
"تجربه اي از مقاومت در زندان"   
                      عباس افشم  

سالن ٣ آموزشگاه اوين قسمتي از ساختمان جديد زندان است آه بناي آن در زمان جمهــوري اسـال مي بـه اتمـام 
رسيد. اين ساحتمان مشتمل بــر ٦ سـالن اسـت، سـالنهاي ١، ٣ و ٥ در قسـمت شـرقي و سـالنهاي ٢، ٤ و ٦ در 
ــه زندانيـان تـواب و جهـادي(١) تعلـق داشـت. در سـالن ٦  قسمت غربي ساختمان قرار دارند. سالنهاي ٢ و ٤ ب
زندانياني بسر مي بردند آه تواب نبودند اما در مقابل زندانبانان از ديدگاه هاي خود دفاع نمي آردند و در مقابل 
اين پرسش آه آيا گروهت را قبول داري يا نه؟، جواب "نه" مي گفتند و يا به سئوال جمهوري اسال مي را قبــول 
ــان عليـه زندانيـان سـرموضعي همكـاري نمـي آردنـد. تنهـا  داري يا نه؟، پاسخ "آري" مي دادند. آنها با زندانبان
مسئوال ن بند و اتاق هاي اين سالن تواب بودند. زندانياني را به سالن ٣ مي فرســتادند آـه از مواضـع سياسـي و 
ايدئولوژي خود دفاع مي آردند. در سال ٦٥ نصف بند آه حدود ٤٢٠ زنداني داشت، ملــي آـش بودنـد(٢). در 
ــر  اين بند توابي نبود و از همان ابتدا به صورت در بسته اداره مي شد. هر اتاق آه جمعيت آن بين ٢٠ تا ٤٠ نف
در نوسان بود به صورت جداگانه روزي ٢٠ دقيقه هواخوري داشت، سه وعده، هر وعده نيـم سـاعت، صبـح، 
ــل  ظهر و شب وقت دسشوئي و ظرف شوئي داشت. سالن ٣ تا تابستان ٦٥ به صورت دربسته بود. چند روز قب
ــان "معـزز" يكـي  از باز شدن در اتاق ها، عده اي زنداني سرموضعي را از سالن ٥ به  سالن ٣ آوردند. همزم
از توابين بنام زندان، نفر دوم سازمان مخفي حزب توده و معاون مهدي پرتوي را به سالن ٣ آوردند. زندانبـان 
با آوردن او به سالن ٣  و اعطاي مسئوليت سالن به او در واقع مي خواســت بنـد را آنـترل و زيـر نظـر داشـته 
باشد. نخستين روزي آه در اتاق ها باز شد و سالن عمومي شد، صداي قهقه و شادي فضا را فرا گرفت و همــه 
، دوستان قديمي، آشنايان ناآشنا ، آنها آه از راه  مورس و از زير چشم بندها يكديگر را شناخته بودند، همديگر 

