
  مدير مسئول روزنامه انق�ب اس�می: جرم
  منيره برادران                                                                                                                        

  
جامعه باعنوان  جلد دوم. زندان نگاری محمد جعفری است جلد اول اوين، گاھنامه پنج سال و اندی

از . به طور عام پرداخته استايران  به سيستم زندانھای سياسی تاريخ معاصرشناسی زندانی و زندانبان 
به بررسی جلد  در اينجا آنجا که تمرکز اين سلسله نوشته ھا بر روی خاطره نويسی زندان قرار دارد،

  .اول اکتفا می کنم
در کرمانشاه دستگير و  ١٣۶٠خرداد  ٢١ز روول روزنامه انق9ب اس9می، مدير مسئ محمد جعفری،

 بازداشتگاه کميته مشترک از: زندانھا و بندھای مختلف بود» خانه به دوش« تھران منتقل شد وه ب
 زندان، ھر جا بجائیدر او  .قزل حصاراوين و  تا ،که حاI به موزه عبرت تبديل شده) زندان توحيد(

در مواردی  شماره سلولش را به ياد می آورد وو حتی  بند و سلول خود را با دقت شرح می دھد
ازجوئی بموقعيت پرونده،  ازی بيشترو جزئيات  با دقتراوی  .با نام برمی شمردھم ھمبندی ھايش را 

  . داردفراوانی ميت ھکشورمان اتاريخ نويسی درست  اينھا برای .ھا و دادگاه خود می نويسد
يس جمھور ھمراه بود و موج گسترده دستگيری، شکنجه و عليه رئکودتا با که  ۶٠حوادث خرداد 

در تاريخ نگاری رسمی بشدت تحريف و مورد سانسور واقع شده اعدامھای جمعی را در پی داشت، 
بازجوئی می بيند، مدير مسئول  زيرمحمد جعفری، که به ناگھان خود را در سلول انفرادی و . است

که حرفه و فعاليت ھای خود را خارج از و ا .محسوب می شدکه ارگان رئيس جمھور روزنامه ای بود 
درمی يافت که در بسرعت بايد چارچوب قانون نمی ديد و حتی فکر می کرد به زودی آزاد می شود، 

  : زندان صحبت از قانون خود جرم محسوب می شود
ت و بحث از اوضاع در بيرون متشنج است و حساب و کتابی در کار نيستا اندازه ای دريافتم که «

حدس زدم که از اين به بعد عقايد را به دادگاه . قانون و Iيحه مطبوعات و جرم مطبوعاتی مطرح نيست
  ۶٨ص » .می کشند و دادگاه ھای تفتيش عقايد بکار خواھد افتاد

از نزديکان بنی صدر کسانی را اعدام می کنند، از . به پانزده سال حبس محکوم می شود به ھمين جرم
شيد صدرالحفاظی، منوچھر مسعودی مشاور حقوقی رياست جمھوری و ذولفقاری مسئول جمله ر

  . محافظين رياست جمھور، که در کتاب از آنھا ياد شده است
  

  اتوبيوگرافی زندان
بيشترين صفحات کتاب به موضوعات پرونده راوی و ديگر ھمکاران بنی صدر و شرح گفتگوھای رد 

  :نمونه ای از گزارش بازجوئی .به روش ديالوگ بيان شده اندکه  استمربوط و بدل شده با بازجوھا 
جواب دادم که من " نظر شما نسبت به گروگان گيری چيست؟: "اولين سوال اين بود که از من پرسيد«

شما می توانيد به . نوشته ام" گروگان گيری"نظرم را در سه مقاله روزنامه انق9ب اس9می تحت عنوان 
خوب حاI "بازجو فشار آورد که . نيد و نظر مرا که مدون و چاپ شده است م9حظه کنيدآنھا مراجعه ک

باز گفتم من نظرم را ھمانجا مشروح با ذکر دIيل گفته ام ولی اين مسئله " خودت بگو نظرت چيست؟
 چه مقاIتی را شما در روزنامه خودتان: "سپس پرسيد. نقاط مثبت و منفی ھمراه خودش را داشته است

