروع به صحبت کردم. بنويسيد



... . خواهند چرا اينجا آوردنت؟ گفتم از من مصاحبه مي... او گفت ديروز حکم اعدام گرفتم و از من پرسيد. شدت زخمی بود
اما من به آنها گفتم که چنين کاری از من . خواهند تير خالص بزنم  من ميای هم از تو خواستند؟ گفتم، از پرسيد چيز ديگه
ای رو به ديوار با چشمان و دستان بسته  های اعدامی به محل اعدام بردند و در يک گوشه ما را با بچه... ساخته نيست

. ند و سپس آنها را به جوخه بستند نفر را خوا20- 25او اسامی حدود . خواند احکام اعدام را فردی به نام قاسم مي. نشاندند
های اعدامی  بچه. بندهای ما را باز کردند تا شاهد مرگ آنان باشيم، همان لحظه حالت ناجوری به من دست داد بعد چشم

بعد از اعدام چشمان ما را بستند و سپس يکسری ديگر را اعدام . دادند يک صدا شعار مرگ بر خمينی و زنده باد آزادی مي
کاميونی که مخصوص حمل . بندهای ما را باز کردند مجددًا چشم. ن آن لحظه کامًال تعادل خود را از دست داده بودمم. کردند

...". فردی به نام دائی جليل که از محافظان الجوردی بود، تيرهای خالص را زد. گوشت بود آوردند و اجساد را توی آن ريختند
 ). ، کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد1998 اکتبر 2-1" المللی استکهلم کتاب سمينار بين"ناصر، (

  
دسته از آزاديخواهان را به ميدان تير برده و بساط اعدام بطور مرتب بر پا بود، يکی از  اقدام فوق، در مقطعی که هر روز دسته

ردم در آن جاری بود، برای الجوردی تيرباران آزاديخواهان و ميدان تيری که خون عزيزان م. کارهای الجوردی در آن روزها بود
زدن و  شده با خودشان و چه جهت محک تواب کردن زندانی تازه او چه برای يگانه. ترين محيط برای پرورش تواب بود مناسب

های موجود در زندان همکاری با رژيم جمهوری اسالمی را  ای که برای گريز از مرگ و وحشت امتحان زندانی در هم شکسته
برد و شليک آخرين تير به  ، آنها را به ميدان تير مي)چه نوجوان و چه غير آن(کرد  فت و يا تظاهر به چنين امری ميپذير مي

کسانی که در شرايط . کرد را به آنها واگذار مي) شود زدن ياد مي"تير خالص"که از آن به عنوان (آزاديخواهان محکوم به اعدام 
اسالمی را قبول کرده بودند بدون آن که به عواقب آن بيانديشند و يا به درجه خاصی و در مقطعی همکاری با جمهوری 

برگمارده امپرياليسم در ايران، واقف باشند، چه بسا وقتی در  قساوت سردمداران رژيم جمهوری اسالمي، اين مزدوران تازه
ی حکم اعدام خود وی را در همانجا صادر در اين صورت الجورد. نمودند گرفتند، از شليک خودداری مي چنين موقعيتی قرار مي

توانست به مثابه قاتلی که دستش به خون مبارزين آغشته  گذراند، مي برعکس، کسی که اين امتحان را از سر مي. کرد مي
فتن گر عهده را با به" پيشرفت"توانست مدارج  حال، چنين توابی مي. ها قرار گرفته و مورد اعتماد باشد است، در کنار الجوردي

ای در اين  به نمونه. شد، يکی بعد از ديگری طی کند اندرکاران زندان به او محول مي ای که از طرف دست وظايف ضدانقالبي
صحنه . شدن موسی خيابانی و همسر مسعود رجوی را پخش کرد در اواسط بهمن ماه تلويزيون خبر کشته: "رابطه توجه کنيد

ها را سوار  پيش از آنکه آن. حصار شدند  روز دسته جديدی از زندانيان از اوين وارد قزلهمان روز و يا فردای آن... عجيبی بود
حاج داود . تواب بود. ف هم ترسو بود و هم پررو... همه آنها حالتی هيستريک داشتند. اتوبوس کنند به ديدار اجساد برده بودند

 در -نامم  او را پ مي-دوستش. که آماده هر کاری هستوارد بند شد بيدرنگ به سوی او رفت و خود را معرفی کرد و گفت 
روشن شد که پ ... روز بعد دخترها شروع به گفتگو با اعضای سلول کردند... کرد او هم اظهار آمادگی برای کار مي. کنار او بود

 به کرات اين آنها بعد و.  ساله گلوله خالص شليک کرده است14در جريان يک اعدام شرکت کرده و به مغز يک اعدامی 
و . شد تا با بيان اين داستان خود را در پناه ديگران قرار دهند ترس شديد درونی باعث مي. کردند داستان را برای افراد بازگو مي

ها را ديدم  ای که من آن دو دختر در مرحله. رحم تبديل شوند داشت تا به توابانی بي ترس از اعدام از سوی ديگر آنها را وا مي
شبی اسداهللا الجوردی پ را به دادستانی فرا خوانده بود و گفته بود که بنا به قولی که داده بايد در ... ن وضعيتی بودنددر چني

بوس کرده بودند که  او را سوار ميني. دختر البته زرنگ بود ولی تا اينجای قصه را نخوانده بود. مراسم اعدام شرکت کند
ها دختری بود که به شدت شکنجه شده بود و او را  بنا به گفته پ يکی از اعدامي. ودندزندانيان اعدامی را در آن نشانيده ب

به . پس از تيرباران الجوردی سالحی به دست پ داده بود و او را به طرف يک اعدامی برده بود... روی برانکارد خوابانده بودند
نقل از ..." ( بود و دختر شليک کرده و به بند باز گشته بودالجوردی طرز شليک را به او ياد داده.  ساله بوده14نظر پ اعدامی 

 و 18آنطور که در کتاب مذکور قيد شده، آن دو دختر تواب، در آن زمان ). 182-185پور، صفحه  شهرنوش پارسي" خاطرات زندان"
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های  انان، در شرايطی که آنها تحت فشار و وحشتسازي، اين را هم بايد اضافه کرد که در رابطه با نوجو در مورد برنامه تواب
های آموزش اسالم ترتيب داده و سعی در نفوذ ايدئولوژی  ها برای آن نوجوانان کالس اندرکاران زندان فراوان قرار داشتند، دست

 لحاظ عملی نيز همچون به(!!) تربيت. نمودند ارتجاعی خود در آنها، يا به عبارتی ديگر تربيت ايدئولوژيکی آنان به نفع خود مي
 . زندان قرار داشت" مسئولين"ای که در باال به آن اشاره شد در دستور کار  نمونه

  
 يا تاکتيکی که تواب ساخت ! های تاکتيکی تواب

  
ای از زندانيان که در جريان  ها و فشارها، عده ها و با افزايش خشونت ها و اعدام  ، با تداوم دستگيري60در اواخر سال 

ای نبوده و  اندرکاران زندان رو نشده بود و همچنين کسانی که واقعًا کاره شان برای دست ها شناخته نشده و مواضع جوئيباز
حساب و کتاب پاسداران به زندان افتاده بودند، بر آن شدند که خود را موافق  های وحشيانه و بي صرفًا در جريان بگير و ببند

ر اين ميان کسانی هم بودند که در شرايط بسيار سخت و دشوار زندان، صرفًا به خاطر د. رژيم جمهوری اسالمی جلوه دهند
شان، دست به ابراز ندامت زده و بدون آن که واقعًا قصد طرفداری از رژيم را داشته و  رهائی از مخمصه موجود و حفظ زندگي

رايط در خدمت تضعيف جّو مبارزه و مقاومت در زندان بخواهند به خدمت او در آيند، کوشيدند با اعمال و رفتارهايی که در آن ش
مذهبی رژيم در درون زندان و غيره،  های سياسي نماز خواندن، شرکت در مراسم. قرار داشت، صرفًا به اين کار تظاهر نمايند

 به آنها سعی با توسل) چه متعلق به يک نيروی سياسی چپ بودند و چه متعلق به مجاهدين و غيره(اعمالی بودند که اينان 
کردن چنان رفتاری در مدت کوتاهی  هرچند در مواردي، کسانی از طريق پيشه. کردند دادن خود با رژيم مي در موافق جلوه

شدن در شرايطی که رژيم به در هم شکستن زندانيان سياسی مبارز و  توانستند خود را از زندان برهانند اما، بريدن و نادم
درست است که . شد ه و مقاومت در زندان شديدًا نياز داشت، آسان و بی درد سر تمام نميبطور کلی شکستن جّو مبارز

شان صرفًا خالصی از زندان بود، ولی چنان وضعی در شرايطی که بازجوها و  کردند و مساله بودن مي اينان فقط تظاهر به تواب
تازه با . توانست ثابت بماند کردند، نمي ها طلب مي ندانمسئولين زندان آلودگی هرچه بيشتر آنها را به اعمال ضدانقالبی در ز

توانست به طول انجامد و دير يا زود آنها  وجود توابين واقعی و شرايطی که در زندان حاکم بود، چنين کاری مدت زيادی نمي
 را به رئيس زندان گزارش توابين واقعي، ريز کارهای اينان. شد شان برمال مي بودن حرکت توسط اين توابين لو رفته و تاکتيکي

. بازی کنند" فيلم"توانستند به راحتی  گرفتند که ديگر نمي در شرايطی قرار مي" توابين تاکتيکی"دادند و در جريان اين کار،  مي
ساخت تا فردی که صرفًا در جستجوی  شدن، آغاز يک پروسه خطرناک بود چرا که زمينه مناسبی فراهم مي بطور کلي، نادم

ای نجات خود از شرايط مرگبار زندان بود و به همين منظور تن به انجام بعضی اعمال مورد پسند و دلخواه بازجوها و راهی بر
داد، در شرايطی به ورطه نابودی کشانده شود؛ به اين معنا که شرايط جديد که در آغاز با کمک خود وی ساخته  زندانبانان مي



در اين . ور سازد  پيشين او گشته و وی را بطور کامل در منجالب توابی غوطهتوانست باعث دگرگونی شخصيت شده بود، مي
های گوناگونی را پياده  ها، برای استفاده از چنين افرادی به نفع خود، انرژی زيادی صرف نموده و برنامه دوره گردانندگان زندان

های  ها از وارد آوردن فشار اين برنامه. تواب بسازندها  نمودند تا نادمين واقعی را به همکاران خود تبديل نموده و از آن مي
ها و يا به زبان ديگر  مستقيم و غيرمستقيم بر زندانی سياسی گرفته تا کوشش در نفوذ دادن ايدئولوژی منحط خود در آن

هميشه گرفت، الزامًا  سازی صورت مي ها که در راستای تواب البته، اين برنامه. شد شستشوی مغزی آنها را شامل مي
کردند، به  شدن مي هائی در رابطه با کسانی که نادم بودند و يا تظاهر به تواب آميز نبود و در مواردی اجرای چنان برنامه موفقيت

 يعنی تناقض بين انسان مبارز ماندن و يا از -گاه، تناقضاتی که در درون شخص وجود داشت. آغاز پروسه ديگری می انجاميد
های درونی   چنان فشار-گشتن جمهوری اسالمی شدن و به انسان پست و حقيری به نام تواب تبديلاندرکاراِن  جنِس دست

های روانی  ريخته و نتايج ناگوار و دلخراشی چون دچارشدن به حالت هم کرد که تعادل روحی وی را به به آن شخص وارد مي
در . گشت شدن وی منجر مي ها نيز کامًال به ديوانه ی وقتآورد؛ و بعض های روانی به بار مي انگيز و ابتالی او به بيماري غم

، وضع توابين تاکتيکی در ) جلد اول- شده در کتاب زندان چاپ" (ها ها و تواب نادم" پور تحت عنوان  نوشته ديگری از خانم پارسي
نوع تواب را در اين زندان توانم بگويم چند  اکنون مي: "زندان زنان، با روشنی هرچه بيشتری مورد تشريح قرار گرفته است

هنگامی . ای از توابين افرادی بودند سر موضع که با زرنگی تمام در نقش تواب ظاهر شده بودند بخش قابل مالحظه. ام ديده
. خواستند پس از پايان زندان به فعاليت سازمانی يا حزبی بازگشت کنند گويم سر موضع منظورم اين نيست که مي که مي

شان رسيده بود که فيلم  ن است که آنها همچنان به اعتقادات خود باور داشتند؛ اما در عين حال چنين به عقلبلکه منظورم اي
دسته دوم توابين، دختران جوانی بودند که از وحشت تا خرخره در گل و الی غلطيده بودند و تواب شده ... توابی بازی کنند

دادند، در نتيجه گروه نخست هم مجبور به گزارش دادن  رتب گزارش ميم. اين گروه موی دماغ گروه اول شده بودند. بودند
شد که به راستی از عقايد خود  دسته سوم از توابين از افرادی تشکيل مي. اين توابين زودتر از همه آزاد شدند. شد مي

اينها . اند تباه کردهکوشيدند همه را متوجه کنند که اش ی نخست مي دسته: شدند اين گروه دو دسته مي. برگشته بودند
کوشيدند زندان خود را بی  آزاری بودند که مي ی دوم افراد بي اما دسته. شدند موجودات مزاحمی بودند و گاهی ترسناک مي

شدند همانند آنها مانور  افتادند و مجبور مي اما در همين جا به دام گروه دوم مي. سر و صدا بگذرانند و به خانه برگردند
  ". بدهند

  
الذکر و وضعيت حاصل از آنها،  ، تأثير عملکردهای فوق"توابين تاکتيکی"ل، به اين امر بيانديشيم که در صورت افزايش تعداد حا

: دهد يکی از زندانيان سياسی آن دوره به اين سئوال پاسخ مي! توانست باشد روی ديگر زندانيان و در محيط بند چه مي
توانست به  توی بند غالب شد، ديگرکمتر کسی مي" تاکتيک زدن"ی نقش بازی کردن و ا رفته و بطور خودانگيخته رفته"وقتی 

 با هواداران سازمان مجاهدين خلق در يک بند بسر برده است، 60گوينده سخنان فوق که در سال ." کس ديگری اعتماد کند
در ابتدا، مصاحبه کردن : "نويسد که ن، ميشدن افراد وابسته به سازمان مجاهدي" تواب تاکتيکی"و " تاکتيک زدن"در رابطه با 
اما طولی نکشيد که تقريبًا همه طرفداران . رسيد که روال هواداران مجاهدين اين بود که مصاحبه نکنند به نظر مي. دلبخواه بود

ی خود را از سازمان مجاهدين پذيرفتند که مصاحبه تلويزيونی بکنند، انزجارنامه امضاء کنند و حتی توی حسينيه اوين بيزار
کزازي، . م." (بود1360نخواهند کرد، و اين، اواخر سال " فعاليت ضد انقالبی"خود اعالم کنند و تأکيد کنند که ديگر " گروهک"

يافتن تعداد توابين تاکتيکی و اعمالی که به اين  همانطور که مشخص است با فزوني).  کتاب زندان، جلد اول-توبه تاکتيکی 
اندرکاران زندان برای ايجاد اختناق و فضای سرکوب در ميان زندانيان  ، شرايطی در بندها ايجاد شد که دستمنظور انجام دادند

درج شده (ها  "بندی تشکيالت"ای تحت عنوان  زندانی سياسی ديگري، در نوشته. سياسي، بيشترين استفاده را از آن نمودند
تواب شدند، " تاکتيکی"يکی از اولين کسانی که بطور : "کند ميموضوع فوق را به اين صورت بيان ) الذکر در کتاب فوق

ها  پس از افزايش فشار و گسترش اعدام: "دهد و ادامه مي." معروف شدند" بندی تشکيالت" مجاهدينی بودند که بعدها به 
ن با مأموران زندان راه تصميم گرفتند که بطور مصلحتی و تاکتيکی توبه کنند و به درجات گوناگو" ها بندي تشکيالت"برخی از 

" منافق"انتشار نشريه . رقصی از پذيرش تمام و کمال مقررات گرفته تا خبرچينی و انواع و اقسام خوش. بيايند و همکاری کنند
اگر هدف گردانندگان . شد محصول مشترک همين همکاری زندانی و زندانبان بود که در داخل زندان تهيه و تنظيم و چاپ مي

تضعيف و تخطئه رهبران و خط مشی مجاهدين بود و در هم شکستن و به سازش کشيدن هواداران، " منافق"تشار زندان از ان
الزم به تذکر است که اغلب ". ها اين بود که با استفاده از اين وسيله گامی به سوی هدفشان بردارند "تواب تاکتيکی"هدف 

شدن زندانيان متعلق به سازمان مجاهدين خلق قرار  ن نوع تواب که در جريان اي60مانده از دهه  زندانيان سياسی باقي
، به عنوان سياست رهبری سازمان مجاهدين در آن مقطع در )هم زن و هم مرد(زندانيان مجاهد " توبه تاکتيکی"داشتند، از 

از باال برای حفظ نيرو و مقابله با شدن رهنمودی بود که از خارج از زندان و  القولند که تواب تاکتيکي کنند و متفق ها ياد مي زندان
ها برده  ها، به درون زندان های وحشيانه جمهوری اسالمی و جهت ايجاد سدی در مقابل گسترش اعدام ها و جنايت ريزي خون
از انتشارات سازمان مجاهدين خلق که چندين سال پيش به نگارش درآمده " عام زندانيان سياسی قتل" اتفاقًا در کتاب . شد
افراد وابسته به اين سازمان بروشنی سخن گفته شده است؛ هرچند امروز برخی از طرفداران " توبه تاکتيکی" در تأئيد نيز