را در آغوش گرفتند. خاطره آن روز را بچه هائي آه زنده ماندند هرگز فراموش نخواهند آرد.  
ــاق بـه اعـتراض او را از اتـاق بـيرون آردنـد. براسـاس تصميـم  معزز را به اتاق ٦٢ فرستادند. زندانيان اين ات
ــئول انتصـابي آنهـا را نمـي پذيريـم و خواسـتيم آـه او را از بنـد  جمعي در بند، به زندانبانان اطال ع داديم آه مس
ببرند. در عين حال در نشستي آه بــراي اوليـن بـار در بنـد داشـتيم، يكـي را از ميـان خـود بعنـوان مسـئول بنـد 
ــان، در  انتخاب آرديم و او خود را به زندانبانان معرفي آرد. بعد از آشمكش هاي زياد ميان زندانيان و زندانبان
نهايت زندانبانان مجبور شدند مسئول انتخابي را بپذيرند. براي مقاومت در مقابل زندانبــان، وقتـي پاسـدارها از 
بلندگو زنداني را براي آاري صدا مي زدند و يا "معزز" دنبال او مي آمد، به آنها جواب داده نمي شد. اين آــار 
ــه ضـرب و شـتم زندانيـان دسـت  در سيستم اداري زندان و دادگاه ايجاد اختال ل مي آرد. زندانبان ها در برابر ب
مي زدند.  اما در آخر پذيرفتند آه اداره بند توسط خود ما انجام گـيرد و نگهبانـان بـدون اطـال ع قبلـي وارد بنـد 
نشوند. مي خواستند "معزز" را آه بدون جا مانده بود و در آنار دستشــوئي زندگـي مـي آـرد بـه اتـاق ديگـري 
منتقل آنند. اما از آنجا آه آار او جاسوسي و تهيه گزارش از وضع بند و زندانيان بود، زندانــي هـا از ورود او 
به اتاق ممانعت آردند. نتيجه اين مقاومت بدون جا ماندن معزز و بسته شدن در اتاق بود.  روزي آه پاســدارها 
ــع آردنـد و مـانع ورود آنهـا بـه بنـد  براي گرفتن آمار زندانيان به بند آماده بودند، عده اي زنداني جلوي در تجم

شدند. عده اي ديگر هم  با استفاده از اين فرصت مغزز  را به بيرون بند فرستادند.  
براي اولين بار بعد از چند سال آه در اتاق ها باز شد ، نصف روز هواخوري داشتيم و مي توانستيم به نرمــش 
و ورزش بپردازيم.  اين وضع تا بسته شدن مجدد درها و جداسازي زندانيان از هم ادامه داشــت. زندانبانـان در 
مـورد ورزش جمعـي حساسـيت زيـادي داشـتند و در ايـن بـاره سـختگيري مـي آردنـد، بويـژه در گوهردشــت، 
ــي دادنـد. بـا بـاز شـدن درهـا، خواسـتهاي صنفـي و سياسـي خـود را بـا  زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار م
ــه گرفتـن امكانـات بهداشـتي، پزشـكي، آموزشـي(٣) و علنـي  زندانبانان طرح آرديم. در ابتدا خواست هاي ما ب

بودن دادگاه و استفاده از وآيل در جريان دادرسي محدود بود.  
ــا آمـد و بـه يكـي از اتـاق هـا رفـت آـه بـا زندانيـان آن  بعد از مدتي حاج عباس مسئول بندهاي سه گانه به بند م
صحبت آند. آنها به او گفتند ما با شما حرفي نداريم، نماينده بند از طرف ما با شما صحبت مي آند. حاج عبـاس 
در جواب به آنها گفته بود" من آه قزويني نيستم آه پشت تان را به من مي آنيد". همان روز به درخواست بچه 
هاي آن اتاق جلسه اي در بند تشكيل شد. تصميم گرفتيم حاج عباس را بخاطر توهيني آه آرده بود تحريـم آنيـم 
و خواستار مال قات با رئيس زندان شديم. بعــد از دو هفتـه، پاسـدارها بـه مسـئول بنـد اعـال م آردنـد آـه ميثـم در 
حسينه زندان منتظر ما است. همه براي صحبت با او به حسينه رفتيم. در آنجا متوجــه شـديم بـه مـا دروغ گفتـه 
ــن دليـل  اند. آخوندي به نام ناصري آه نماينده منتظري در امور زندانها بود مي خواست سخنراني آند و به همي
ــم زيـرا  ما را به حسينه برده بودند. ما زندانيان سالن ٣  اعال م آرديم آه حاضر نيستيم به سخنراني او گوش آني
ــد. مـا خواسـته ايـم  ميثـم بـه حسـينه بيـايد و بـه سـئواال ت و  ما را براي صحبت آردن با ميثم به حسينه آورده ان
ــد برگرديـم. تمـامي زندانيـان اويـن، تـواب و غـير  خواستهايمان جواب دهد، در غيراينصورت مي خواهيم به بن
تواب آنجا بودند و شاهد اين آه چگونه زنداني از حق خــود دفـاع مـي آنـد.  زندانبانـان در منگنـه قـرار گرفتـه 
بودند. حاج عباس پشت بلندگو رفت و اعال م آرد هرآس نمي خواهد به سخنراني گـوش آنـد مـي توانـد بـه بنـد 
ــد. بعـد از ايـن واقعـه،  خود برگردد. تمامي بچه هاي سالن ٣ و بخشي از بچه هاي سالن ٦ حسنيه را ترك آردن
برخي از زندانيان سرشناس آه در زمان شاه هم زنداني بودند براي بازجوئي بـه اطال عـات بـرده شـدند. مدتـي 
بعد، تمامي زندانيان سالن ٣ را براي بـازجوئي فـرا خواندنـد. در جريـان بازجوئيهـا همـه زندانـي هـا علـيرغم 
ــد بـه برگهـاي بـازجوئي بـه علـت تفتيـش  ضرب و شتم از مواضع خود دفاع آردند. بعدها بچه ها تصميم گرفتن
عقايد جواب ندهند. به همين دليل در صفحه اول بازجوئي خود را معرفي مي آردند و در ادامـه مـي نوشـتند:" 