حدود يکصد و چند تائی از سرمقاله ھای روزنامه انق9ب اس9می و مقاIت مختلف ديگری  "نوشته ايد؟
سرمقاله ھا اکثرا با نام ذکر خودم . با نام  بی نام و نيز بعضی از گزارشھا و تحليلھا را خود نوشته بودم

  ۴۵ص» .دمبنابرين تعدادی از سرمقاله را که خودم نوشته بودم نام بر. ھمراه بود
  

بيش از آنکه خاطرات زندان باشد، اتوبيوگرافی اوين، گاھنامه پنج سال و اندی   می شود گفت که کتاب
و حوادث از  ی استوراگرچه روايت تجربه ھا و مشاھدات ، خاطره نويسی .راوی در زندان است

موضوع خاطره نويسی . نوشته محدود به شرح دنيای خود نيست ولی زبان و نگاه راوی نقل می شوند،
خاطره نويسی متفاوت از  از اين جھت. مشاھده و نقل حوادث بيرونی و انسانھای پيرامون است

  . اتوبيوگرافی است



. دحوادث زندان سخن به ميان نمی آي جز در موارد اندکی از رفتارھا واما،  شکتاب محمد جعفری در
جمعيتش ھمواره چند برابر ظرفيت در بندھا و زندانھای مختلف و در بندھائی که  زندگیپنج سال 

معمول آن بوده است، بايد پر از حوادث و خاطره ھمبنديھا باشد، ولی اين خاطره ھا در کتاب حضور 
و خود راوی ھستند و ھمکاران بنی صدر کسانی ھم که به دفعات از آنھا سخن به ميان می آيد، . ندارند

  . در بازجوئی ھا و مصاحبه ھا برمی گردد نجا ھم موضوع به پرونده و برخوردھااي
ترس «از ھراس ھايش می نويسد مث9 از . وارد می شودبا صداقت  شرح حال خود برایمحمد جعفری 

نوشتن نامه عفو برای آزادی را پنھان نمی که ھربار با بستن چشمبند در او ايجاد می شد؛ » و وحشتی
اين  .تلويزيونی که در آن شرکت داشته، می نويسد و از صحنه بازی ھای آن صاحبهم دارد؛ از

وی در می نويسد که  جعفری، شرکت داشتنددر آن ھم  گریدي حالت ميزگرد داشته و کسان صاحبهم
که به بنی صدر  به انتقاداتی و تنھا خيانت نکندبه نظرات خود  ردهت9ش می ک خود به سھماين ميزگرد 

طاھر  آقایبه نوشته او،  .اکتفا می کند ،داشته، به ويژه در نزديکی او به سازمان مجاھدين خلق
در اين مصاحبه مجبور می شود به دروغ بگويد که به ھنگام فرار دستگير شده است در  احمدزاده

  . در منزلش دستگير کرده بودندحاليکه او را 
که گاه و بيگاه برای سنجش عقايد را سوالھائی  ه باIئی برخوردار باشد،فظمحمد جعفری که بايد از حا

به عمل می آوردند، بياد می آورد و جالب آنکه يکی از اين سوالھا مربوط بود به نظر زندانی زندانيان 
  .نسبت به حجاب زنان

  
  تحقيرآميزھای واژه 

اين بندھا . جا می گرفت» روھکیگغير«در بندھای  اودر تقسيم بندی بندھا، طبق نوشته محمد جعفری، 
، شريعتمداری، بختياری، نوژه ای، نامارا، قطب زاده ای، مکتب ای ھاه ھشامل ساواکی، ارتشی، جب«

. »، بنی صدری و جسته و گريخته چپی و مجاھد بود)گروه کاک احمد يعنی احمد مفتی زاده(قران 
زننده يه ھای کمتری برخوردار بودند، ولی به نوع اين بندھا اگرچه از امکانات بيشتری و تنبزندانيان 

  . از طرف نگھبانان مورد تحقير قرار می گرفتند ای
ناگھان سر و کله آقای سليمانی، آن پاسدار نجف آبادی در بند پيدا شد و يک راست رفت جلوی صف «