نه زيستن و نه "مثًال نويسنده کتاب . پذيرند سازمان مجاهدين خلق سعی در انکار اين امر نموده و چنين مسئوليتی را نمي
رود که در حاليکه مطلب زير را از کتاب  اين کتاب در اين رابطه تا آنجا پيش مي 2 ، جلد 314در صفحه ) ايرج مصداقی" (مرگ
آن نقل قول چنين . کند، آن را مورد انتقاد قرار داده و تکذيب می نمايد نقل مي) عام زندانيان سياسی کتاب قتل(الذکر  فوق
هر وقت متوجه .  ارتباط داشتند209که با زندانيان بند يی ايجاد کرده بود  ای ديگر از زندانيان شبکه فريبا همراه با عده: "است
داد  دادند که نشان مي هائی به زندانبانان مي شدند که رژيم در نظر دارد کسی را اعدام کند، از طريق عناصر تواب گزارش مي

امل دختری که در متن فوق به اسم ک". ها را نجات دادند به اين ترتيب جان تعداد زيادی از بچه. افراد مورد نظر فعاليتی ندارند
مثًال در .  ، زياد از او اسم برده شده است60های زندانيان دهه  اتفاقًا در نوشته. باشد آن اشاره شده، فريبا عمومی مي

دختری به نام فريبا عمومی در بندمان بود که : "که در باال به آن اشاره شد، آمده است)" زندان زنان(توبه تاکتيکی "نوشته 
 ماه بعد از او 6ها را از بلندگو اعالم کنند، او را به بازجوئی بردند و ديگر تا  يک هفته قبل از اينکه اسم تواب... بان و متين بودمهر

اند و فريبا عمومی هم که گويا سردسته آنها توی بند ما بود،  های تاکتيکی لو رفته کم توی بند پيچيد که تواب کم. خبری نبود
کرد،  کرد، در آنجا مي رفت و اگر کاری مي او هم از کسانی بود که بيشتر اوقات به شعبه بازجوئی مي. دستش رو شده است

او و تمام . چرا که توی بند دختری متين و ساکت بود و با کسی کاری نداشت و چهره منفوری از خود به جا نگذاشته بود
الذکر نيز  از منبع فوق" ها تشکيالت بندي"در نوشته ...". دگروهش از هواداران مجاهدين بودند که در همه کار دست داشتن

های  نويسي از گزارش. برای جلب اعتماد بيشتر دادستاني، به هر کاری دست زدند: "... مطلب مشابهی قيد شده است
ای در  احبه در مص63ترين اين افراد فريبا عمومی بود که در سال  يکی از شاخص. مغرضانه گرفته تا شرکت در جوخه اعدام

فريبا را بعدًا در سال ". های باالتر تشکيالت مجاهدين بود ها و کارها در خدمت حفظ افراد و رده اين گزارش: "گفت" حسينيه"
 . عام زندانيان سياسی اعدام نمودند  در جريان قتل67



  
)  مرداد٢٨پس از کودتای  (٣٠ی ها واقعيت اين است که جنبش ايران پيش از اين، از بردن خط ندامت به زندان که در سال

کميته مرکزی حزب توده نيز ظاهرا با توجيه جلوگيری از . توسط رهبری حزب توده صورت گرفته بود، تجربه بسيار تلخی داشت
اما نفی مبارزه و مقاومت در مقابل ارتجاع سلطنتی در . ها و حفظ کادرهای حزبي، چنان سياستی را در پيش گرفته بود اعدام
آميز بودن آن سياست را به اثبات رسانده و تجربه بسيار تلخی را در تاريخ   و تشويق به ابراز ندامت، خيلی زود فاجعهزندان

 28های گسترده بعد از  پس از دستگيري" کميته مرکزی"سياست بردن خط ندامت به زندان توسط . ايران باقی گذاشت
اعتمادی در  ی در زندان، تضعيف روحيه مبارزين و گسترش فضای بيمرداد، از يک طرف باعث در هم شکستن فضای مبارزات

ميان زندانيان گشت و از طرف ديگر به رژيم شاه کمک نمود تا خود را قدرقدرت نشان داده و فضای رعب و وحشت را در 
ان، دست به انتشار حزب توده هم در زند" تاکتيکی"در آن دوره، نادمين البته غير. ها و در کل جامعه مستولی سازد زندان
با تأکيد بر نتايج بسيار . شد زدند که در آن برعليه حزب توده و عليه شوروی و سوسياليسم تبليغ مي" عبرت"ای به نام  نشريه

 نيز سياست توبه تاکتيکی تجربه ۶٠ مرداد، در دهه 28های پس از  ناگوار سياست حزب توده در زندان در جريان دستگيري
بار اين دهه صرفنظر  در شرايط بسيار وحشيانه و خون. بار و دردناکی از آن حاصل شد ی بود که نتايج فاجعهبسيار منفی و تلخ

گران و دژخيمان جمهوری اسالمي،  خود به شکنجه" صداقت"همواره مجبور بودند جهت اثبات " ها شده ظاهرًا تواب"از اينکه 
جه حاصل از آن سياست زشت تجربه شده، تغيير فضای مبارزاتی دست به هر عمل ناشايست و ضدخلقی بزنند، کمترين نتي

ها بسر برده و فشارهای وحشتناکی را تحمل  ترين وضعيت در شرايطی که زندانيان سياسی در يکی از سخت. زندان بود
و به خدمت رژيم کردند، مشاهده افرادی از خود زندانيان سياسی که پا را از حد ندامت و بريدگی و انفعال فراتر گذاشته  مي

ها بجا  ، بيشترين تأثير منفی را روی آن) که البته برای ديگران مشخص نبود- "تاکتيکی"هرچند به صورت (درآمده بودند 
تازه، در شرايطی به چنان کاری مبادرت شده بود که برای رژيم جمهوری اسالمی سرکوب انقالب، به ويژه از . گذاشت مي

به عبارت ديگر، توسل .  و تمکين واداشتن زندانيان سياسي، حکم مرگ و زندگی را داشتطريق در هم شکستن و به تسليم
توبه تاکتيکی مجاهدين در ! بزرگی به رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی بود" ناآگاهانه"به توبه تاکتيکی خدمت " آگاهانه"

فی آن در شکستن فضای مبارزاتی در زندان و ديگر حصار لو رفت، اما اثرات بسيار من  در زندان اوين و قزل1361اواسط سال 
در عين حال، با رو شدن اين موضوع در تهران، الجوردی فشار هرچه شديدتری را بر زندانيان مجاهد . تأثيرات آن از بين نرفت

فته باشند، توسط روی آورده بودند بدون آن که قبًال محکوميت اعدام گر" توبه تاکتيکی"تعدادی از کسانی که به . اعمال نمود
های واقعی انجام  بعضی نيز در اين پروسه استحاله يافته و با مبادرت به اعمالی نظير آنچه که تواب. رژيم اعدام شدند

اصطالح تاکتيک، تنها  نيز نشان داد که اين به" توبه تاکتيکی"در هر حال، آخرين نتايج حاصل از . دادند، به صف آنان پيوستند مي
که در فوق به آن اشاره شد، " ها تشکيالت بندي"در مقاله .  رژيم کمک نموده و در خدمت ضدانقالب قرار گيردتوانست به مي

 ولو -شدن را هايشان دست يافتند و توانستند فکر تواب مسئولين زندان پس از اين که به هدف: "در اين زمينه گفته شده است
شان را در زندان برقرار کنند،  ند، و به اين ترتيب نظم و مقررات دلخواه به ميان هواداران مجاهدين ببر-به صورت تاکتيکی

شان را تثبيت نمايند، فضای رعب و وحشت را بيش از پيش سازند، اين فکر را جا بياندازند که مقاومت در برابرشان  قدرقدرتي
کردند و در پی آن شماری از را تعطيل " منافق"فايده است و راهی جز تسليم و کرنش نيست، نشريه  غيرممکن و بي

های درازمدت و دادن تعهد همکاری  شدن به حبس مجاهدين اعدام شدند؛ شماری ديگر نيز با محکوم" های تاکتيکی تواب"
پنداشت  شان اطمينان خاطر نبود و رژيم مي شماری هم که هنوز نسبت به ماهيت. های واقعی تبدل شدند جانبه به تواب همه

 ." های گسترده تر وادار کردند اند را به همکاري شدهکه تاکتيکی تواب 
  

و بطور کلی از آنجا که همه توابين به ميل خود تواب نشده بودند و در ضمن کارگزاران رژيم در " توبه تاکتيکی"با توجه به تجربه 
 توابين همگی از طرف 63ها اطمينان نداشت، در سال  های واقعي، به همه آن های تواب رقصي ها، عليرغم همه خوش زندان

ها يکبار ديگر مورد تفتيش عقايد و بازخواست قرار گرفته و چک شدند تا اگر مواردی از تواب تاکتيکی در بين  مسئولين زندان
بايد دانست که بعضی از زندانيان سياسی سابق، از تظاهر به توبه بعضی از زندانيان . ها وجود دارد، شناسائی شوند آن

شان به سازمان  کنند که باعث آزادی آنان از زندان و گاه پيوستن  نيز صحبت مي64مان مجاهدين در سال وابسته به ساز
 بوده است، ربطی به 64واضح است که اين موارد که مربوط به شرايط خاص سال . مجاهدين مستقر در عراق شده است

ضی از توابين واقعی به مرخصی چند روزه رفته و ديگر  حتی بع64در سال .  ندارد61معروف مجاهدين در سال " توبه تاکتيکی"
 . به زندان برنگشتند

  
 با بند توابين ناميدن بعضی بندهای زندانيان سياسي، سعی 61دراينجا ذکر اين امر نيز الزم است که رژيم در همان سال 

ه بود جا بزند و در شرايط وجود توابين کرد برای در هم شکستن روحيه مقاومت در زندان، رقم آنها را بسيار بيشتر از آنچ مي
 که دستگيری بخشی از نوکران 62اين موضوع هم بايد قيد شود که در سال . تاکتيکی تا حدودی هم در اين کار موفق شد

 ای پيدا نمود به ها، در دستور کار جمهوری اسالمی قرار گرفت، رقم توابين رشد قابل مالحظه اي ليسان رژيم يعنی توده وچکمه
تری به زندانيان سياسی که  های عمومي، برای واردآوردن فشار هرچه افزون ای که دژخيمان توانستند از وجود آنها در بند گونه

ها، تسليم رژيم نشده و هرچند ظاهرًا خاموش اما سرفرازانه  فرسای موجود در زندان ها و شرايط طاقت عليرغم همه وحشت
در ضمن با گذشت زمان و تداوم فشارها در زندان ) 3.(با دست هرچه بازتری استفاده کنندنمودند،  در مقابل آن ايستادگی مي

های انسانی از  اندازهای مبارزاتی در ميان زندانيان وفادار به آرمان خوردن نيروهای انقالبی و تضعيف چشم از يک طرف و ضربه
  . ود را به درون صف ارتجاع پرتاب نموده و تواب شوندای نيز از ميان زندانيان سياسی خ های بعد عده طرف ديگر، در سال

  
 ها  های مخفی رژيم شاه در زندان های جمهوری اسالمي، فراتر از جاسوس تواب

  
اندرکاران  گران و دست های رژيم شاه نيز زندانيانی وجود داشتند که با تهديد و تطميع شکنجه دانيم در زندان همانطور که مي

واضح است که در شرايط . سوسی در ميان زندانيان سياسی کمونيست و مترقی گماشته شده بودندها، به کار جا زندان
ها را  مبارزه طبقاتی در آن دوره که مبارزه نيروهای انقالبی در جامعه رو به رشد بود و فضای مبارزاتي، فضای غالب در زندان

دان برخوردار بودند، اين خائنين، جرأت ابراز وجود نداشتند و تشکيل داده و زندانيان مقاوم نيز از قدرت و نفوذ خاصی در زن
 60ها در سال  اتفاقًا در آغاز دستگيري. گرفت هايشان برعليه زندانيان سياسی ديگر، بصورت کامًال مخفيانه صورت مي عملکرد

ندانيان مبارز گمارده و از طريق آنان ها جاسوسانی را در ميان ز ها تمامًا فضای مبارزاتی بود، گردانندگان زندان که فضای زندان
زندانيان سياسی از اين جاسوسان معموًال به . کردند هرچه بيشتر در جريان مسايل و فضای زندانيان قرار بگيرند سعی مي

گشت، آنها سعی در دوری از او نموده و  کردند و هرجا جاسوسی مورد شناسائی مبارزين واقع مي ياد مي" آنتن"عنوان 
" تواب" ها هنوز برای زندانيان سياسی در بندها، تا مدت. رساندند را در محل، برای هشدار به اطالع ديگر زندانيان ميحضورش 



ها، تعداد کسانی که پس از  واقعيت اين است که در آغاز يورش سرکوبگرانه جمهوری اسالمی به توده. نامی ناشناخته بود
ها به عنوان نيروی خاصی در زندان مطرح  نيز تا مدت" تواب"ندک بودند و از اين رو دستگيري، با رژيم همکاری نمودند، بسيار ا

يافت و هرچه در سرکوب نيروهای انقالبی در جامعه  های بيشتری را مي با اينحال هرچه رژيم امکان دستگيري. نبود
ها قرار  ي، خود را در اختيار آننمود، بر تعداد کسانی که برای خدمت به دژخيمان جمهوری اسالم هائی کسب مي موفقيت

 ، در مقابل چشمان 60ديگر تقريبًا در آخر سال . آورد دادند نيز افزوده شده و رژيم قدرت بيشتری در زندان به دست مي مي
را ناباور زندانيان صادق و مبارز، کسانی در زندان پيدا شدند که چرخش خود به طرف رژيم جمهوری اسالمی را علنًا اعالم و آن 

بله، اکنون در شرايط جديد مبارزه طبقاتي، در شرايط بعد از شکست يک انقالب بزرگ و تالش . گذاشتند به نمايش مي
 و نه - ظاهر شده بودند که علنًا" تواب"مسمای  ها، کسانی با نام بي دشمنان مردم مبارز ايران برای غلبه کامل بر توده

 . شدند رعليه ديگر زندانيان سياسی مشغول مي به انجام وظايف ضدخلقی متعددی ب- مخفيانه
  

 از تعقيب و شناسائی - شان ها، برای انجام خيلی از امورات اندرکاران جمهوری اسالمی در زندان قبل از ظهور توابين، دست
 و ها ها و لمپن  الت-مبارزين تا دستگيری و شکنجه آنان و تا انجام کارهای ريز و درشت نگهبانی و غيره در زندان

. ترين افراد جامعه را که در خيلی موارد به لحاظ اخالقی نيز وابسته به اين قشر بودند، در خدمت خود داشتند فرهنگ بي
ها که از فردای روی کار آمدن رژيم جمهوری اسالمی از جانب نيروهای ضدانقالبی و مرتجع رژيم،  ها و لمپن بعضی از آن الت

ها و حمله با چاقو و غيره به نيروهای انقالبی در کوچه و خيابان، نقش مهمی ايفاء  ريمتشکل شده بودند، در جريان دستگي
ای که مربوط  در اينجا جهت يادآوري، به نمونه. ای داشت با اين حال، يارگيری جمهوری اسالمی از آنها ابعاد گسترده. نمودند

يعنی کسانی که به " خواهرها" به قول خودشان از توی زندان موقت برای گشت: "باشد، توجه کنيم به شهر بندر عباس مي
زندانبانان در زندان ... کردند خاطر دزدی و فحشا و مرتکب شدن به کارهای غيراخالقی دستگير شده بودند، استفاده مي

د اصلی شهر که برای مدتی دست شهربانی بود نيز همه مرد بودند ولی توی سپاه که ما را چندين بار برای بازجويی مجد
نقل از آزاده ." (کردند برای اينکه ما را ببرند مثًال دستشويی و اين جور کارها استفاده مي" خواهرهايشان"بردند از همان 

ترين بخش جامعه،  فرهنگ ها به لحاظ اجتماعی و بي مانده ها، عقب ها و لمپن اساسًا، اين واقعيتی است که الت)(*). بندری
دريغ به  اش به آنها روی آورد و آنها نيز بي مهوری اسالمی برای برپائی رژيم دار و شکنجهاولين قشر اجتماعی بودند که ج

ها مثًال در تهران در شرايطی که زندانيان سياسی در بندهای عمومی تمام امور  گيری تواب قبل از شکل. کمک وی شتافتند
رل آنان، افرادی از ميان قشر مذکور تحت عنوان دادند، برای کنت مربوط به مسايل صنفی را خود سازماندهی و انجام مي

ها که اغلب خود متعلق به همان قشر لمپن بودند  اين افراد به همراه رؤسای زندان. ، بکار گرفته شده بودند"پاسدار"
روهای ، در اساس، در زير قدرت ناشی از اسلحه ني)حصار در تهران بود مشهورترين آنها حاج داود رحماني، رئيس زندان قزل(

های  باری که به ذهن شدند، به هر اقدام پست و کثيف و خشونت خوانده مي" اسالمی"مسلح رژيم شاهنشاهی که امروز 
  . اولين توابين به همکاری با اين قشر در زندان پرداختند. يازيدند رسيد، برعليه زندانيان سياسی دست مي شان مي عليل

  
بر اين اساس در درون پديده تواب نيز اجزا و . باشد رای اجزای خاص خود ميای دا بر همگان آشکار است که هر پديده

توان  از جنبه تقسيم کار مي. توان تشخيص داد و تنوع وظايف و تقسيم کارهای متعددی را مالحظه کرد هائی را مي بندي گروه
 : در دو حوزه کار عملی و کار نظری توابين را مورد بررسی قرار داد

  
  در حوزه کارهای عملی  توابين- الف
  

 ، در شرايط حمله سراسری خونين و گسترده جمهوری اسالمی به مردم به منصه ظهور 61 و 60اولين توابين که در سال 
در آغاز، عالوه بر شناسائی زندانيان . بار، وظايف ضدانقالبی سنگينی را به دوش کشيدند رسيدند، به اقتضای آن شرايط خون

رفتن در معيت پاسداران و يا ديگر نيروهای "گشت"ها، به  ترين کار تواب زدن به آنها، يکی از اصلي کلکاز طريق جاسوسی و 
اين امر از آن جهت اهميت . های متعدد بين شهری و غيره بود ها و در گلوگاه سرکوبگر و امنيتی جهت شکار مبارزين در خيابان