به علت تفتيش عقيده بــه سـئواال ت جـواب نمـي دهيـم". بعضـي هـا بعـد از نوشـتن ايـن جملـه در مقـابل سـئوال 
"جمهوري اسال مي را قبول داري؟" و يا "مسلمان هستي"، مي نوشتند:" جمهوري اسـال مي را قبـول نـدارم" و 

"مسلمان نيستم" و در مقابل مذهب مي نوشتند، مارآسيست.  
مطالبات و خواستهاي ما در اين دوره به تدريج سياسي شد و طي نامــه اي بـه رياسـت شـوراي عـالي قضـائي، 
منتظري و سازمان عفو ببيــن الملـل بـه دسـتگيريها، شـكنجه و ضـرب و شـتم در موقـع دسـتگيري و بـازجوئي 
اعتراض آرديم و خواهان علني بودن دادگاه ها و حق برخورداري متهـم از وآيـل و دفـاع از خـود شـديم.  بـه 
اعدامها و تفتيض عقايد در زندان و بيرون از زندان اعتراض آرديم و خواستار آزادي همه ملي آش هـا شـديم 
ــدان بـيرون نخواهـد  آه به بهانه هاي مختلف در زندان نگه داري مي شدند. چون اطمينان داشتيم اين نامه از زن
رفت، متن تهيه شده را در لباس بچه هاي آوچولو آه  به ديدن پدر ها مي آمدند جاسازي آرديم و به خانواده ها 
ــه  تشـكيل شـد. همزمـان بـا بـيرون  رسانديم.  به اين ترتيب آميته اي از طرف خانواده ها براي پيگيري اين نام
رفتن نامه، مهاجراني وزير پيشين ارشاد در دولت خاتمي و يكي از اعضاي مهــم بـه اصطـال ح اصـال ح طلبـان 
حكومتي آه در آن زمان معاون پارلماني نخست وزير موسوي بود، براي رسيدگي به مسائل زندان به سـالن ٣ 
آمد. مي خواست با تك تك زنداني ها صحبت آند. اما ما اعال م آرديم خواسته هاي فردي نداريم  و خواسته هاي 
جمعي ما توسط نماينده بند به او گفته خواهد شد. مهاجراني صحبت  با نماينده جمع را نپذيرفت. اما زندانــي هـا 
در دو يا سه اتاق آه مجاهدين در آن اآثريت داشـتند بـا او صحبـت آردنـد. پـس از چنـد روز، او در روزنامـه 
اطال عات در صفحه "سخن هفته"  بي آنكه به ديدار خود از زندان اشاره آند نوشت آه زنداني هاي ضدانقــال ب 
ــد و شـروع بـه آادرسـازي  از رفعت جمهوري اسال مي سوء استفاده آرده و در زندان تشكيال ت بوجود آورده ان
آرده اند. نتيجه گرفته بود آه اينان بجاي اين اقدامان بايد از جمهوري اسال مي ممنون باشـند آـه تـا بحـال زنـده 