تقيه در صفھا و جای امام جماعت قرار گرفت و نماز را شروع کرد و زندانيان ھم از روی ترس و 
نماز را تمام کرد و طبق سنت بسياری از پيش باIخره آقای سليمانی ... ادندپشت سر وی به نماز ايست

نمازان که بين دو نماز چند مسئله می گويند و يا موعظه ای کوتاه می کنند، برای اينکه نقش امامت خود 
: مساجد، برگشت رو به مردم ايستاد و گفترا تمام و کمال به انجام رسانده باشد درست نظير ساير ائمه 

  .رساله ای در دست داشت." چند مسئله ھم برای ثواب خواھم گفت"
رساله را باز کرد و شروع به خواندن و توضيح دادن عملی مسئله استبرا کرد و در حاليکه داشت 

کف . ام می دادمسئله استبرا را توضيح می داد با دست خود عم9 آن را از روی زيرشلواری اش انج
نگاه کنيد انگشت شست باIی خصيتين و : "دست خود را باز کرد و به زير دوبر خود برد و گفت

و با حرکت دست و انگشتان و " سه مرتبه عمل کنيد"انگشت پائين زير آن قرار دارد و اضافه کرد که 
  ١٨٠ص » .باI و پائين بردن آنھا، عم9 آن را نشان داد

  
رژيم جمھوری ی که محمد جعفری بارھا در کتاب بکار گرفته، کلمه ابداعی اواژه » گروھکی«

می در مورد سازمانھای سياسی مخالف بکار تحقير  آنھا از سرکه  هبود حزب توده چه بسااس9می و 
اين بی دقتی در  .زندانيان غيرتواب راه نيافتو اصط9حات  ھيچگاه به فرھنگ زبان اين واژه. دنگرفت

» اواخواھر«محمد جعفری از آنھا با . ه ھا در مورد ھمجنس گرايان ھم صدق می کندکاربرد واژ
توضيح می دھد، برای آوردن آنھا را به بندشان  ی کهبخش در ياد می کند و حتی) گيومه از من است(

  . را بکار می گيرد آميزو تمسخر واژه تحقيرھمين عنوان بخش، 
يکی ديگر از مواردی که برای من جای تعجب داشت، اعتقاد آقای جعفری در زندان به موضوع نجس 

از جھت در ھفته ھای اول دستگيری، وقتی وی را با يک جوان چپی ھم سلولی می کنند، . و پاکی است
ول به رعايت نجس و پاکی دچار مشکل می شود و به اين نتيجه می رسد که آنھا نمی توانند در يک سل



بار مشکل يک . مسالمت در کنار ھم زندگی کنند و از بازجو می خواھد که سلولش را عوض کنند
  . بروز می کندبه نحوی ديگر ديگر، وقتی او را با يک بھائی ھم سلولی می کنند، 

بعد از آوردن اين شخص بھائی به اين سلول پيش خودم فکر کردم اگر اينھا به آن چيزھائی که می «
اينھا که بھائی و  اعتقاد دارند، پس چرا مسلمان و بھائی و چپی را در يک سلول نگه می دارند؟ گويند

پس معلوم می شود که اين حرفھا ...  آنھا زد وبه دست تر چپی را نجس می دانند و می گويند نمی شود 
ازداشت می کنند، او ه اينکه اعتقادی در کار باشد و يا اينکه ھر کسی را که بنو  برای عوام الناس است

  ٩٧ص» .را کافر و نجس می دانند، که اين به حقيقت نزديکتر است
  

  کودکی در بند مردان
. در خاطره نويس ھای زنان، از کودکانی که ھمراه مادرشان در زندان بسر می بردند، سخن رفته است

. نه ساله ای ياد می کند که ھمراه پدرش، حاج کبيری، در زندان بود -محمد جعفری از پسر بچه ھشت
کنجکاو بودم که ، من که سالھا با کودکان زندانی در بندھا زندگی کرده بودم. مادر پسرک اعدام شده بود

متاسفانه اط9عات . از رفتار و مشغوليتھای اين پسربچه و رفتار ديگر زندانيان با او بيشتر بدانم
  .بيشتری در مورد او در کتاب داده نمی شود حتی نام او برای ما پوشيده می ماند