سر پناه، اغلب روزها در  های خود قرار گرفته و بي در قطع ارتباط با سازمانداشت که در آن شرايط بگير و ببند، مبارزين زيادی 
رفتند و يا در کردستان از مناطق آزاد روستائی به شهرها و برعکس در تردد  ها بسر برده و از محلی به محل ديگر مي خيابان
شناختند، بسيار موثرتر از  های مبارز را ميکسانی که اکنون تواب شده بودند از آنجا که هريک تعداد زيادی از نيرو. بودند

برای نمونه، يکی از توابينی که در آن زمان بطور برجسته به انجام اين . نمودند پاسداران در دستگيری اين نيروها عمل مي
م در عمل ننگين مشغول بود و به يمن قتل و شکنجه ديگران، زنده ماند ناصر ياراحمدی بود که پس از درآمدن از زندان ه

ها و  ها تن از کادر او در آن زمان به عنوان يکی از اعضای راه کارگر نه تنها باعث دستگيری ده. دستگاه سرکوب بکار پرداخت
های ديگر نيز  انداختن اعضاء و هواداران سازمان دام توانست در دستگيری و به هواداران اين سازمان شد بلکه تا آنجا که مي

شد   کرج به بازرسی هر وسيله نقليه که از آنجا رد مي-اطالعات موثق، وی مدتی در اتوبان تهران بنا به . نقش ايفاء کرد
شناسائی مبارزين . پرداخت و از اين طريق شماری از مبارزين تحت پيگرد را شناسائی و تحويل همکاران جديدش داد مي

کردن به اين شکل صورت  شناسائي. شد انجام ميدستگيرشده ناشناخته برای رژيم نيز کار ديگری بود که توسط توابين 
 اين کار در مورد زنان با -پوشاندند ای مي بايست کار شناسائی را انجام دهد بوسيله گرفت که سر و صورت توابی را که مي مي

سياهی که گرفت و در مورد مردها بيشتر از کيسه  که روی صورت کشيده شده بود، انجام مي" پوشيه"و " روبند"مقنعه و يا 
های مختلف و در هر مقطع ممکن است وسيله  هرچند در زندان(کردند  ها داشت استفاده مي دو سوراخ در مقابل چشم

" کوکلس کالن"شود که بعضی از زندانيان سياسی نام چنان افرادی را  گفته مي). ديگری مورد استفاده قرار گرفته باشد
ها،  بردند و آن ها را به صف کرده بودند، مي ها را نزد زندانيان سياسی که آن "نکوکلس کال. "مسما نبود گذاشته بودند که بي

 و خود، اين را عليرغم - شان برای نيروهای امنيتی رژيم شناخته شده نبود های سياسي زندانيانی که هويت و فعاليت
ها را به دام  يمان نشان داده و آن با انگشت به دژخ-هائی که متحمل شده بودند، از بازجوها پنهان کرده بودند شکنجه

  . انداختند مي
  

کاران،  خدمتی به جنايت اين را هم بايد دانست که شکار نيروهای مخالف جمهوری اسالمی در بيرون از زندان جهت خوش
، يکی از های بيرون از زندان های خائن، به مثابه تواب "اکثريتی. "گرفت ها صورت نمي های درون زندان صرفًا به دست تواب

کردند و  خود زندگی مي(!) های گرم اينها، کسانی بودند که در بيرون، در خانه. ها بودند پاهای عمده شکار انسان در خيابان
شان با توجيه عملکردهای  آخر، وظايف تبليغي. دادند شان انجام مي عملي-اين کار را تنها به عنوان يکی از وظايف سياسی

اصطالح ضدامپرياليستی  و مبارزه به" انقالب"و تحت عنوان ضرورت پيشبرد " کار"، در نشريه ضدانقالبی جمهوری اسالمي
پس از دستگيري، برای اين که بتوانند رد گم " اقليت"ها بعضی از مبارزين وابسته به سازمان  در آن سال. گرفت صورت مي



دژخيمان جمهوری اسالمی . ها هم شده بود ث آزادی آناين موضوع، در مواردی باع. کردند معرفی مي" اکثريتی"کنند، خود را 
سران و مسئولين اکثريت را با کاله . جهت جلوگيری از اين کار، خائنين اکثريتی را از اين لحاظ نيز در خدمت خود داشتند

های  دوباره به خانهها پس از انجام کار شناسائي،  آن. بردند کوکلس کالنی و يا بدون آن برای شناسائی زندانيان به زندان مي
درجه نزديکی فرخ نگهدار با . ها بود فرخ نگهدار، سردسته توابين بيرون از زندان يکی از آن. گشتند خويش باز مي" گرم"

توان در نقل قول زير  اين موضوع را مي. داد الجوردی به حدی بود که قصاب کريه اوين او را با نام کوچکش مورد خطاب قرار مي
: باشد، مالحظه نمود ل سندی مبنی بر ارتباط نزديک سران سازمان اکثريت با دژخيمان جمهوری اسالمی ميکه در عين حا

ای شدم که هيچوقت فراموش  در آنجا شاهد صحنه.  زندانی بودم42 زندان اوين اتاق 4 در سالن 1361من در بهار سال "
کنيد؟ اين سئوال را مشخصًا  کردند که چرا ما را آزاد نميها از الجوردی سئوال  اين را شاهد بودم که اکثريتي. کنم نمي
برای من جالب بود که ديدم که الجوردی با چه روشنی و گويائی به اين . مطرح نمود(!) اهللا وثوقي، يک اکثريتی خالص عزت

شان را داريم و آزاد   ما ليستپور اينجا بودند و تمام کسانی را که تائيد کردند ديروز فرخ و فتاح: الجوردی گفت! سئوال پاسخ داد
تان بگوئيد تا با آنها  بودن خود مطمئن هستيد به خانواده هر هفته من با آنها جلسه دارم شما هم اگر به اکثريتي. کنيم مي

نده ما نقل از محمود خليلي، يکی از زندانيان باقي." (کنيم خواهيم و آزادتان مي خور اضافی نمي ما نان"مطمئنا . تماس بگيرند
 ) (*) 60از دهه 

  
با استناد به شرکت و همکاری سازمان خود با رژيم جمهوری (!!) به واقع بعضی از هواداران زندانی سازمان اکثريت، به حق
های سياسی آزاديخواه توسط اين رژيم صحه گذاشته  ها و نيروي اسالمی و اينکه نشريات سازمان اکثريت روی سرکوب توده

نمود، زبان به شکوه گشوده بودند و الجوردی که ليست  ارزين و مخالفين جمهوری اسالمی تبليغ ميو همواره برعليه مب
يکی ديگر از زندانيان سياسی آن . داد اعضاء و هواداران اکثريت در اختيار او گذاشته شده بود، به اين نحو به آنها پاسخ مي

 س که وابسته به سازمان اکثريت بود، در -قول فردی به نام علیعباسي، اطالعاتی را در زمينه فوق از -دوره نيز به نام ر
با فرياد بازپرس، چند پاسدار وارد اتاق شدند و بازپرس رو به من کرد و گفت فقط : "وی می نويسد. دسترس قرار داده است

 در حضور اين برادران بگو .ای برای نجات خودت تو اين داستان را از خودت ساخته... خدا به دادت برسد اگر دروغ گفته باشی
گفتم،آخر من در اينجا دستم بسته است، ! توانی ثابت کنی که چرا آن روز جلوی مجلس رفته بودی و ادعايت را چطور مي

آورم اينجا، وای به روزی که اگر آنها ترا تأئيد نکنند؛  بازپرس گفت من سران شما را مي... توانم حرفهايم را ثابت کنم چطور مي
در اين هنگام بازپرس با ... ات پشيمان شوی و  صورت بدان که اين برادران پاسدار چنان خدمتت خواهند رسيد که از گفتهدر اين

علی گفت آنچه را که با چشمانم . ای که پشت سر بازپرس بود را کنار زدند ها پرده ای به دو پاسدار کرد و آن سر اشاره
دو نفر مسئول کسانی بودند که در هفته . هدار و دو نفر از مسئولين ايستاده بودندبلی آنجا فرخ نگ. کردم ديدم باور نمي مي

ها تأئيد  فرخ نگهدار از آن دو مسئول پرسيد، همين است و آن. آمدند حداقل يکی دو ساعتی در محل کارم به ديدن من مي
بازپرس گفت واقعًا خدا به تو رحم کرد )  پائين بردباال و(بعد فرخ نگهدار رو به بازپرس سرش را به عالمت مثبت تکان داد . کردند

چند سايت :  منبع-1385 عباسي، تير-، ر"زندانيان سياسی مبارز و خائنين به خلق"نقل از ." (که آقای نگهدار تأئيدت کرد
 ) اينترنتی و از جمله سايت چريکهای فدائی خلق ايران

  
دار و ديگر خائنين اکثريتی با رژيم جمهوری اسالمی است، هرچند همين های کوچکی از همکاری فرخ نگه ها نمونه البته، اين

های مبارز و نيروهای آزاديخواه جامعه شديدًا تحت تعقيب  دهند که در شرايطی که توده ها نيز به نوبه خود نشان مي نمونه
ودند، اينان در راستای کمک به سرکوب نيروهای سرکوبگر رژيم حاکم قرار داشته و بسياری از آنها در چنگال خونين آنان اسير ب

اساسًا در آن مقطع، رفت و آمد اعضای اکثريت .نمودند گران در تماس بوده و همکاری مي و کشتار مردم با بازجويان و شکنجه
مردم و مثًال، (داد  زندان کار روزمره آنان را تشکيل مي" مقامات"به مقر سپاه پاسداران و تماس مداوم رهبران اين جريان با 

 خرداد به قول 30مبارزين فعال در بروجرد، محمد جودکی يکی از اعضای سازمان اکثريت را خوب به ياد دارند که چطور بعد از 
 ). آنها يک پايش در مقر سپاه پاسداران اين شهر بود

  
 بيرون، راه رهبران خود را جای ترديد نيست که خيلی از افراد وابسته به سازمان اکثريت و حزب توده چه در زندان و چه در

رفتند، با اين حال در اينجا برای اين که حقی ضايع نشود به يک نکته ظريف هم بايد اشاره شود و آن اينکه حتمًا بايد حساب 
طر ها در آغاز به خا چرا که بسياری از آن. ها جدا نمود تجربه آن رهبران و گردانندگان جريانات سياسی مذکور را از هواداران بي

عالقه به گذشته ُپرافتخار سازمان چريکهای فدائی خلق به آن سازمان پيوسته بودند و تنها به علت عدم شناخت از ماهيت 
 . ها در صف آنها باقی ماندند سازشکارانه و ضدانقالبی رهبران اين جريان، مدت

  
، در ميان توابينی که به انجام 60ول دهه های ا در حوزه کارهای عملی در سال. های درون زندان برگرديم به موضوع تواب

پرداختند، افرادی حضور داشتند که نه فقط اسامی تمام کسانی را که  ای که در فوق به آنها اشاره شد مي وظايف ضدانقالبي
ی شناختند همراه با اطالعاتی که برای دستگاه سرکوب مفيد بود در اختيار نيروها به عنوان مخالفين جمهوری اسالمی مي

های شريف زيادی شدند، و نه فقط خود، کار  سرکوبگر جمهوری اسالمی قرار داده و موجب دستگيری و مرگ انسان
گران را در عمل به عهده گرفتند، بلکه در عين  ها به دست جالدان و شکنجه شناسائی نيروهای انقالبی و مبارز و سپردن آن
بديل شده و جهت سرکوب هرچه شديدتر زندانيان و ايجاد فضای رعب و ها ت حال در درون بندها، به دستيار رؤسای زندان

توان از کسانی چون بهزاد  دراين رديف مي. وحشت در ميان آنان، به کار ضرب و شتم و آزار و اذيت زندانيان مشغول شدند
ل در ارتباط با سازمان مجاهدين فرد او(اش و مجتبی ميرحيدری با ديگر توابين همکارش نام برد  تيم نظامی همراه با توابين هم

اينها در ضمن کسانی بودند که همانطور که در صفحات ). خلق و فرد دوم در ارتباط با سازمان اقليت دستگير شده بودند
 تمام ها را به عهده گرفته بودند تا کار نيمه باره از زندانيان در درون بندها و سلول پيشين آمد، مأموريت بازجوئی دوباره و سه

رسته از شکنجه در  اين دسته از توابين، زندانيان تازه. های بازجوئی و شکنجه را به اتمام برسانند بازجوهای رسمی در اتاق
محلی که " (زير هشت"های شکنجه را با خود داشتند، نيمه شب از خواب بيدار کرده و به  های بازجوئی را که هنوز زخم اتاق
اگر شکنجه . پرداختند بردند و به سئوال و جواب از او مي مي) فتر هر بندی در آن واقع شده بودهای مربوط به نگهبانان و د اتاق

کردن صورت گرفته بود، تصور کنيد که اينان برای  زدن و آويزان بند قپاني های بازجوئی عمدتًا با استفاده از کابل و دست در اتاق
های رذيالنه و  بايست به چه روش  دوام آورده و اطالعاتی نداده بود مياخذ اطالعات از مبارزی که زير شکنجه بازجويان رسمی

آيد بخشی از اعمالی است که بهزاد نظامی به همراه  آنچه در زير مي! ای متوسل شوند تا به هدف خود نايل آيند جنايتکارانه
 و 60 سازمان مجاهدين خلق در سالگانه از مسئولين قبلی نواحی سه(اش و از جمله مهرداد خسروانی  تيم ديگر توابين هم

گزارش اين اعمال از زبان يک زندانی سابق . برد حصار برعليه زندانيان مبارز بکار مي در زندان قزل) مسئول چند تيم عملياتی
 دستگير و به 60 خرداد 30بهزاد نظامی يکی از هوادران سازمان مجاهدين بود که بعد از : "شود نقل مي)(*) محمود خليلی(



حصار با  های زندان قزل  به عنوان مسئول يکی از بند60او در زمستان . سرعت تبديل به مهره وعصای دست الجوردی گشت
از جمله اين اعمال . زد ترين اعمال ضدانسانی برعليه زندانيان سياسی مي اختيارات تام و تمامی که داشت، دست به فجيع

 ." حصار همراه با شالق زدن با شلنگ آب ان در طول راهرو واحد قزلخيز بردن زنداني الف، سينه: عبارت بودند از
  

 واحد 3حصار از  برای اين که بتوانيم شدت شکنجه فوق را در ذهن خود به تصوير درآوريم الزم است بدانيم که زندان قزل
داشت که پاسداران مسافت راهرو هر واحد چنان درازائی .  بند مجرد بود4 بند عمومی و 4تشکيل شده که هر واحد دارای 

الذکر در طول چنين راهروئی بود که زندانيان سياسی را درحين زدن  کردند؛ تواب فوق ابتدا تا انتهای آن را با دوچرخه طی مي
باری  الذکر عمل وحشيانه شکنجه خيز بردن به طريق فوق اين موضوع نيز قابل ذکر است که سينه! برد خيز مي شالق، سينه

. گرفت ، مدتی آن را در يکی از راهروهای همان زندان در مورد زندانيان زن بکار مي)داود رحمانی(حصار  س زندان قزلبود که رئي
برد و من  و فرد ديگری که در آن زمان در آن زندان بسر مي" (نگاه کنيد راستکی است"بنا به گزارش پروانه عليزاده در کتاب 

حمانی اين کار را در جهت درهم شکستن روحيه مقاومت در زندانيان و بطور کلی جهت ، داود ر)شخصًا با او گفتگو داشته ام
 . برد ايجاد رعب و وحشت در بين آنان بکار مي

  
 . زدن آنها کردن زندانيان در زير دوش آب سرد و شالق ب، لخت"

 . زدن به زندانيان و رهاکردن آنها در زير هشت پ، قپاني
 . درآوردن) پارس کردن( چهار دست و پا رفتن و صدای سگ ت، وادارکردن زندانيان به

 . ج، خوراندن مدفوع به زندانيان
 . چ، وادارکردن زندانی به خوردن موی سر
 . ح، تزريق آمپول هوا در زير پوست زندانی

 بهزاد نظامی تواب در حق از اعمال." (زندانی را داخل پتو پيچيده و با شلنگ و لگد مورد ضرب و شتم قرار دادن: خ، پتو مالی
 با اختصاص تيتری به منظور 274 جلد نخست، صفحه -"نه زيستن نه مرگ"زندانيان سياسی مبارز موارد مشابهی در کتاب 

 ). های انجام يافته توسط فرد مذکور، قيد شده شده است توضيج شکنجه
  

بار به بازجوئی از زندانيان  ن ارتکاب به اعمالی جنايتيکی ديگر از توابينی که در رأس تيمی متشکل از افرادی نظير خود، ضم
 60نامبرده در زمستان سال . پرداخت، مجتبی ميرحيدری بود که در رابطه با سازمان اقليت دستگير شده بود در بند مي

ون و دستياران او بود و در آنجا به همراه توابين ديگر که به عنوان معا) ها بند مارکسيست(حصار  مسئول بند يک واحد سه قزل
با شکنجه زندانيان ...) افرادی چون محمود ناطقيان، حسين جوادزاده موحد، محمدرضا قرباني، قناعتی و(کردند  عمل مي

پارسا، يکی . ر. داد مبارز، اطالعاتی از آنها به دست آورده و سپس آن زندانيان را تحويل بازجويان رسمی در زندان اوين مي
بردن از مبارزينی که در اين پروسه  ای که پيشتر از آن صحبت شد، ضمن نام  ، در نوشته60مانده از دهه  اقيديگر از زندانيان ب

در اين ميان توابينی چون بهزاد نظامي، مجتبی ميرحيدری : "نويسد مورد شناسائی قرار گرفته و اعدام شدند، در اين مورد مي
کرد بلکه حتی منجر به  سازی را تضمين مي تنها ادامه کار دستگاه تواباين فشارها نه . فشار را دو چندان ساختند... و