مانده اند.  
در اين زمان زنداني هاي سياسي را از اتاق هاي ٦٨ و ٦٩  بيرون بردند و زندانيان بهائي را آه اآــثرا از رده 
ــا دادنـد. از همـان روزهـاي اول رابـط خيلـي خوبـي ميـان مـا  هاي باال ي جامعه بهائيت بودند در اين اتاق ها ج
برقرار شد. همزمان با ورود آنها به بند تصميم گرفتيم بعلت عدم رسيدگي به خواسته هايمان به مـدت سـه روز 
اعتصاب غذا آنيم. با آشنائي به وضعيت زندانيان بهائي به زندانبانان اعـال م آرديـم آـه آنهـا در اعتصـاب غـذا 
دخالتي ندارند و سهم غــذاي خـود را مـي پذيرنـد. يكـي از روزهـاي  مال قـات بعنـوان روز اول اعتصـاب غـذا 
انتخاب شد. بنا براين تصميم گرفتيم مال قات را تحريم آنيم. اما قرار شــد اوليـن گـروه بـه مال قـات بـرود و خـبر 
ــابي، دسـت بـه  اعتصاب غذا و تحريم مال قات را به خانواده ها بدهد. خانواده ها در همبستگي با زندانيان اعتص
اعتراض زدند و در مقابل اداره زندانها و در پارك وي آه يكي از شلوغ ترين اتوبان هــاي شـمال تهـران اسـت 
تجمع آردند. زندانبانان در يك اقدام سريع براي درهم شكستن اعتصاب، هواخوري را قطع آردند. درهاي اتاق 
ــرادي  بردنـد و معـدودي را بـه بنـد زندانيـان  ها را بستند و حدود يك سوم زندانيان سالن ٣ را به سلول هاي انف
عادي منتقل آردند. ما تصميم گرفته بوديم در هر شرايطي به اعتصاب غذا تا روز تعيين شده ادامــه دهيـم. بعـد 
از ظهر روز جابجائي زنداني ها بعد از باز شدن در اتاق ها متوجه شديم پاســدارها مغـول وار شـبيخون زده و 
ــاق هـا پخـش و پـال  آـرده انـد. وقتـي مشـغول تمـيز آـردن اتـاق هـا بوديـم صـداي  وسائل زنداني ها را وسط ات
ــيرون بنـد آـه بـه طـرف سـالن مـا مـي آمدنـد شـنيديم آـه داد مـي زدنـد "مـرگ بـر  فريادهاي جمعي را آه از ب
آمونيست". لحظاتي بعد حدود چهل تا پنچاه زندانــي عـادي وارد سـالن شـدند. پيشـاپيش آنهـا حميدرضـا پهلـوي 
ــرد. بـا مشـت گـره آـرده شـعار مـي  برادر شاه بود آه به اتهام قتل فلور خواننده زن قديمي در زندان بسر مي ب
داد"مرگ بر "آمونيست توده اي". اين عده از شرورترين زندانيـان عـادي بودنـد آـه بـه اتهـام قتـل، تجـاوز و 
دزدي مسلحانه در زندان بسر مي بردند. سردسته آنها يك استوار ژاندارمري بود آه به اتهام قتل يـك سـرباز و 
ــه اتهـام قتـل در زنـدان بسـر مـي بـرد در  تجاوز به زن او در زندان بود. معاون او "نصرت خوفناك " هم آه ب
ــه بنـد فضـا متشـنج شـد و مـي رفـت بيـن آنهـا و بعضـي زندانيـان سياسـي  ميان اين عده بود. با ورود اين عده ب
درگيري ايجاد شود آه به موقع جلوي آن را گرفتيم. به اين ترتيب نقشه   زندابنانان آه در صدد بودند بــا ايجـاد 