جالب است که : "کند وی در ادامه مطلب اضافه مي." شناسائی و اعدام جمعی از زندانيان که قبًال حکم گرفته بودند،شد
فته و از آن کشور پناهندگی ام محمدرضا قربانی که از همکاران اصلی مجتبی ميرحيدری بود بعد از آزادی به سوئد ر شنيده

در واقع حتی بيشتر . حسين جوادزاده موحد، فرامرز نريميسا و هوشمند از ديگر همکاران اصلی ميرحيدری بودند. گرفته است
ها  ی عجيبی به دنبال اعمال فشار بر روی زندانيان و حتی اعدام آن از ميرحيدري، اين حسين جوادزاده موحد بود که با کينه

الذکر همچنين از دو تن از کسانی که در اثر فشار اين دار و دسته تواب به صف آنان پيوسته و  ندانی سياسی فوقز". بود
شاهرضا بابادی نوجوانی بود : "کند و در مورد فرد اول می گويد ارتجاع را تقويت نمودند، از شاهرضا بابادی و داود بامداد ياد مي

اوم مجتبی ميرحيدری و حسين جوادزاده موحد تاب تحمل را از دست داده و مدتی بعد های مد  ساله که در جريان بازجوئي16
برگشته مزبور بعدًا بهبود  اما، آنطور که معلوم است نوجوان بخت". از اعترافات، خود نيز دچار بيماری روانی و عدم تعادل گشت

خود را بازيافته و پس از آن در " تعادل" تبديل شود، های دست الجوردی يافت؛ و باالخره در حدی که بتواند به يکی از ابزار
های  انسان در اين موارد به ياد فيلم. ای برعليه زندانيان سياسی دست زد اجرای اوامر آن جالد، به هر کار کثيف و رذيالنه

آفريند؛ و  های جديدی ميهای تيزش در گلوی اسيرانش دراکوال افتد که در آنها دراکوالی اصلی با فروبردن دندان دراکوالئی مي
ها در حالی  اند، و انسان ور شده  حمله- از زن و مرد و نوجوان و کودک-هائی آورد که به انسان يا دايناسورهائی را به ذهن مي

بينند که  جنگند، ناگهان خود را در محاصره بچه دايناسورهای تازه از تخم درآمده مي که با آن دايناسورهای زشت و درنده مي
ها جز با مقابله با چنين موجودات زشت و درنده ريز و   هيچوجه کمتر از دايناسورهای بزرگتر خطرناک نبوده و آن انسانبه

بار و جهنمی   ، در شرايط وحشت60های اول دهه  ای که در سال زندانيان سياسي! درشت قادر به حفظ زندگی خود نيستند
ها، همچنان مدافع شرف و انسانيت باقی مانده بودند،  ها و فشار همه وحشتزندان جمهوری اسالمی گرفتار آمده و عليرغم 

های  های فيلم شدند، حکم همان انسان آنها که هرگونه همکاری با دراکوالها و دايناسورها را رد نموده و از جنس آنها نمي
های واقعي، دست و بال  ون آنکه اين انسان البته بد-مذکور را داشتند که ناگهان در محاصره چنان موجوداتی قرار گرفته بودند

ای نظير شاهرضا  درست در چنين وضعی بود که توابين کوتوله. آزادی هم برای مقابله با آن موجودات خطرناک را داشته باشند
 اجرای ، ما او را در هيبت قاصدک مرگ، در حال48، جلد يک، صفحه "نه زيستن نه مرگ" در کتاب . آفريدند بابادي، جنايت مي
يک زندانی تواب به نام شاهرضا بابادی که هوادار سابق سازمان پيکار بود، در ميان زندانيان : "بينيم هايش مي يکی از مأموريت

بوده و متهم به داشتن " خط سه"بندش که بيشترشان هوادار سازمان پيکار يا  او جهت شهادت عليه زندانيان هم. بود
شاهرضا به همراه . های اعدام سپرده شدند  زندانی مزبور به جوخه20هشت تن از ...  بودتشکيالت در زندان بودند، آمده

کرد، در ميان زندانيان به جاسوسی  های بازجوئی کار مي مجيد بسطچی يکی از هواداران مجاهدين که در آن روزها در شعبه
 ." دادند های بازجوئی مي هايشان را تحويل شعبه پرداخته و دريافت

  
کنم، ولی جا  ح اعمال توابين در بندهای عمومی شرح حال ديگری است که آن را به قسمت ديگر اين فصل موکول ميتوضي

 در درون بند 60چند تن از توابينی که در زمستان سال )(*) نصير تبريزی(دارد در اينجا از زبان يکی ديگر از زندانيان سابق 
پرداختند و يا به طرق ديگر به دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی   زندانيان ميحصار به کار بازجوئی از ها در قزل مارکسيست

 . نمودند، مختصرًا معرفی شوند در زندان خدمت مي
  
يک سال حکم داشت و در ضمن گذراندن حکم خود همانند يک بازجوی .  واحد سه بود1مسئول بند :  مجتبی ميرحيدری-1

رای گرفتن اطالعات، زندانيان را بيدار و به اتاق زير هشت برده و شروع به ها ب نصف شب. کرد ای در بند عمل مي حرفه



مجتبی بعد از اتمام . ها، آنها را دوباره به اوين فرستاد نشده و لونرفته تعدادی از بچه او با گرفتن اطالعات داده. کرد بازجوئی مي
 .  راست الجوردی تبديل گرديدحکم زندانش و پس از آزادي، با دادستانی همکاری کرد و به مهره دست

  
او نيز در ارتباط با سازمان اقليت دستگير شده بود و داستان دستگيريش . بعد از مجتبي، مسئول بند شد:  محمود ناطقيان-2

شعور و بدون هيچگونه  از نظر شخصيتی آدمی ضعيف و بي. کرد، زبانزد تمامی بند بود ای از حماقتش را بيان مي که جلوه
ها دور و برش  او خود جرأت دست بلند کردن به روی زندانی را به تنهائی نداشت و حتمًا بايد ديگر تواب. ياسی بودآگاهی س

شناخت و يا در مسير کوه ديده بود، در بند بازجوئی  وی افرادی را که در بيرون از زندان مي. بودند تا چنين کاری را بکند مي
عدد، باالخره اطالعاتی از زندانی کسب نموده و او را تحويل بازجويان رسمی در اوين های مت کرد و پس از انجام بازجوئي مي
  . داد مي
  
زندانيان به او . وی بعد از ناطقيان مسئول بند يک واحد سه شد. ترين افراد بود ترين و خودفروخته يکی از چاپلوس:  قناعتی-3

 . داده بودند" جنايتی"لقب 
  
وی را به عنوان نفوذی به واحد يک بند .  بود3 همکاران نزديک مجتبی ميرحيدری در بند يک واحد يکی از:  محمدرضا قربانی-4

پس از . يک فرستاده بودند که در آنجا يکسری از زندانيان مبارز را شناسائی کرده و باعث انتقال آنها به گوهردشت شده بود
. نمود وئی و ضرب و شتم زندانيان سياسی با او همکاری مياينکه از واحد يک برگشت، معاون ناطقيان گشت و در کار بازج

را طی کرد و پس از مدتی مسئول بند يک (!!) های ترقی های حقيرش پله کشي خدمتی به حاج داود و عربده وی در ازاء خوش
 . نمود" انجام وظيفه"واحد يک شد و در اين سمت، 

  
قبًال ارتشی بود و حال در زندان به ) شد ه اين اسم شناخته مياصفهاني، فاميل وی نبود ولی او ب( احمد اصفهانی -5

وی يکی از توابينی بود که در فرستادن زندانيان مبارز به ). پس از رفتن مسئول قبلی(مسئوليت بند يک واحد يک رسيده بود 
 . ها شهرت يافت"تابوت"و " قيامت"

  
ای نداشت تا مسئوليتی در بند داشته باشد اما به هر طريق   عرضههای فعال بند بود ولی آنچنان يکی از تواب:  کريم برقی-6

مثًال يک روز او به يک زندانی به نام حاتم گير داده و شروع به اذيت و آزار . کرد توانست به ارتجاع در زندان خدمت مي که مي
، پاسداران و توابين بند سر رسيدند با داد و بيداد کريم برقي. حاتم طاقتش سر آمد و محکم زد توی گوش کريم برقی. وی کرد

زدن  وی را به زير هشت بردند و چون در آنجا تعدادی بطری شکسته روی زمين ريخته بود، موقع کتک. و ريختند به سر حاتم
  ... وضع طوری شد که حاتم را به بهداری بردند و. های شکسته بطری افتاده و شاهرگش بريده شد حاتم وی روی شيشه

  
  در حوزه کار نظری  توابين- ب
  

دادند، در حوزه کار  اگر بيشترين توابين در حوزه کارهای عملی را کسانی با کمترين آگاهی سياسی و اجتماعی تشکيل مي
های سياسی مخالف جمهوری اسالمی  های باال و يا نسبتًا باالی تشکل نظري، افرادی تحصيل کرده و عناصری از ميان رده

ها از آنجا که خود را به يک رژيم  د با پشت و پا زدن به مواضع سياسی قبلی خود و پشت کردن به تودهاين افرا. حضور داشتند
شان حاضر  های بسيار زبون و حقيری گشته و برای حفظ زندگي بينهايت مرتجع تسليم نموده بودند، خود نيز تبديل به انسان

حوزه نظری همان نقشی را برای سرکوب تام و تمام انقالب مردم و کار اين توابين در . بودند به هر پستی و رذالتی تن دهند
اينان که از . دادند هايشان در حوزه کار عملی انجام مي های رژيم جمهوری اسالمی داشت که همپالگي تحکيم پايه

ام وظايف سطح های نظری و عملی خاصی برخوردار بوده و تا حدی دارای ديد سياسی بودند، در دستگاه رژيم به انج قابليت
ها مشغول  ها و نيروهای انقالبی در جامعه و بطور مشخص در زندان باال و گاه پيچيده برای سرکوب و از پای درآوردن توده

بعضی از افراد اين دسته، با نيروهای امنيتی رسمی . توان در چند حوزه برشمرد عمده کارهای آنان را بطور فشرده مي. شدند
های انقالبی و نيروهای سياسی مخالف رژيم به تشريک مساعی  ريزی برای دستگيری توده  برنامهجمهوری اسالمی در کار

 ، توسط افرادی از اين دسته 60مانده از دهه  که به تأئيد خيلی از زندانيان سياسی باقي" مالک و مستأجر"طرح . پرداختند
بود، يکی از نمودها و محصوالت اين همکاری بشمار ريزی شده  طرح...) القلم و کسانی چون حسين روحاني، وحيد سريع(

ای بود که جمهوری اسالمی  های سرکوبگرانه ترين طرح ، يکی از موفق"مالک و مستأجر"دانيم طرح  همانطور که مي. رود مي
و سرگردان با توسل به آن نه تنها توانست بسياری از نيروهای مبارز جامعه را که مجبور به ترک محل زندگی قبلی خود شده 

به دنبال جای مناسبی برای سکونت خود بودند، دستگير نمايد، بلکه از اين طريق امکان يافت با ايجاد شرايط بس 
 . های نيروهای انقالبی تنگ نمايد بارتری در جامعه، عرصه را کامًال برای فعاليت خفقان

  
تی سازمان مجاهدين، يکی ديگر از خدمات اينان به تشکيالتی در زندان ظاهرًا مشابه با ساخت تشکيال کمک به ايجاد شبه

تشکيالت که بعضی از آن با نام  اين شبه. رژيم جمهوری اسالمی در دستگيری نيروهای مبارز و شکنجه و اعدام آنان بود
 پس از شکست توبه تاکتيکی 61اند، در سال  تشکيالت دادستانی يا تشکيالت مجاهدين وصل به دادستاني، ياد کرده

جاهدين در زندان و پس از افزايش تعداد توابين مجاهد، با سرپرستی الجوردی و همکاری اين توابين برای نفوذ در بين م
آنها با . ، در اين رابطه يک پای معرکه بودند"توابين فعال در کار نظری. "هواداران سازمان مجاهدين در بيرون از زندان بوجودآمد

شد، در  که درست به سبک و سياق نشريه سازمان مجاهدين خلق به همين نام تنظيم مي" مجاهد"ای با نام  انتشار نشريه
نيروهای امنيتی جمهوری اسالمي، با . پيشبرد اين توطئه برعليه مبارزين جوان و نوجوان هوادار آن سازمان، شرکت نمودند

ند خود را در ارتباط با هواداران سازمان مجاهدين شده توانست تواب و با کمک مجاهدين تازه) قالبی" مجاهد"نشريه (اين ابزار 
شان با سازمان اصلی گسسته بود، قرار داده و در يک موقعيت مقتضی  خلق در بيرون از زندان که در آن شرايط اختناق رابطه

عيت فوق، در اين زمينه يکی از زندانيان سياسی سابق، ضمن توضيح هرچه بيشتر واق. بسياری از آنان را دستگير نمايند
يکی از ابتکارات گروهی از توابين، تهيه و پخش نشريه : "کند ای را که تجربه تلخی در آن نهفته است تعريف مي خاطره

اين نشريه، کامال با شکل و شمايل نشريه اصلی سازمان مجاهدين و با مقاالت تند و تيز چاپ و در بيرون از . بود" مجاهد"
ای از عناصر قطع  شده در زندان، از اين طريق توانستند عده تی با کمک مجاهدين توابنيروهای امني. شد زندان پخش مي

های عملياتی تشکيل داده و تا مرحله اقدام به عمليات نيز پيش  آنها با اين هواداران، تيم. ارتباط شده مجاهدين را جذب نمايند
از اين طريق تعداد زيادی از هواداران مجاهدين دستگير ). ندحتی به تعدادی از آنها اسلحه با گلوله مشقی داده بود(رفتند  مي

عنوانی که خودشان هنگام (گان که معروف بودند به تشکيالت مجاهدين وصل به دادستانی  اين طيف از دستگيرشده. شدند



در . دانست  مي، اغلب نياز زيادی به بازجوئی نداشتند چرا که پيشاپيش همه مسائل را دادستانی)بردند معرفی به کار مي
من در سال . های در باز به اين دستگيرشدگان اختصاص داده شده بود  با سلول209های انفرادی  زندان اوين، يکی از سالن

. هايم در اين سالن، به يک مجاهد به نام مهدی که در اين رابطه دستگير شده بود، برخورد کردم  در حين يکی از بازجوئي62
تگيری خود را باور نکرده بود و موقعی که مورد بازخواست و سئوال قرار گرفته بود فکر کرده بود که اين کرد که دس او تعريف مي

در نتيجه خيلی راحت خودش تمامی . گيرد عمل توسط سازمان مجاهدين برای امتحان او از نظر صداقت تشکيالتی صورت مي
ده مسئولش است ولی در اصل بازجوی زندان بوده تعريف کر اش را برای کسی که فکر مي های گذشته ها وفعاليت عملکرد

 امکانات مالی 60های زندانبان شده بود که با دستگيری پدر و مادرش که در سال  مهدی تنها وقتی متوجه شگرد. نموده بود
. يده بوداو به خاطر وضعی که پيش آمده بود، به شدت آسيب روحی د. شود در اختيار مجاهدين گذاشته بودند، روبرو مي

ای که به شدت ذهنش را اشغال کرده بود، اين  دانست که با اعترافاتی که کرده است، اعدامش خواهند کرد، ولی مسأله مي
بود " رابطش"چون وی با ديدن نشريه مجاهد در دست . گرديده است بود که اين نشريه مجاهد به چه صورت تهيه و توزيع مي

 )(*) محمود خليلی." ( بودکه او را يک مجاهد مبارز پنداشته
  

گران جهت  از ديگر خدمات اين دسته از توابين به رژيم جمهوری اسالمی بايد به نقش آنان در حوزه کمک به بازجوها و شکنجه
های  های باالی تشکل عناصری از رده. دستگيرشده و کشيدن آخرين اطالعات از وی اشاره کرد در هم شکستن زندانی تازه

سابق خود، " رفقای"و " برادران"گران به بازجوئی از  رژيم که در زندان تواب شده بودند در همکاری با شکنجهسياسی مخالف 
الحکما،ابولقاسم  مثًال در تهران، حسين شيخ. پرداختند يعنی با کسانی که پيشتر با آنها در يک تشکيالت بودند، مي

حسين روحاني، قاسم عابديني، مهری . مقاوم مجاهدين مشغول بودندبه کار بازجوئی از عناصر و نيروهای ... عشري، و اثني
به همين ترتيب، احمد عطاالهي، عطا . همکار بازجويان برای در هم شکستن نيروهای مقاوم سازمان پيکار بودند... حيدرزاده و
القلم و  با سهند و کومله، وحيد سريعدر رابطه ... ، سعيد يزديان و)اقليت(در رابطه با سازمان چريکهای فدائی خلق ... نوريان و

ها در  اي پس از دستگيری توده... ، ناصر ياراحمدی در رابطه با راه کارگر)سربداران(ها  فتاحی در رابطه با اتحاديه کمونيست
 در خدمت ها، خود را اي  ، نورالدين کيانوری و احسان طبری و محمدمهدی پرتوی و غيره در رابطه با کار بازجوئی توده62سال 

" انجام وظيفه"های هر يک از اينان  ها نيز همپالگي در شهرستان. نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی قرار داده بودند
های دستگيرشده در اين شهر شرکت  اي ای به نام علی مرادي، در کار بازجوئی توده مثًال در اصفهان يک توده. نمودند مي
ای در مورد چگونگی شکنجه روانی نيز نوشته و در  ن موضوع مطرح است که وی جزوهدر بين زندانيان اصفهان اي. کرد مي

در رابطه با اعضاء و هواداران دستگيرشده سازمان اکثريت نيز همانطور که پيشتر اشاره شد، ) 4.(اختيار بازجوها قرار داده بود
در اينجا الزم . ای امنيتی در شعبه بازجوئی قرار داشتندپور با اينکه زندانی نبودند، در اختيار نيروه فرخ نگهدار و مهدی فتاح