درگيري در بند زنداني هاي سياسي را به اتهام شورش در زندان به محاآمه بكشانند نقش برآب شد.  
در پي اين ماجرا، پاسداران اعال م آردند استوار ژاندارمري مسئول بند و "نصرت خوفناك" معــاون بنـد اسـت. 
تصميم گرفتيم آنها را تحريم آنيم. قرار شد هر زنداني را براي مال قات، بهداري و يا دادگاه صدا زدند از رفتــن 
امتناع آند تا پاسدارها مجبور شوند براي  بردن او خود به داخل بند بيايند. صد البته بخاطر اين آار در بــيرون 
بند پذيرائي مفصلي از ما آردند و دنده ها و آله ها شكستند. از آنجا آــه غـذا را هميـن هـا تقسـيم مـي آردنـد از 
گرفتن آن خودداري آرديم و به مدت يكماه تحريم غذا به ما تحميل شد. در اين مدت غذاي ما شورترشــي و تـن 
ماهي بود آه بچه ها از گوهردشت و ساير بندهاي ديگر با خـود  آورده بودنـد. از يكـي از اتـاق هـا بـه عنـوان 
ــه مـي  آشپزخانه استفاده مي آرديم و با يك قطعه سيم و دو عدد چنگال و قاشق آه برق آن از سرپيچ ال مپ گرفت
شد يك وسيله برقي درست آرديم. شورها را مي شستيم و با اضافــه آـردن تـن مـاهي و بعدهـا بـدون مخلفـات، 
ــاي سـالن ٥ بـه  غذائي آمده مي آرديم. روزهاي متوالي به هر چهارنفر فقط يك بشقاب غذا مي رسيد. زنداني ه
ــه شـدند  لحاظ مواد غذائي به ما آمك زيادي مي آردند و در حقيقت پشت جبهه ما بودند. وقتي زندانبان ها متوج
آه آنها نيمي از سهم نان خود را به ما مي دهند جيره نان آنها را نصف آردند اما بازهم مقداري نان خشك شــده 
به ما مي رساندند. در اين دوره اآثر زنداني ها بخاطر تغذيه بد و آمبود غذا وزن آم آرده و تحرك  خود را از 
ــه  دست داده بودند. اما وقت تقسيم غذا جنب و جوشي در مي گرفت و مسئولين صنفي اتاق ها، سطل در دست ب

طرف آشبزخانه، اتاق ٧٠، هجوم مي بردند. 



ــده شـد،  با تصميم قبلي، اولين گروه زنداني هاي سياسي آه نامشان از جانب زنداني هاي عادي مسئول بند خوان
ــا خـانواده هـا در ميـان گذاشـتند. بعـد از آن مال قـات را  به مال قات رفتند و ماجراهائي را آه در بند مي گذشت ب
تحريم آرديم. در اين دوره با برخي زنداني هاي عـادي آـه آدمهـاي بـدي بنظـر نمـي رسـيدند نزديـگ شـديم و 
رابطه موثري با آنها برقرار آرديم. همين باعث شد به موقع در جريان اقداماتي قرار بگـيريم آـه زندانبـان هـا 
مي خواستند به آمك زنداني هاي عادي عليه زندانيان سياســي انجـام بدهنـد. اينگونـه توانسـتيم نقشـه آنهـا را بـه 
موقع نقش بر آب آنيم. يكي از اين روزها، "نصرت خوفناك" بــه همـراه چنـد تـن ديگـر از زندانيـان عـادي بـا 
آوردن چماق به داخل بند قصد داشتند به زندانيان سياسي حمله آنند. عده اي زنداني عادي آه بــا مـا در رابطـه 

بودند با  آنها درگير شدند و اجازه ندادند از اتاق هايشان خارج شوند. 

پانويس 
ــا در قسـمتهاي ديگـر زنـدان بـه بيگـاري  ١- جهادي به زندانياني گفته مي شد آه در آارگاه هاي زندان اوين و ي
ــال م و حكومـت اسـال مي گناهـان خـود را سـبگتر  مشغول بودند و به اصطال ح مي خواستند با خدمت آردن به اس

آنند  