گيری عليه خمينی و ضدخلقی دانستن رژيم جمهوری   با موضع58که در سال " چريکهای فدائی خلق"است در مورد 
شاره جدا کرده بودند، به اين واقعيت ا) قبل از انشعاب به اقليت و اکثريت(اسالمي، صف خود را از سازمانی به همين نام 

های مقاوم و مبارز  شود که اوًال تعداد محدودی از افراد وابسته به اين تشکيالت دستگير شدند؛ و ثانيًا بيشتر آنها جزء چهره
تنها رفيقی که از اعضای مرکزيت چريکهای فدائی خلق زنده دستگير شد، رفيق راستين کارگران و . آيند زندان به حساب مي

 در تهران به دست پاسداران اسير گشت و در زندان 62او در سال . های مبارز زندان شاه بود چهره هادی کابلی از  زحمتکشان،
 . در مقابل دژخيمان جمهوری اسالمی دست به مقاومت قهرمانانه زده و زير شکنجه جان باخت

  
دفاتر ديگر وابسته به ها و "شعبه"که در نوشتجات زندانيان سياسی از آن اسم برده شده و يا در " شعبه بازجوئی"در 

ها و  ها در زمينه گرفت و توابينی که در اين شعبه نيروهای امنيتی جمهوری اسالمي، مسلمًا کارهای گوناگونی انجام مي
. شوند گنجانده مي" توابين در حوزه کار نظری"کردند بطورکلي، در قسمت  های مختلف با دشمنان مردم همکاری مي حوزه

. های ضدانقالبی رژيم در آنجا باشند ها اعزام شدند تا مجری برنامه ای از اين دسته به شهرستان  عده62حدودًا در سال
اين توابين از جمله در . کار بودند سواد و تازه های کوچک شتافتند که اغلب بي بخصوص آنها به کمک بازجوها در شهرستان

پرداخته و در اين شکل " وظيفه"ده بود وغيره، به انجام های کتبی زندانی سياسی به سئواالتی که از او ش کردن جواب چک
 . های رژيم جمهوری اسالمی صرف نمودند نيروی خود را در خدمت تحکيم پايه

  
در حوزه کار نظري، همچنين يکی ديگر از خدمات توابين برای تقويت نيروی ارتجاع، تبليغ و ترويج ايدئولوژی جمهوری اسالمی 

 انتشار جزوه و نشريه، نوشتن مطلب در رد مارکسيسم، ترتيب کالس برای تربيت نوجوانان به نفع در قالب انجام سخنراني،
جمهوری اسالمی و يا کارهائی از قبيل تنظيم سرود و غيره بود که هم در زندان و هم در بيرون از زندان مورد استفاده قرار 

پخت توابينی چون حسين  شد که دست منتشر مي" عترج"ای به نام   نشريه62 و 61های  مثًال در طی سال. گرفت مي
اين نشريه که در زندان چاپ و تکثير . روحاني، قاسم عابديني، مهری حيدرزاده، سعيد يزديان با مساعدت شخص الجوردی بود

ن نيز در بندها و گرفت؛ هرچند تعدادی از آ ها پخش شده و در اختيار نمازگزاران قرار مي شد، عمدتًا در بيرون، در نماز جمعه مي
 . شد ها در بين زندانيان پخش مي سلول

  
 * * * * * 

  
همانطور که مالحظه شد، توابين، چه با انجام کارهای عملی خود و چه با پيشبرد کارهائی در حوزه نظر و ايدئولوژيکی به نفع 

 نداشتند، نه فقط ارتجاع جمهوری رژيم، در شرايطی که خيلی از سردمداران جمهوری اسالمی هنوز به فردای خود اطمينان
های مبارز ايران ياری رساندند، بلکه به کارگزاران زندان نيز امکان دادند تا  بار برعليه توده اسالمی را در ارتکاب به جنايات خون

يل نگريسته و کسانی که هنوز با ديد فئودالی به مسا. ها برقرار سازند فرسا و شديدًا مختنقی را در زندان شرايط بسيار طاقت
کنند، قادر نيستند درک کنند که کاری که بخشی از توابين با قلم و سخن يعنی با  تنها روی برخوردهای فيزيکی تأکيد مي

  . زدن انجام داده است بار بود که فالن تواب نوجوان يا جوان با تيرخالص انجام دادند به همان اندازه جنايت" نرم"افزارهای 
  

های سياسي، حاال ديگر ارتجاع جمهوری اسالمی سخنگويان مرتجع جديدی يافت و  از افراد باالی تشکلبا تواب شدن بعضی 
ها،  های رژيم، در جهت تضعيف روحيه زندانيان سياسی مقاوم و سرکوب ايدئولوژيکی آنان در زندان کسانی در نقش ايدئولوگ

از اولين شگردهای کارگزاران برای شکستن جّو مبارزاتی .  يافتديگر تبليغ به نفع رژيم به تدريج در زندان رواج. ظاهر شدند
شده برای ابراز ندامت خود از پشت بلندگو  تواب زندان، ترتيب جلسات عمومی از زندانيان سياسی و وادارکردن زندانيان تازه

، يعنی حسين احمدی "ه کارگرسازمان پيکار برای آزادی طبق"به زودی با دستگيری يکی از رهبران . برای ساير زندانيان بود
" شومن" ، روحاني، 61از سال . شدن وي، برنامه رژيم به منظور در هم شکستن مقاومت زندان رونق گرفت روحانی و تواب



در اين مقطع، او دست در دست دژخيمان جمهوری اسالمي، با . يافت برجسته جلساتی بود که در زندان اوين ترتيب مي
کرد، در جهت در هم شکستن روحيه مقاومت و مبارزه در زندان  باری که بطور مرتب اجرا مي و ذلتانگيز  های نفرت نمايش

ها در جريان تغيير  رفت که بعد روحاني، قبًال از کادرهای اصلی و قديمی سازمان مجاهدين خلق بشمار مي. کرد حرکت مي
به هر حال، او اکنون يکبار ديگر به مذهب گرويده و . ده بودهای مذهبی خود را تغيير دا ايدئولوژی اين سازمان، ظاهرًا نظرگاه

اصطالح آموزشی بود که طی  اين، يک برنامه به. گفت اين بار جهت رد مارکسيسم، در تأئيد مذهب و رد ماترياليسم سخن مي
از . ورزيد غ نميگری برعليه ايدئولوژی مارکسيسم و تبليغ به نفع مذهب، دري بافی و سفسطه آن، روحانی از هيچ فلسفه

 از - های ديگر شد و همراه با نوار ويدئو شد، نوار ويدئوئی تهيه مي شوهای روحانی که ديگر به صورت يک سريال انجام مي
های  جمله ويدئوی مناظره فرخ نگهدار و شرکاء با بهشتی و غيره که قبًال از تلويزيون سراسری نيز پخش شده بود، در زندان

ها قبل از اعدامش توسط  با کارگردانی الجوردي، سريال روحانی تا مدت. شد  سياسی نشان داده ميديگر برای زندانيان
. هائی اجباری نبود هنوز نشستن پای چنين برنامه. شد گردان جمهوری اسالمی در اوين، يک روز در ميان اجرا مي"کار"همان 

ها محسوب  ، سالن غيرسرموضعي1سالن (1 تنها سالن ،)بخش مردان( در زندان اوين 61 و اوايل سال 60مثًال در سال 
های جريانات چپ،  آمدند، افراد مشکوک دستگيرشده و نمازخوان شد و در آن مجاهدينی که سرموضع به حساب نمي مي

ظف تحت اجبار مو) که بيشتر آنها افراد صغری به همراه بازماندگان و توابين سازمان فرقان بودند (6و سالن.) محبوس بودند
های درب  اما بقيه زندانيان سياسی که همه در اتاق. ها را گوش کنند بودند که از طريق تلويزيون با رعايت مقررات، مصاحبه

کردن به مصاحبه  الذکر قرار نداشتند، چنين اجباری را نپذيرفته و الزامی برای گوش بسته بودند و در موقعيت افراد فوق
  . نداشتند

  
های ديگری  ها، به صورت با گذشت زمان و موفقيت جمهوری اسالمی در سرکوب تام و تمام تودهبرپائی جلسات عمومی 

شده، بلکه آخوندهای جوان نيز با سالح ايدئولوژيکی به جنگ نيروهای  حاال ديگر نه فقط افراد سرسپرده تواب. تداوم يافت
" انزجار"زش يافته، با قرارگرفتن در پشت ميکروفن و اعالم در اين جلسات بود که توابين ريز و درشت آمو.رفتند مقاوم زندان مي

ها يعنی برعليه  "گروهک"های توابين در تقبيح  اصطالح سخنراني به". درخشيدند"برای اولين بار ... ها و"گروهک"از 
بر، خمينی رهبر، اهللا اک"های زجرآور  ها و مجاهدين و در تأئيد خمينی و رژيم جمهوری اسالمي، آميخته با فرياد کمونيست

و از اين قبيل از تلويزيون مدار بسته " مرگ بر کفار، مرگ بر کمونيست، مرگ بر منافق. حزب فقط حزب اهللا، رهبر فقط روح اهللا
حصار حاکی است که در بعضی بندها،  گزارشات منتشر شده از زندان زنان در قزل. شد برای زندانيان سياسی پخش مي

های  ها را که با بحث های اين تواب کردند حرف زندانيان را مجبور مي. کردن به آنها اجباری بود  گوشها و نشستن پای اين بحث
رفتن از اين کار، توسط نگهبانان  های دينی مختلف همراه بود، گوش کنند و هرگونه طفره ايدئولوژيکی فالن معمم و يا درس

در چنين اوضاعي، کارگزاران . آورد اگواری برای زندانی به بار ميشد و عواقب ن های درون بند گزارش مي رسمی رژيم و تواب
ها را  های وحشتناک تاکنونی اکتفاء نکرده و در مواردی آن واداشتن زندانيان سياسی مبارز، به فشار تسليم زندان جهت به

هدف کارگزاران از . دادند ميخود تحت فشار قرار " گروهک"از " انزجار"و اعالم " مصاحبه"اصطالح  مستقيمًا جهت انجام به
دادن همه کسانی بود که مصاحبه  ، شکستن جّو مقاومت در زندان و تواب جلوه"مصاحبه"برگزاری چنان جلساتی تحت عنوان 

شدند، تواب ناميده و در رديف خود قرار  آنها چون همه کسانی را که به داليل مختلف حاضر به مصاحبه مي. کردند مي
. کردند نمودند و از آن در جهت در هم شکستن روحيه مبارزاتی زندانيان استفاده مي طرق ابراز قدرقدرتی ميدادند، از اين  مي

. ها صادق نبود کننده بودن در مورد همه مصاحبه دادند با خود واقعيت تفاوت داشت و ادعای تواب در حالی که آنچه آنها جلوه مي
شدند؛ در ميان زندانيان  تسليم مي") مصاحبه"انجام (غيره به چنين خواستی در اين فضا، بعضی به خاطر گريز از اعدام و 

ای از زندان آزاد  شان تمام شده بود و رژيم آنها را بدون انجام چنين مصاحبه کننده کسانی هم بودند که مدت محکوميت مصاحبه
، محتوای زجرآورتری نيز به آن "مصاحبه"ار زدن به شخصيت او، در روند ک نياز به خردکردن زندانی سياسی و ضربه. نمود نمي
نمودند که علت گرويدن خود به اين يا آن گروه  ها گاه از فردی که حاضر به مصاحبه بود درخواست مي گردانندگان زندان. داد

ه ماند  که البته با توجه به فرهنگ عقب- سياسی را گرايش خود به جنس مخالف و صرفًا به خاطر مسايل جنسی جلوه دهد
داود (حصار که يک لمپن به تمام معنا  اين کار مشخصًا در زندان قزل. شد ترين کلمات مطرح مي آنان، اين موضوع با زشت

هائی  انگيزی در حين انجام چنين مصاحبه های بسيار دلخراش و رقت بر آن حکم می راند، باعث بوجودآمدن صحنه) رحمانی
ای تن داده بود، حتی گاه جهت جلب رضايت آن لمپن، به ساخت و پرداخت  های که به خفت چنين مصاحب زنداني. گشت مي

اصطالح روانی و جنسی خود را برای  های به اصطالح روابط نامشروع خود نيز دست زده و عقده داستانی غيرواقعی از به
 به نام تصفيه حساب با گذشته و آن داستان ساختگی که در واقع اتهاماتی دروغ برعليه خودش بود را!! کرد ديگران تشريح مي

 . نمود مبارزاتی خود برای ديگران تعريف مي
  

، بعدها نيز همچنان "مسايل جنسی"زدن به آنها در رابطه با  کردن نيروهای مبارز و انقالبی از طريق اتهام کوشش در بدنام
ين زمينه، پيشاپيش الزم است بدانيم که جهت ذکر يک مورد برجسته در ا. های تبليغی در ميان توابين باقی ماند يکی از تم

های کارگزاران جمهوری اسالمی برای در هم شکستن روحيه مقاومت در زندان استفاده از توابين کارُکشته  يکی از شيوه
زه توابين در حو"اساسًا، بعضی از ميان . های شهرهای مختلف برای انجام سخنرانی بود ای از طريق گرداندن آنها در زندان توده

آنها يا مستقيمًا به تبليغ مذهب و توجيه اعمال ضدخلقی جممهوری . شدند های رژيم ظاهر مي در نقش ايدئولوگ" کار نظری
های کتبی در اين  پرداختند و يا با سخنرانی برعليه مارکسيسم و مبارزين کمونيست و يا با نوشته اسالمی در اين قالب مي

در ) دادند، اشاره کرد ها نيز در اختيار زندانيان قرار مي نوشت و در زندان طبری در کيهان ميتوان به مطالبی که  مثًال مي(مورد 
ای دوره شاه، تواب  محمدعلی عموئي، زندانی توده. داشتند جهت تبليغ و ترويج ايدئولوژی ضدمردمی منحط رژيم گام برمي

مورد نياز جمهوری اسالمی در ايران " اپوزيسيون"های جمهوری اسالمی و کسی که امروز مشغول ايفای نقش  فعال زندان
های رژيم شاه  چرا که او خود به مدت طوالنی در زندان. رفت های مناسب در اين حوزه کار بشمار مي باشد، يکی از مهره مي

 جوان بودند دانيم اغلب بسيار توانست اعتباری برای وی در ميان زندانيان سياسی که همانطور که مي زندانی بود و همين مي
او در ميان . های وی اشاره کرد توان به يکی از سخنراني الذکر مي جهت ارائه يک نمونه برجسته در تبليغ تم فوق. بوجود آورد

اصطالح قدرقدرتی رژيم جمهوری اسالمی  کرد؛ از به زندانيان سياسي، حاضر شده و از هر دری برای آنها صحبت مي
و چه جای ... های سياسی مخالف رژيم و غيره ها و سازمان گروه" عيب و ايراد" مقابل آن، از گفت، از بيهودگی مقاومت در مي

! کرده است تعجب است که بشنويم وی مبارزين سرشناس و محبوب مردم را نيز متهم به داشتن روابط جنسی نامشروع مي
چو انداختند که قرار است يکی از افراد : "گويد دراين مورد مي)(*) محمد( ، 60مانده از دهه  يکی از زندانيان سياسی باقي

، کسی از حزب توده به آنجا )64تابستان (تا آن زمان . به زندان اصفهان بيايد و سخنرانی کند) عموئی(قديمی حزب توده 
پاسدار ) گرفت زندانيان عادی نيز در همانجا صورت مي" قطع دست"سالن بزرگی که مجازات (در سالن ورزشگاه . نيامده بود

به هر حال عموئی آمد و يک ساعت و نيم . آمد که يک نوع جّوسازی است به نظر مي. چيدند و ما را در آنجا جمع کردند



و در اين رابطه " حزب توده، حزب نبود، اصًال دکانی بيش نبود"از بحث فلسفی و اثبات خدا گفت تا اين موضوع که . صحبت کرد
اما موضوع برجسته در اين صحبت، فحاشی او نسبت به خسرو روزبه بود که . ت کرد صحب30های  از گذشته حزب در سال

چنين اتهامی به خسرو . که در درون حزب با همه زنان رابطه نامشروع داشته است جلوه دهد" باز زن"سعی کرد او را فردی 
روز  نرخ به عموئی از جمله نان (..."گفت ها را برانگيخته بود و هر کس درگوشی چيزی عليه عموئی مي روزبه خشم بچه

تواند در تمجيد از خسرو روزبه نيز کتاب بنويسد، به همان  اش ايجاب کند فردا مي خورهائی است که اگر منافع و مصلحت
، "گوارا خاطرات ارنستو چه" کتاب - ! صورت که پس از آزادی از زندان بنا به مصالحي، در رابطه با چه گوارا کتاب ترجمه کرد

پراکني،  ها و بطور کلی تبليغ به نفع جمهوری اسالمی از طريق دروغ البته اينگونه سخنراني). 1381ان، نشر اشاره، سال تهر
 . گذاشت در هر حال تأثيرات منفی و مخرب خود را روی زندانيان به جای مي

  
در اينجا . شود مومي، در زير پرداخته ميشده در بندهای ع به اعمال توابين به عنوان نگهبان و يا حافظين نظم ارتجاعی تحميل

بايد يادآور شوم که پس از تغيير و تحوالتی در باال و در شرايط جريان مبارزه و کشمکش دائمی بين زندانيان سياسی و توابين، 
از اين . افت تحقق ي64اين کار مشخصًا در تهران در سال . ها، بند زندانيان سياسی را از توابين جدا نمودند در بعضی زندان

دوره به بعد همکاری خائنين به مردم به عنوان تواب، در بندهای زندانيان سياسی بطور عمده صورت مخفی به خود گرفت و از 
در بعضی شهرها نيز با اينکه توابين همچنان . اين لحاظ کم و بيش همان وضعی برقرار شد که قبًال در زمان شاه وجود داشت

البته . کردند تند، ولی از يک دوره به بعد بيشتر، جاسوسان مخفی در ميان زندانيان فعاليت ميها در بند حضور داش مدت
 . دادند مورد خطاب قرار مي" تواب"زندانيان سياسی در ميان خود، اين جاسوسان را کماکان با همان لفظ 

  
 هائی از اعمال توابين در بندهای عمومی  نمونه

  
گشت "، "گشت خواهران زينب"ها پديده جديدی بود؛ به همانگونه که   در زندان60 دهه همانطور که مالحظه شد تواب در

های نوظهور در خارج از زندان نيز از ميان زنان و مردان مرتجع و  اين پديده. و غيره در خارج از زندان پديده نوظهوری بودند" ثاراهللا
های مردم و همچنين اشاعه فرهنگ و رسومات  د اعمال و رفتار تودهکثيف در جامعه بوجود آمده و رژيم از آنها برای کنترل شدي

در اين زمان ). و متأسفانه هنوز چنين وضعی برقرار است(نمود  ارتجاعی خاص جمهوری اسالمی در وسعت ايران استفاده مي
ان از هر حرکت ها و بازداشتن آن ترين مسايل زندگی مردم به عنوان يک برنامه، جهت سرکوب توده دخالت در خصوصي

 متشکل در - مبارزاتي، بطور کامًال برجسته در دستور کار رژيم جمهوری اسالمی قرار داشت که آن را از طريق پاسداران
ها و ادارات و  ها و خيابان اينان در کوچه. برد  که به واقع پليس سياسی رژيم بودند، پيش مي-الذکر و غير آن های فوق گشت

آورشان، خون مردم و بخصوص زنان را در شيشه  های چندش بار و با امر و نهي  ننگين و خشونتمدارس و غيره با اعمال
توان  بردند مي اتفاقا، با نگاهی به عملکردهای توابين در بندهائی که زندانيان سياسی در آن بسر مي). کنند و مي(کردند  مي

ها و محل کار و  ها و خيابان مردم ايران در همان زمان در کوچهای است که  ديد که بعضی از آن عملکردها دقيقًا به همان گونه
ها در زندان با زندانيان سياسی شريف و غيرتواب، يادآور همان  در واقع، خيلی از رفتار تواب. شان شاهد آن بودند زندگي

ست که يکی از زندانيان جالب ا. دادند های مذکور، در خارج از زندان انجام مي رفتارهائی است که پاسداران اعضای گشت
 را تجربه کرده است، با تعمق قابل تحسينی اين 60های زندان در دهه  سياسی آن دوره به نام اعظم کرايی که خود دهشت

شود، قابل تفکيک  گذشت،از آنچه بر جامعه ايران پياده شد و مي آنچه در زندان مي: "کند حقيقت را به شکل زير بيان مي
های ُخردکردن روحيه يک انقالب در سطح  زندان البراتوری بود برای آزمايش کارايی روش: "... گويد ميو در ادامه ." نيست
و تالش برای در هم شکستن روح و شخصيت ... ها، محروميت حسي،  بسياری از فشارهای زندان، انواع تنبيه. ... جامعه

سه با محروم کردن کل جامعه ايران از موسيقي، رنگ، رقص، زندانی از کانال تحميل آداب و شعائر مذهبي، کامًال قابل مقاي
ورزش، شادي، کنترل بر خوراک و پوشاک، نحوه روابط فردي، خانوادگی و جنسي، چگونگی استفاده از اتوبوس، مستراح، 

های  وهشنشريه بنياد پژ"، چاپ شده در "حقيقت نه چندان ساده: "نقل از." (سينما، پياده رو و ديگر اماکن عمومی است
 ) 5)(185، صفحه 1997، سال "زنان ايران

  
 در تهران و 63 تا تقريبًا اواسط سال 61های زندان در فاصله بين پائيز سال  ها در بند آيد چند نمونه از اعمال تواب آنچه در زير مي

مله رفتن الجوردی از زندان اوين ها و از ج های بعضی از شهرها تا يکی دو سال بعد از تغيير و تحوالتی در سطح زندان در زندان
ها در بندهائی که محل زندگی زندانيان سياسی بود، نقش  خواهيم ديد که تواب. باشد حصار مي و داود رحمانی از زندان قزل

 . نمودند پليس سياسی رژيم را نيز ايفاء مي
  

ها بسته به عوامل  ق است و در شهرستاناين تاريخ بيشتر در مورد تهران صاد (61بايد دانست که تا تقريبًا اواسط سال 
شان در  های زندگي ، زندانيان سياسی کم و بيش خود بطور جمعی برنامه)های مختلفی وجود داشته است مختلف، وضعيت

در اين مقطع، عليرغم همه . های مربوط به امور صنفی را نيز خود بر عهده داشتند نمودند؛ و مسئوليت ها را تنظيم مي بند
هائی که جمهوری اسالمی آفريده بود، باز هنوز فضای زندان، فضای کامًال مبارزاتی بود و  ها و وحشت ها، خونريزي اعدام

های  زدائی از زندانی سياسی برنامه اما از يک مقطع به بعد که در جهت هويت. مقاومت و پايداری شاخص جّو زندان بود
هائی که  مسئولين بندها و اتاق(!!) از طرف کارگزاران زندان، به پست و مقامها  ای بکار گرفته شد و تواب گيرانه شديدًا سخت

زندانيان در آنجا محبوس بودند رسيدند، فضا، تحت فشارهای شديدًا سرکوبگرانه که توابين مجری و حافظ آن بودند، بتدريج به 
آنها بودند . های عمومی به ايفای نقش پرداختند  بندنمائی در ها با قدرت حاال ديگر تواب. ضرر زندانيان سياسی مبارز تغيير يافت

که سياست تحميل مقرارات و ضوابط ارتجاعی جمهوری اسالمی در بندها که برای ايجاد فضای اختناق و رعب و وحشت 
اسي، ريزی شده بود را به مرحله عمل درآورده و در کار سرکوب و کنترل زندانيان سي دائمی در ميان مبارزين در زندان طرح

 . نمودند" وظيفه"فعاالنه شرکت و انجام 
  

زدائی رژيم از زندانی سياسی را، در بندهای زنان  های توابين به مثابه عاملين اجرای سياست هويت نمائي يکی از اولين قدرت
 آورد، دور هم جمع نواختی به انسان فشار مي ها که احساس دلتنگی و يک بعضی شب: "حصار مشاهده کنيم در قزل
خواند جاسوس اتاقمان فورًا اين  ها آواز مي يکی از بچه... خواندند شديم و چند نفری که صدای خوبی داشتند آواز مي مي

. کرد ها را کر مي گوش" مرگ بر کمونيسم"يکباره، هياهوئی از راهرو شنيديم؛ صدای . ها گزارش داد موضوع را به ديگر تواب
بر خالف سابق، ..." کرده خود را به طرف ما گرفته بودند و های گره ها مشت آن... بودندها عليه ما راهپيمائی گذاشته  تواب
شد و ديگر آن شکل دموکراتيک و تعاون   تعيين مي- توابين مسئول بند و هر اتاق- های داخل بند از طرف دفتر مسئوليت"حاال 

اش را به کسی  هيچکس حق نداشت لباس... شدهحتی خريد دو نفره به بهانه زندگی کمونی ممنوع ... همگانی را نداشت



دار به کسی که کارهای روز  حذف شده بود و عنوان خانه" کارگری"و مضحک اين که نام ... هرگونه ورزشی ممنوع... هديه کند
 ) 6 )(120-121 و 90-91رها، صفحه . ، دفتر اول، م"حقيقت ساده"نقل از ...". (داد، داده شده بود را انجام مي

  
حصار را که با وجود و عملکرد توابين ايجاد شده بود، يکی ديگر از زندانيان محبوس در  عيت اين دوره از زندان زنان در قزلوض
ها قدم  هواخوری يک ساعتی در روز بود که بچه: "کند  سال بيشتر نداشت، اينگونه توصيف مي15حصار که در آن زمان  قزل
کردند که  رفت و بعد توابان خودشان اعالم مي  و هرکس برای خودش يک راهی را ميزدند ولی حق نداشتند با هم باشند مي

ها زندگی بسيار مشکل بود چون وقتی با کسی  خوب، با وجود توابين و خبرچين. زمان هواخوری تمام شده و برگرديد داخل
و اگر . رف زدی و راجع به چیپرسيدند با کی ح آمدند و مي زدی بعد از نيم ساعت دنبالت مي نشستی و حرفی مي مي
دادند و اگر او  آنوقت شما را تحويل حاج داود مي.  پيش حاج آقا8گفتند خوب بايد بروی بند  گفتی من هيچ چيز نگفتم مي مي

شه  آنقدر کثيف که توی کلمات نمي. نبود تحويل زير دستش حاج احمد که هر دوی آنها موجوداتی بسيار کثيف بودند
 )(*) آزاده بندری...". (کردند بسيار رکيک و بد بود  را بيان کرد، تمام کلماتی که استفاده ميبودن آنها کثيف

  
 شديدًا تحت - ها ها و بهائي  از جمله ارمني- های مذهبی در ايران گيری جمهوری اسالمی از همان آغاز، اقليت اگر با قدرت

نسبت به " حجتيه" در شيراز با حمالت وحشيانه جريان سياساخته ها انواع ظلم و ستم و اجحاف قرار گرفتند، اگر مثًال بهائي
در بندهای عمومي، " تواب"گيری  آور نيست که با قدرت ، تعجب)7(ها رفتار شد ترين وضعی با آن خود مواجه شده و به موهن

ذيت و آزار و انواع برخوردهای خوانده شوند و مورد ا" نجس"و " کافر"ها،  افراد متعلق به نيروهای چپ و کمونيست نيز در زندان
کشيدن  کرد به آب شد شروع مي آدمی که تا ديروز در کنارش بودي، وقتی از تو جدا مي: "... آميز قرار گيرند توهين
اجازه نداشتيم با ديگران غذا بخوريم، . شد يعنی اينکه ما نجس بوديم و دقيقًا به عنوان يک سگ با ما رفتار مي... هايش لباس
تان آب  از دست: "گفتند در تمام مدت مورد فحاشی توابين بوديم که مي... يمان را حق نداشتيم با ديگران بشوييمها ظرف

 ) الذکر  منبع فوق-، اعظم کرايی"حقيقت نه چندان ساده!" ("چکيد، نجسمان کرديد
  

بردن اتحاد بين زندانيان،  در جهت ازبيندر عين حال . چنين وضعی را در رابطه با زندانيان سياسی مرد نيز برقرار کرده بودند
سه نگهبان تواب هم با وسايل خود وارد اتاق : "ها داشتند شد که توابين نقش اصلی را در پيشبرد آن هائی پياده مي برنامه

های  ی نگهبان ی گروه سه نفره سرکرده" سعيد"شب، قبل از شام . شدند تا در تمام بيست و چهار ساعت مواظب ما باشند
از امشب : کرد اين گونه آغاز کرد در حالی که به کاغذی که در دستش بود نگاه مي. ی ما را به سکوت دعوت کرد تواب، همه

نونارو . گيرين تونو مي هر کدوم جداگانه سهم نون. يی رو نداره کسی حق خوردن غدا با کس ديگه. من مسئول اتاق هستم
حق نشستن دو نفره روی يه تخت رو ندارين، هيچ کسی حق نداره روی تخِت . ينداری کن بايد جداگانه توی يه پالستيک نگه

در هواخوری کسی با کسی . بيشتر از دو نفر اون هم به مدت ده دقيقه حق ندارين با هم حرف بزنين. يی بشينه کِس ديگه
، احمد موسوي، صفحه "فيقشب بخير ر". ("کنه، هرکس موظفه دمپائی خودشو زير بالش بذاره زنه و صحبت نمي قدم نمي
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قزلحصار، نمونه خاص و برجسته ) 6بند ( مجرد 2بند : "زدند ها، زندانيان سياسی مبارز و مقاوم را کتک و يا شالق مي تواب
 کالهی به نمايندگی از زندانبان جايی که توابی به نام حميد جعفری ملک.  بود60مقاومت زندانيان در برابر زندانبان در سال 

. ها سبب شد او ديگر نتواند شالق بزند مقاومت و اعتراض بچه. زد حتی در مقطعی زندانيان را با تصميم شخصی شالق مي
علی بعد از اين که .  ضربه شالق زد و نتوانست حتا يک بار صدای علی را بشنود80وی يک بار زنده ياد علی صدرايی را 

 را هرگز 67تاريخ تابستان ." (دادم شالق بزنی دانستم توابی اجازه نمي اگر مي: فهميد او تواب است و نه پاسدار به او گفت
ها بود، اما اين  خوريم که نمونه فوق يکی از آن هائی از اين دست برمي  ، به نمونه60هر چند در سال ) فراموش نخواهد کرد

نمونه زير . ها، به صورت امری روزمره درآمد  تواب به بعد يعنی پس از غلبه رژيم بر زندانيان سياسی از طريق61برخورد از سال 
ای باشد که حداقل يکبار توسط توابين مورد ضرب و شتم واقع  کنم کمتر زنداني من فکر مي: "گويای روشن اين واقعيت است

 کتک خود من که شايد نسبت به رفقای ديگرم رکورد کمتری در اين زمينه داشته باشم، از دست توابين زير. نشده باشد
در ضمن، . حصار بودند  قزل1 واحد 1اين هر سه بترتيب مسئول بند (حسن قرباني، سيامک نوري، عزيز رامش : ام خورده
، ناصر نوذري، سعيد )معرف به احمد اصفهانی(و احمد .) گفتند ها به عزيز رامش، به خاطر ريش بلندش، ابوپشمک مي بچه

خوار که متاسفانه از بس اين اسم برای او بکار رفته تمامی زندانيان به  ورچهمعرف به حسين م(خداجو، فتاح قادري، حسين 
معروف به (، مشايخی و محمد آوندی )معروف به گاليور(، همايون )اند اين نام او را می شناسند و فاميلی او را فراموش کرده

از ...). از طرف زندانيان روی او گذاشته شده بوداين اسم به خاطر انحرافات اخالقی اين فرد تواب، (و ممد کبابی ) بازرس ژاور
روز وفات .  بند يک واحد يک بودم18 من در سلول 62بهمن : موارد فوق اجازه دهيد تنها يک مورد را به صورت خاطره تعريف کنم

من . شد ياز طريق بلندگوها پخش م) اگر اشتباه نکنم هما کلهر(فاطمه بود و جلسه شکستن و خرد شدن يکی از توابين 
کردم،  نشسته بودم و با خودم سرودی را زمزمه مي) های سلول پشت به راهرو و تکيه داده به نرده(روی تخت طبقه دوم 

هايش را تيز کرده است که تشخيص  پشت سرم و بين دو سلول ايستاده و گوش" محمد آوندی"بدون اينکه متوجه شوم که 
به او داده بوديم؛ وی پيگيری ضدانقالبی " بازرس ژاور" همان توابی بود که لقب محمد آوندي،. کنم دهد که من چه زمزمه مي

او بالفاصله . ها متوجه او شدم و به طرفش برگشتم با اشاره يکی از بچه. ای در خصوص اذيت و آزار زندانيان داشت ويژه
س از چند دقيقه با دو تواب ديگر رفت و پ" بازرس ژاور. " خواندم خواندي؟ من گفتم سرود نمي چه سرودی مي: پرسيد

دانستم، لباس  من هم که در آن فضای اختناق معنی آن سوال و جواب را مي. برگشتند) خوار و همايون گاليور حسين مورچه(
 بعد از چند. بند به راهرو واحد منتقل شدم بردند و بالفاصله با چشم" 8زير "آنها مرا به . پوشيده و خود را آماده کرده بودم

آنها سه چهار نفره ريختند به ! خواندی ای مي ها شروع شد که چه ترانه ام کردند و سئوال و جواب دوره) پاسدار(دقيقه چند نفر 
، سرپا نگاه "8زير " ساعت در 48بند  بعد از اين، مرا با چشم. سرم و بعد توابين هم آمدند و آنها هم روی سرم ريختند

 )(*) محمود خليلی." (داشتند
  
حصار رواج  داشتن يکی از اعمال وحشيانه برعليه زندانيان سياسی بود که در مقطع مورد بحث بخصوص در زندان قزل رپا نگاهس

در خاطرات زندانيان به موارد متعددی از ). در واقع بيشترين گزارشات در اين زمينه از اين زندان در دست است(داشت 
از . خوريم شد، برمي زندانی ياد مي" تنبيه"آمد و از آن به عنوان  ها بوجود مي ببکارگيری اين نوع خشونت که با گزارش توا

های مفصلی آورد و تقريبًا تمام آنها  توان نمونه خوردن و تنبيه زندانيان مي از کتک: "کند که جمله، گوينده مطالب فوق اضافه مي
خوردن نام ببرم  رفتن، سرپا ايستادن و کتک"زير هشت"اران دانم از رکورد د ولی من الزم مي. گرفت با گزارش توابين صورت مي

 . کنم که به ذکر اسامی اين عزيزان اکتفاء مي



  
 .  ساعت يکسره سرپا ايستادن108 با بيش از - محمود گ -1
 .  ساعت96 با - همايون آزادی -2
 .  ساعت74 با - مسعود ط -3
 .  ساعت74 با -  علی ب -4

  
 48سرپا ايستادن به مدت . اند، زياد است  ساعت سرپا نگاه داشته74، "تنبيه"ای که آنها را به عنوان  تعداد زندانيان سياسي

کسانی را که نام . کردند  نفر با هم اعمال مي15 تا 10رفتن، امری معمول بود که گاهًا اين تنبيه را به " 8زير "ساعت در هر 
رفتن و " 8زير "کند، تقريبًا، پای ثابت   کشورهای غربی زندگی ميبردم بانضمام رفيق عزيزی که هم اکنون در يکی از

 ) همان منبع." (خوردن بودند کتک
  

به يک . فرستاد دهی از زندانيان، گاه حتی زندانی سياسی مبارز و مقاوم را به کام مرگ مي ها در گزارش عمل کثيف تواب
يکی از رفقا به نام جعفر، داشت يک عکس نقاشی : "کنم اره ميباشد، اش مورد در اين زمينه که مربوط به زندان اصفهان مي

گوارا را  عکس چه. کشيد ها پنهانی توی تختش عکس مي  بود، بهمن ماه، شب1364سال . گوارا کرد، عکس چه مي
نقاشی را از جائی .  از تخت کشيدندش پائين1يه توابی ديده بودش، لوش داد، آمدند سراغش يک شب ساعت . کشيد مي
حکم اعدامش را صادر . بعد از يک هفته بردندش دادگاه. يک هفته انفرادی بود. ه توی ديوار سوراخ کرده بود، در آوردندک

، مندرج در نشريه "67مصاحبه با يکی از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال "نگاه کنيد به . نقل از محمد." (کردند
ها برای ارتجاع جمهوری اسالمی را  رقصی تواب الذکر، خوش محمد، در مصاحبه فوق. )58، 57، 56های  ، شماره"پيام فدايی"

ولی تشکيالتشان به . های سهند تواب نشدن های پيکار به هم ريخت ولی مثل بچه وضع بچه: "... دهد با گويائی نشان مي
 نفر بقيه همه تواب شدن و تواب 9- 10های سهند، اونها تشکيالتشان يعنی اکثريت باالتفاقشون منهای  بچه... هم ريخت

.  صبح5 و 4گذاشتن تا ساعت  دعای کميل مي. دعای کميل داشتن بدون اينکه پاسدارا ازشون بخوان... خطرناک هم شدن
کردن، من اينو  اگه کسی ادعا کنه که پاسدارا مجبورشون مي. خواستن قرآن می خوندن در حالی که پاسدارا ازشون نمي

. هر چيز پاره پوره ای رو همه می پوشيدن. دمپائی اونجوری که نبود. هاشون رو هم جدا کرده بودن  دم پائيحتی. قبول ندارم
های سهند آمدن گفتن که  بچه. گفت براش دمپائی بيارن، در واقع برای همه بود اش مي هر کسی هم که به خونواده

ها دسته دوم رو  نماز خوان. خواندن خواندن و يه سری نمي يچرا؟ چون يه سری نماز م. ها رو بايد اسم بنويسيد روش دمپائي
بعد !! خوايم پاسدارا گفتن ما نمي! بله. خوايم اين قدر سر اين قضيه شلوغ شد که پاسدارا گفتن ما نمي. دونستن نجس مي

ضياالدين بود که از  رهرهبر توابای مجاهدين يعنی علی ق. ای بين توابای سهند و توابای مجاهد بود يک جنگ بسيار بيرحمانه
کردند و مقاومت زندانيان را  ها جّو بند را خشن مي تواب... اآلن هم جزو وزارت اطالعاته. شد طرف دادستانی تهران حمايت مي

 ." کردند کم مي
  

پسران در " قيامت"توان برخورد آنها در  به اين ليست از جمله مي. هاست هائی از عمکردهای توابين در بند اينها تنها نمونه
رحمی  توابين که در اينجا به کار نگهبانی مشغول بودند با بي. حصار برقرار بود را اضافه کرد ها در زندان قزل "تخت"ای که  دوره

 . دادند ها را مورد ضرب و شتم قرار مي "تخت"تمام زندانيان نشسته در آن 
  

دادند ولی  تری را نسبت به زندانيان سياسی تشکيل ميها همواره تعداد کم هر چند مطابق گزارشات منتشر شده، تواب
های سرکوبگرانه رژيم در زندان، حافظين نظم ضدخلقی موجود و به مثابه  ها به مثابه مجريان سياست واقعيت اين است که آن

ه چنين حال، اگر در نظر گرفته شود ک. پليس سياسي، از قدرت عمل ناشی از قدرت سرکوب رژيم حاکم برخوردار بودند
توان تصور کرد که اين امر برای زندانيان  بردند، مي  ساعته با ديگر زندانيان در يک محل به سر مي٢۴موجوداتی بطور دائم و 

سياسی مقاوم و يا حتی برای کسانی که با هر ضعفی و با هر افت و خيزي، در هر حال در صف مقابل نيروهای مزدور رژيم 
بر اين مبنا بود که مبارزه برای جداکردن بند توابين از . بل تحمل و وحشتناکی را فراهم آورده بودقرار داشتند، چه شرايط غيرقا
های مهم و موضوع مبارزه زندانيان سياسی کمونيست و مترقی بطور مشخص در تهران گرديد  زندانيان ديگر، يکی از خواست

 ). در بخش آخر اين کتاب به اين موضوع برخواهم گشت(
  

 ) توابين مخفی(گری از توابين چهره دي
  

ها که در آغاز علنًا از کارهای توابين به  اصطالح فرهنگی در زندان های جنگ و يا کارهای به انجام کارهای توليدی برای جبهه
رفت، تحت شرايطی که سرکوب سيستماتيک جمهوری اسالمی همچنان ادامه داشت، به بستری تبديل شده بود  شمار مي
کردند به صورتی دل اژدهای جمهوری اسالمی را در مورد خودشان  با پرداختن به آن سعی مي) نه الزامًا تواب(ی که زندانيان
کردن در آنجا حضور  ای نيز بودند که ممکن بود به خاطر ردُگم دستگيرشده در ميان چنين زندانيانی البته افراد تازه. نرم کنند
کردند از ميان  های جديد استفاده نموده و سعی مي يم از اين بستر برای عضوگيريدر هر حال، کارگزاران امنيتی رژ. داشتند

مسلم است که اين کار با واردآوردن فشار و با تهديد و ارعاب زندانی صورت . آن زندانيان، برای خود جاسوس پرورش دهند
فشارگذاشتن  ، وزارت اطالعات از طريق تحت) به بعد64تقريبًا از سال (در عين حال پس از افول دوره توابيت علنی . گرفت مي

دادند، به رژيم جهت  مسلم است که کسانی که به اين کار تن مي. کوشيد از آنان جاسوس بسازد زندانيان همواره مي
اين نوع جاسوسان بخصوص به زندانيانی که . نمودند سرکوب و کنترل زندانيان سياسی از طريق جاسوسی کمک زيادی مي

مواردی نيز . ساختند نها دوستی و نزديکی داشتند، خيانت نموده و از لحاظ روحی ضربات زيادی به آن زندانيان وارد ميقبًال با آ
شدن تحت فشار قرار گرفته بود، پس از برگشت به  در خاطرات زندانيان قيد شده که مبارزی که از طرف بازجو برای جاسوس

يز ممکن بود اگر تحت فشار تن به خيانت داده بودند، در شرايطی دست در ضمن بعضی ن. بند دست به خودکشی زده است
 ... . از جاسوسی بکشند

  
به هر . باشد های جمهوری اسالمی و از جمله توابين بسيار وسيع مي های مختلف زندان شکی نيست که بحث در مورد حوزه

ری اسالمی بازشناخته و با وضوح هرچه بيشتری به های جمهو حال اجازه دهيد بر اساس آنچه گفته شد، توابين را در زندان
 : تعريف درآوريم

  
ای بودند که عليرغم ندامت  های جمهوری اسالمي، بخشی از زندانيان سياسی در هم شکسته  در زندان60ها در دهه  تواب



ا در زندان نگاه داشته و از از گذشته مبارزاتی خود و حتی اعالم انزجار نسبت به مبارزه و شرف و انسانيت، باز رژيم آنها ر
ها نيز در جهت اثبات  تواب. نمود های مختلف استفاده مي اش در حوزه وجودشان در جهت پيشبرد اهداف سرکوبگرانه

 بخصوص آنها در بندهای عمومی در طول -ورزيدند وفاداريشان به جمهوری اسالمي، از هيچ کوششی در اين راه دريغ نمي
بطور کلي، تواب . کردند رار دادن هرچه بيشتر زندانيان سياسی مقاوم و کنترل آنها فعاليت ميساليان برای تحت فشار ق

ها  های مردم بود، حال در جبهه مقابل توده عنصری بود که عليرغم موضع سياسی قبلی خود که عمومًا و يا ظاهرًا به نفع توده
ها، خدمت   به پيشبرد اهداف جنايتکارانه رژيم در زندانقرار گرفته و به يک نيروی ضدمردمی و ضدانقالبی تبديل شده و

های سياسي، در زندان بودند، در بيرون به عنوان زندانی سياسی شناخته  توابين، به دليل آنکه در ارتباط با فعاليت. نمود مي
هائی   با چنين توابهای رژيم شاه نيز هرچند ها، در زندان"الجوردی"همانطور که مرتجعين ضدکمونيست از نوع (شدند  مي

ولی در حقيقت و در واقعيت امر، آنها جزئی از دستگاه سرکوب رژيم در .) شدند ناميده مي" زندانی سياسی"فرق داشتند، 
کرده بود بدون اين که مزدی دريافت کنند، " مجبور"ای که رذالت و پستی وجودشان آنها را  برگشته ها بودند؛ افراد بخت زندان

ای  نشده بين آنها و جمهوری اسالمی توافق اعالم. بارترين کارها بدهند ترين و جنايت داف رژيم، تن به رذلبرای پيشبرد اه
ها، توسط آنها انجام  هايش را در زندان رژيم بجای صرف بودجه و استخدام مزدور، يکسری از کارها و برنامه: وجود داشت

جمهوری اسالمی نسبت به خود، به هر عمل جنايتکارانه " لطف و مرحمت"ها نيز برای آزادشدن از زندان و جلب  داد؛ تواب مي
بار  بنابراين، واقعيت را بخواهيم در شرايط وخامت. زدند مي ای در حق زندانيان سياسی کمونيست و مترقی دست و رذيالنه

، توابين در نقش حافظين و مجريان  بر جامعه ايران حاکم بود60ها و تداوم جنگ ارتجاعی ايران و عراق که در دهه  سرکوب توده
توان گفت که  يا مي. گذراندند خود را مي" خدمت اجباری"نظم ضدخلقی حاکم و پليس سياسی رژيم در زندان، گوئی دوره 

بر اين اساس، اگر کسانی بخواهند نام . مزد بودند بي" مزدوران"های جمهوری اسالمی در حقيقت،  ها در زندان تواب
تواند به  مي" مزد زندان پاسدار بي"مثًال عبارت . را رسا کنند، اين محتوا را حتمًا بايد در آن مستتر سازند" تواب"مسمای  بي

اين بحث البته نبايد با بحث کسانی که از تغيير واژه تواب صحبت ! و يا مترادف با آن مورد استفاده قرار گيرد" تواب"جای واژه 
شود، سئوال اين است که واقعًا چرا  ه امروز چه هدفی از تغيير اسم تواب تعقيب ميصرف نظر از اين ک. کنند قاطی شود مي

های زشت همزاد رژيم جمهوری اسالمی چکار بايد  تازه با ديگر واژه! هايش را خود نمايندگی کند نبايد اين کلمه، همه زشتي
  ! کرد
  

زندانيان سياسي، اغلب از توابينی که در بندهای زندان . ائيمها نيز در اينجا اندکی تأمل نم الزم است در مورد تفاوت بين تواب
 در حاليکه به وجود تفاوت در بين آنها نيز واقف - کردند ياد مي" تر از آش های داغ کاسه"بردند به عنوان  در کنار آنها بسر مي

د است؛ به همانگونه که در ميان هائی موجو ای تفاوت در واقع نه فقط در بين توابين بلکه در بين اجزای هر پديده. بودند
ما ديديم که بعضی از توابين با انجام کارهای عملی و بعضی با کارهای . پاسداران نيز يکدستی کامل وجود نداشته و ندارد

گی  بند بودند در حاليکه بعضی فقط ِسَمت نوچه" مسئول"نظری در کار سرکوب شرکت نمودند؛ يا ديديم که بعضی از توابين 
رحم و خشن بودند در حاليکه بعضی تنها نتيجه کارهايشان جنايتکارانه بود  در اين ميان بعضی آشکارا بسيار بي. ا داشتندآنها ر

پرداختند  در مقاطعی بعضی صرفًا به کار کثيف جاسوسی مي. هم جلوه کنند"(!!) مهربان"و ممکن بود خودشان در شرايطی 
 -نمودند مي" تنبهات"، سلول انفرادی و يا انواع و اقسام "زير هشت"يا زندانيانی را روانه هائی را داغدار و  و با اين کار خانواده

و " تواب تير"هائی در ميان توابين به عنوان  زندانيان معموًال از تيپ. تری داشت ها اشکال بسيار وحشيانه که گاه در شهرستان
چنين . ورزند رسپردگی کامل و جنايتکار بودن آنان تأکيد ميکنند که به اين ترتيب بر س ياد مي" تواب صفر کيلومتر"يا 

هائی در واقع بيانگر تفاوت آن توابين با توابينی است که تحت شرايط خاصی مثًال تن به کار کثيف جاسوسی داده بودند  عنوان
ها را معيار قرار دهيم و  ملکردبا اين حال بايد توجه داشت که اگر ع. و ممکن بود که در شرايطی ديگر دست از اين کار بردارند

نه چيزهائی از قبيل تمايل و نيت و اراده و احساس و غيره را، عليرغم اذعان به همه تفاوت بين توابين، بايد تأکيد کرد که هيچ 
يده را وقتی ماهيت همه توابين يکی بود، بايد گوناگونی و اشکال مختلف اين پد. کند تفاوت ماهوی آنها را از همديگر جدا نمي

مثًال واقعيت اين است که از ميان توابين به قول خودشان صفر کيلومتر و يا . ای ديگر و در رابطه ديگری مد نظر داشت به گونه
در حاليکه بعضی از . توابين تير تعداد بيشتری به استخدام وزارت اطالعات درآمدند و امروز در اين دستگاه به کار مشغولند

صرفًا جاسوس، ممکن است ديگر در بيرون از زندان به همکاری خود با نيروهای امنيتی رژيم ادامه نداده توابين مثًال از نوع 
 . ای واقعًا همين کار را کردند باشند و عده

  
  60سرنوشت توابين در دهه 

  
ردن سرنوشت خو  سال رقم63- 64های  بطور کلی بايد گفت که سال. در همينجا نگاهی نيز به سرنوشت توابين بياندازيم

اما جمهوری .  از زندان آزاد شدند64 يا زودتر در زندان بودند، در سال 60ها که از سال  تعدادی از تواب. ها بود خيلی از تواب
ها  ها پس از سال بعضی از تواب) 8.(ها قربانی گرفت ها پايبند نماند و هرجا الزم دانست از آن اسالمی به توافق خود با همه آن

توان نام  ها را مي بعضی از آن.  توسط خود آنان اعدام شدند63های سرکوب رژيم، در سال  با دستگاه(!) شائبه همکاری بي
  : برد
  
بود و پس از دستگيری به مدت سه سال ) سربداران(ها  القلم، وی قبًال يکی از مسئولين اتحاديه کمونيست  وحيد سريع-1

او که يک . نمود وری اسالمی قرار داده و بطور همه جانبه با آنان همکاری ميدر خدمت دژخيمان جمه" در سطح باال"خود را 
تمام "اي،  ای در ايران کامپيوتر نداشت، به گفته کرده امريکا در رشته کامپيوتر بود، در شرايطی که هنوز هيچ اداره تحصيل

 ف، آزاد، صفحه - های زندان ياد".( بودگيری از زندانيان اطالعات اوين را کامپيوتری کرده و مسئول بخش مهم اطالعات
عليرغم همه خدمات اين تواب به تحکيم سلطه جمهوری اسالمي، کارگزاران رژيم درست به منظور حفظ آن سلطه ).140

 در آمل کشته شده بودند، 60 بهمن سال 5های  های پاسدارانی که در جريان درگيري کردن تعدادی از خانواده جهنمي، با جمع
 . لم را در مقابل چشم آنان اعدام کردندالق سريع

  
را نيز عليرغم همه خدماتش به جمهوری اسالمی که شرکت در کار بازجوئی ) شومن زندان اوين( حسين احمدی روحانی -2

آخرين خدمت او به جمهوری اسالمی شرکت در يک مصاحبه تلويزيونی .  کشتند63گرفت، در سال  از زندانيان را نيز در برمي
اين برنامه را از تلويزيون سراسری . که جهت خردکردن اعصاب مردم و اشاعه جّو يأس و نااميدی ترتيب داده شده بودبود 

 در جريان تغيير ايدئولوژی اين 54از آنجا که روحانی از مسئولين سابق سازمان مجاهدين خلق بود که در سال . پخش نمودند
شد، برای رژيم جمهوری  شمرده مي" مان پيکار برای آزادی طبقه کارگرساز"سازمان نقش داشت و بعد يکی از رهبران 

 ) 9.(اسالمی بسيار مهم بود که قبل از اعدام وي، خيانت او به مردم را به نمايش گذاشته و تبليغ کند



  
های فعال  توابو " سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر"های سابق   قاسم عابدينی و همسرش مهری حيدرزاده از کادر- 4 و 3

. قاسم عابدينی را در همان سال اعدام کردند. جمهوری اسالمی نيز از همراهان روحانی در آخرين شوی تلويزيونی او بودند
 .  از زندان بيرون آمد65ها در درون زندان به جمهوری اسالمی خدمت نمود و در سال  مهری حيدرزاده سال

  
وی يکبار توسط مأموران آگاهی . بود) اقليت(ی سازمان چريکهای فدائی خلق  احمد عطاالهي، يکی از کادرهای باال-5

های  عطاالهی در دور دوم دستگيری با خيانت خود باعث ضربه. دستگير شده و توسط يک افسر شريف، فراری داده شده بود
بودنش به عنوان يک  دت زندانياو نيز در تمام م. بسيار کاری به سازمان اقليت و قتل و شکنجه شماری از افراد مبارز شد

سواد نقش  تجربه و بي از جمله در کار بازجوئی و کمک به بازجوهای بي. تواب، خدمات زيادی به جمهوری اسالمی نمود
شنيدم وقتی وی پشت تلويزيون آمد و برعليه مردم و به نفع تحکيم رژيم صحبت کرد، حتی از . موثری برعليه مبارزين ايفاء کرد

 . اش هم افتاد دهچشم خانوا
  

. عام شدند، تعدادی نيز تواب وجود داشت  در ميان انبوه زندانيان سياسی که توسط رژيم جمهوری اسالمی قتل67در سال 
خدمتی به دستگاه جنايت و ماشين سرکوب جمهوری اسالمي، باز  ها خوش ترين توابينی بودند که پس از سال اينها بدبخت

، اوًال ديگر تاريخ مصرف آنها برای اين رژيم پليد (!)ها مسأله زندان" حل" و 67با فاجعه کشتار سال آخر . هم مقبول واقع نشدند
بردند، جمهوری اسالمی به يمن خدمات  و جنايتکار تمام شده بود، ثانيًا در طی مدتی که اين توابين در زندان بسر مي

تری را برای دم و دستگاه خويش تربيت و بطور رسمی استخدام  های امنيتی قابل ها توانسته بود در محيط بيرون، کادر همين
 . نمايد و به وجود آنها نيازی نداشت

  
مدتی هم   کسانی چون بهزاد نظامي، مهران و مهرداد سلطاني، و غيره که اغلب محکوميت کوتاه60توابين معروف سال 

هائی که در زندان مرتکب شده بودند، قابليت آن را  به جنايتآنها با توجه . های اول از زندان آزاد شدند داشتند، در همان سال
کردن مدت محکوميت  در اين ميان مجتبی ميرحيدری پس از سپري. داشتند که در بيرون از زندان نيز همکار رژيم باقی بمانند

" زندانی سياسی"نه به عنوان بدون مزد، مجددًا در زندان بکار پرداخت؛ البته اينبار " پايان خدمت"اش و گرفتن جواز  يک ساله
بسياری از زندانيان سياسی در تهران وی را به عنوان يکی از . گر رژيم و در سمت شکنجه" پاسدار"تواب بلکه رسمًا به مثابه 

وی از .  بدون اينکه از سابقه توابی او اطالعی داشته باشند- شناسند گر اوين و دست راست الجوردی مي پاسداران شکنجه
گر اصلی زنان مبارزی بود که در يک مقطع نسبت به اجباری کردن چادر مشکی در زندان دست به اعتراض زده  نجهجمله شک

شان در زندان به هر رذالت و پستی و خواری تن داده و از اين  خاص" نبوغ"تعداد ديگری از توابين از آن نوع نيز که با . بودند
های  يم همخون و از يک جنس شده بودند، از مهلکه جان به در برده و در دستگاهلحاظ با ديگر نيروهای سرکوبگر و امنيتی رژ

، از کادرهای )سال تأسيس وزارت اطالعات و امنيت کشور (1363اين دسته از توابين ديگر در سال . سرکوب بکار گرفته شدند
ن پسران در اصفهان، يعنی علی های مجاهدين در زندا رسمی وزارت اطالعات و امنيت کشور بودند، مثًال رهبر تواب

 . شد، بعدًا جزو وزارت اطالعات شد ضياالدين که از طرف دادستانی تهران حمايت مي قره
  

بخشی از اين دسته که مسلمًا برای ديگران شناخته شده نيستند، هم اکنون در خارج از کشور به انجام وظايف ضدانقالبی 
های اخير تعدادی از توابين در خارج از کشور حتی خود را پناهنده سياسی  الدر س. خويش برعليه نيروهای مردمی مشغولند

شناسند و  ، زندانيان سياسی توابين بيشتری از آن نوع را مي)محمدرضا قربانی(به يک مورد قبًال اشاره شد . اند نيز جا زده
 ) 10.(اند بعضًا نيز دست به افشای آنان زده

  
 خائفانه و رذيالنه به همکاری با جمهوری اسالمی تن داده و در خدمت به دژخيمان زندان برعليه ها که قبًال تواب از ميان نوچه

کردند، کسانی پس از آزادی از زندان به خدمت رژيم درنيامده و تازه برخی از آنان  زندانيان سياسی شريف و مبارز عمل مي
ه رژيم جمهوری اسالمي، سعی کردند مخالف رژيم هم پس از مدتی با مشاهده فضای تنفر و ضديت در ميان مردم نسبت ب

 . جلوه کنند و به قولی همرنگ جماعت شوند
  

مناسبت نيست اين نکته نيز يادآوری شود که توابينی که در بندها در کنار زندانيان سياسی بسر  در پايان اين بحث، بي
در حاليکه . مت رئيس و گردانندگان زندان قرار داشتندبردند، با توجه به حقارت وجوديشان، دائمًا در معرض توهين و مال مي

ای  کردند، به گونه فرسائی که تحمل مي های معمول زندانبانان با زندانيان سياسی مبارز با همه فشارهای طاقت برخورد
نه فقط شديدًا . بودند..." چوب دو سر"هايشان برای ارتجاع، به قول معروف  رقصي توابين عليرغم همه خوش. آميز بود احترام

بعضی از زندانيان سياسی مثًال . دادند مورد نفرت زندانيان سياسی قرار داشتند، بلکه زندانبانان نيز آنها را مورد تحقير قرار مي
  !! کنند که از فرط تحقيرآميز بودن به شوخی و جک شباهت دارند هائی مي از برخورد داود رحمانی با توابين، تعريف

  
 -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- --- - -- --   
  : توضيحات

  
پذير است از هرگونه خلط بحث در اين   ذکر اين موارد را به عمد بصورت صفات سلبی توابين مطرح کردم تا در حدی که امکان-1

تواند در برخورد به  مسلمًا اين امر مي. ، آگاهی و شناخت الزم به دست داده شود"تواب"زمينه جلوگيری شده و از مقوله 
ای توابين را غسل تعميد داده و حتی با جلب ترحم ديگران نسبت به آنان،  کنند به گونه زشکارانی که امروز سعی ميسا

 . برند، مفيد واقع شود ای را به پيش مي خواسته و ناخواسته اغراض غيرانقالبي
  
... هائی قارچ"ها، به  حالی که لمپنبه قلم رفيق بهروز دهقاني، در " های نهضت مشروطه لمپن"ای تحت عنوان   در مقاله-2

بطور کلی لمپن به دو نحو به نهضت صدمه : "اند، بدرستی گفته شده است که تشبيه شده" روئيده بر پيکر درخت اجتماع
گشتن، و با واردشدن در نهضت و  های طبقه حاکم شدن و به آلت کوبيدن مردم بدل ها و خواست با دستخوش حيله. زند مي

  ...". وردنخرابی باالآ
  
های عمومی با تشديد اعمال سرکوبگرانه  ها در بند حضور فعال تواب) ها اي پس از دستگيری توده( به بعد 62 از سال -3

ها و  اي البته در اينجا بايد يادآور شوم که تا آنجا که به بعضی افراد از ميان توده. ها همراه شد جمهوری اسالمی در زندان



بردن به ماهيت ارتجاعی آن  ، واقعيت اين است که افرادی در ميان آنها وجود داشتند که يا در زندان با پيگردد ها برمي اکثريتي
حتی در ميان . ها فاصله گرفتند و يا اگر اين کار را نکردند، تواب هم نشدند نيروهای سياسي، آشکارا تغيير موضع داده و از آن

هرچند بطور نادر و (ده دستگير شده بودند، افراد بسيار مبارز و مقاوم نيز افرادی که به اتهام داشتن ارتباط با حزب تو
ها و همکاری  اي ها و توده بطور کلي، ذکر واقعيت خيانت اکثريتي. ها بود هاتفی يکی از آن  که رحمان -وجود داشتند) استثنائی

 که در وابستگی به سازمان اکثريت و يا به ننگين آنان با دژخيمان رژيم جمهوری اسالمی به معنی آن نيست که همه کسانی
ها عليرغم همه مواضع سازشکارانه خويش، در کار  بعضی از آن. نه، اين طور نبود. حزب توده دستگير شده بودند، تواب بودند

 . سرکوب با نيروهای جمهوری اسالمی در زندان همکاری نکرده و در عمل همکار سرکوبگران نشدند
  
های باالی تشکالت سياسی تواب شدند و  ها و رده ها به هيچوجه به معنی آن نيست که همه و يا اکثر کادر  ذکر اين نمونه-4

که در شرايط هرج و مرج ) سهند(ای به نام اتحاد مبارزان کمونيست  هرچند مثًال در مورد جريان سياسي. (يا در هم شکستند
اتفاقًا در ميان بعضی از کادرهای سياسی ). ادی از آنها تواب شدندشود که تعداد زي بعد از قيام بهمن شکل گرفت، گفته مي

های بسيار مقاومی روبرو هستيم که برای نمونه در اينجا از زنده ياد عليرضا سپاسی آشتيانی ياد  دستگير شده، ما با چهره
بودن مرگ هم سازمانی بار  او کسی بود که با چنين مرگ سرخی بيش از پيش خفت. کنم که در زير شکنجه شهيد شد مي

سپاسی آشتيانی يکی از مبارزين دوره شاه بود که مدتی مسئوليت . تر نمود خود، حسين روحانی را باز هم برجسته
وی . شناختم مي" موسی"من، او را با اسم . شده در خارج از کشور را به عهده داشت نمايندگی سازمان مجاهديِن مارکسيت

  . يادش هميشه گرامی باد. رفت  بود و در همان زمان نيز در بين رفقای ما، مبارز محبوبی بشمار ميواقعًا انسان آزاده و مبارزی
  
حقيقت "های خود را اعتراض به کتاب  برای صحبت" حقيقت نه چندان ساده" گوينده سطور فوق يکی از داليل انتخاب نام -5

 . ب مورد تحريف قرار گرفته استها در اين کتا گويد که واقعيت رها بيان کرده و مي. م" ساده
  
را برای فردی که مسئوليت امور " کارگر"شدن فرهنگ کمونيستی در زندان، زندانيان سياسي، عنوان   با غالب1350 از سال -6

قبل از آن، در يک دوره بسيار محدودی در زندان مردان از اصطالح . (بردند صنفی در يک روز را به عهده داشت بکار مي
شدن بکارگيری نام کارگر که در اين زندان مورد اشاره قرار گرفته، درست موقعی بود که  ممنوع). استفاده شده بود" شهردار"

در ضديت با طبقه کارگر ايران، اليحه ) توکلی(اندرکاران جمهوری اسالمی در امور کارگری و از جمله وزير کار اين رژيم  دست
در آن مقطع، اين دشمنان کارگران . گذاشته بودند" کارگر"را بجای " کارپذير"ر آن نام جديدی برای قانون کار تنظيم نموده و د

که آينده را از آن طبقه کارگر دانسته و (ديدند که به هر ترتيب شده تأثيرات مبارزاتی فرهنگ کمونيستی  خود را نيازمند آن مي
اتفاقی نيست که در همان دوره در تظاهرات . ايران از بين ببرندرا در ميان کارگران مبارز ) کند از اين طبقه با افتخار ياد مي

در يکی . نمودند ها مي دادند، کسانی را تحت نام کارگر، مأمور دادِن شعار برعليه کمونيست ای که ترتيب مي فرمايشی دولتي
: دادند که اس کارگر شعار ميشان در لب های دولتی پخش شد، مأموران  از رسانه62 ارديبهشت سال 11از اين تظاهرات که در 

گان دولتی انداخته بودند که حتی  آری اين شعار را کسانی در دهان آن تظاهرکننده". لرزد کارگر می رزمد، اشرف دهقان مي"
  . لرزد و درست به همين خاطر حتی به فکر سلب نام کارگر از کارگران ما افتاده بودند شان مي از تصور رزم کارگران، پشت

  
کارآمدن جمهوری اسالمي، مورد حمله مرتجعين وابسته به حکومت قرار  ها بخصوص در شيراز بالفاصله پس از روي ائي به-7

، ناگهان "انجمن"شده از سوی اين  داده های سازمان اللهي حزب. در شيراز اين کار توسط انجمن حجتيه صورت گرفت. گرفتند
اين مزدوران، ابتدا در . های زحمتکش در آن سکنی داشتند، ريختند هنشين کوی سعدی که اغلب خانواد به منطقه بهائي

پرداختند، اموال آنها را بار  کشيدند و به ضرب و شتم هر زن و مرد و کودک بهائی مي ها عربده مي حالی که برعليه بهائي
قطع، جوانان هوادار فدائی در اين م. ها را در آن منطقه به آتش کشيدند هائی نموده و به غارت بردند؛ سپس خانه وانت

 . ها نموده و ياور آنها بودند بيشترين کمک را به بهائي
  
ولی اين لفظ برای توصيف فرد آگاه . نام ببرند" قربانی"اند از زندانيان سياسی به عنوان   بعضی از محافل راست سعی کرده-8

شده  برای تواب اعدام" قربانی"بکاربردن . باشد ان دقيق نمياش به زندان افتاده، چند و مبارزی که بخاطر اعتقادات آزاديخواهانه
خواندن توابين به جلب  البته امروز بعضی محافل راست ضمن قرباني. های خود، شايد لفظ بجائی باشد "نعمت ولي"توسط 

ای   چنين برخوردی زمينهبا. کنند ترحم ديگران نسبت به آنان پرداخته و آگاهانه و يا ناآگاهانه، به تحقق اغراض ديگری کمک مي
اند، راه خود را به ميان نيروهای  اندرکاران جمهوری اسالمی شريک بوده شود که کسانی که در کار سرکوب با دست آماده مي

شود اين است که آنها امروز چرا و با چه انگيزه و هدفی خواستار  و سئوالی که پاسخ داده نمي. اپوزيسيون هموار يابند
 ؟ !اند شدهفعاليت سياسی 

  
اش در مورد   اخيرًا وزارت اطالعات رژيم جمهوری اسالمي، مطالبی که حسين روحانی در زندان در جريان پروسه بازجوئي-9

، بصورت کتابی به نام خود وی منتشر کرده "مرکز اسناد انقالب اسالمی"سازمان مجاهدين خلق نوشته بود را از سوی 
ها  های ضدانقالبی در جامعه کوشش شده و در مقدمه آن که توسط اطالعاتي  رواج ايدهدر اين کتاب در جهت تبليغ و. است

اميد است بيان سرنوشت سازمانی : "نوشته شده، جهت بازداشتن جوانان مبارز از کار تشکيالتی با وضوح کامل آمده است
به اين ."(!!) کارهای تشکيالتی هستندکه از ابتدا بر انحراف بنا شد، عبرتی برای همه کسانی باشد که خواستار انجام 

زدن به مردم و تقويت  گری وی هنوز جهت ضربه بينيم که بعد از گذشت دو دهه از مرگ روحاني، آثار دوره تواب ترتيب، مي
 . ارتجاع، مورد استفاده جمهوری اسالمی قرار دارد

  
اند به عنوان مخالف  ر فرستاده که بعضی از آنها سعی کردههای اخير رژيم تعداد زيادی از توابين را به خارج از کشو  در سال-10

جمهوری اسالمی جايگاهی برای خود در بين نيروهای اپوزيسيون باز کنند که البته تعدادی از آنها توسط زندانيان سياسی 
 به اپوزيسيون مبارز زدن کردن سياست جديدی برای ضربه رسد که رژيم امروز درصدد پياده به نظر مي. اند مبارز شناسائی شده

حرکتی هم که امروز از طرف نيروهای راست در جهت شکستن قبح حضور . باشد  مي60و انقالبی از طريق توابين دهه 
نيروهای رژيم در ميان اپوزيسيون در خارج از کشور همراه با کوشش برای مساعد کردن شرايط جهت مورد پذيرش قرار دادن 

 ، آغاز شده است، تنها به ايجاد فضای غيرمبارزاتی و آلوده 60با سابقه توابی در دهه افراد طرفدار جمهوری اسالمی 
کوشد توابيت يعنی  سوزاندن برای توابين، مي اين حرکت که تحت پوشش دل. کند سياسی در خارج از کشور کمک مي

تبديل کند، حرکت بسيار " ارزش"ه همکاری با نيروهای امنيتی و سرکوبگر را به مثابه امری منفور خواسته و ناخواسته ب
ماجرای . رسد اش تنها به جمهوری اسالمی مي باشد و اقدامی است که نفع خطرناکی برای نيروهای مبارز اپوزيسون مي



در .  هانوفر آلمان، اخيرًا مورد بحث محافل سياسی در خارج از کشور قرار گرفته است حضور يک تواب در جمع زنانی در شهر
 که هنوز هم به همکاری خود 60مطلع شدم که شخص مزبور، يعنی يکی از همکاران ماشين سرکوب رژيم در دهه اين رابطه 
، از آلمان پناهندگی سياسی )منيره برادران(رها . با تائيديه م) به نام سيبا معمار نوبری(کند  مي" افتخار"گران  با شکنجه
من هم مورد بازخواست : "... نويسد نامد، مي مي" زيبا"بور که حال خود را منيره برادران در پشتيبانی از فرد مز. گرفته است

عضوی از . ديدم  سال زيبا را در اين سمينار مي22من بعد از . ام واقع شدم آه برای درخواست پناهندگی زيبا تائيديه داده
 - سيدگی به امور پناهندگی نوشتم آه سيبامن برای مقامات ر. ای اين درخواست را از من آرده بود خانواده او از طريق واسطه

من هم در ابتدا در اينگونه موارد ترديدهايى . ها بيمار گشته است  زندانى سياسی بوده و در اثر شكنجه-نام سابق زيبا
ى اگر حق زيبا است آه مثل من و شما، آه از رژيم جمهوری اسالم. ولی در خلوت خودم بر اين ترديدها فائق آمدم. ام داشته

چند تامل " (شود؟ مي" آلوده"های من  صدمه ديده، تقاضای پناهندگی آند، آيا با تائيد من مبنی بر زندانى بودن او دست
 ). 1384 اسفند 9هانوفر، منيره برادران، سايت گويا نيوز،  پيرامون پيشامد سمينار زنان در

  
مانده از  از طرق مختلف با چند تن از زندانيان سياسی باقياند، گفتگو  هائی که با اين عالمت قيد شده منبع نقل قول "-(*)

 . باشد که اميدوارم بتوان متن کامل آنها را در آينده منتشر نمود  مي60دهه 
  
  
  