  
زندان نوشته ھای متفاوت با ويژه خود را دارد، که شايد تا حدودی  نگرش و بيانکتاب محمد جعفری 

از افکار و سازمان ھای  را ترکيب بسيار متفاوت و ناھمگونی ۶٠زندان ھای سياسی دھه . ديگر باشد
در زندان نگاری اين دوره  اين تنوع و ناھمگونی خود را .سی يا حتی غيرسياسی تشکيل می دادسيا

  . نمايان می سازد و اين دستاورد بزرگی در ادبيات زندان است
  
  

اوين، گاھنامه پنج سال و اندی و جامعه شناسی زندانی و زندانبان، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، 
١٣٨٠   

  
  
  
  
  

  آقای جعفری، چه انگيزه ای باعث شد که خاطرات خودتان را از زندان به روی کاغذ بياوريد؟ 
  اين پروسه مواجه بوديد؟ با چه مشک9تی در. برای نوشتن خاطراتتان بايد گذشته را بازسازی می کرديد

  انتشار کتاب، تاثيری در کار و فعاليت شما داشت؟
آيا کتابھای ديگر خاطرات زندان را مطالعه کرده ايد؟ اگر آری، چه تفاوتھائی در نگاه و نگارش آنھا با 

  مال خودتان می بينيد؟
  جاھائی بوده که خودتان را سانسور کرده باشيد؟

خيلی ھا ترجيح می دھند . شدت مورد سانسور و تحريف واقع شده استدر کشورمان ب ۶٠فجايع دھه 
  فکر می کنيد برای مقابله با فراموشی چه می توان کرد؟ . که گذشته به فراموشی سپرده شود

  
  خدمت سرکار خانم منيره برادران س9م

ح کردم که به من مطلب را به نظر خودم که بھتر مفھوم و رساتر باشد و اصل آن تغيير نکند کمی اص9
البته ممکن است چند جائی ھم اص9ح شده باشد ولی رنگ آن تغيير نکرده . رنگ قرمز مشخص است

کاری برايم پيش آمد که نه فردا بلکه دوشنبه آينده به فرانکفورت خواھم آمد، اگر در ضمن . باشد
  فرصتی بود و شما مايل بوديد می توانيم حضوری با ھمگفتگوئی داشته باشيم

  
  شاد و خرم باشيد      محمد جعفری



  
 

  آقای جعفری، چه انگيزه ای باعث شد که خاطرات خودتان را از زندان به روی کاغذ بياوريد؟  
چون اص9 انتظارش را نداشتم و نمی  -وقتی به زندان افتادم، مدت کوتاھی بعد که خودم را پيدا کردم

اول برايم  آقای Iجوردی  ،اين را در کتاب ننوشته ام !يا نه دانستم که از زندان جان سالم بدر می برم
اما به . مرا مفسد فی اIرض، محارب و باغی شناخته بود در کيفرخواست درخواست اعدام کرده بود و

 آن رابعد به پانزده سال  حبس ابد داده واول . ه بودآقای گي9نی مانع شد برايم روشن نيست دليلی که 
که اگر آزاد شدم، حداقل کاری که می ذھن خودم فکر کردم، در  دو ماه اول، -یيکدر ھمان . دادندتقليل 

توانم بکنم، اين است که آن چيزھائی که من چه در زندان، چه در بيرون از زندان و چه از سالھای 
د گذشته که ھمراه انق9ب بودم و در آن دست داشتم يا از حوادثی اط9ع داشتم يا به نوعی با آنھا برخور

، برای نسل حاضر و نسل آينده و برای ضبط در تاريخ اينھا را بنويسم و و يا مطلع شده بودم کرده 
که در خود کتاب به اين  – تقريبا طراحی اوليه چند جلد کتاب را در زندان در ذھنم پرورانده بودم

  .مه اشر کردمنتتا کنون را  از آنجلد  ھشت -و بعد که بيرون آمدم ھفت -مطلب اشاره شده است 
. م، بنويسمه بودبنابرين در خود زندان با خودم عھد کردم که تمام آن چيزھائی که من به چشم خود ديد

از زندان که بيرون آمدم و امکاناتش . بخورد ونسلھای آينده فکر کردم شايد اين تجربه ھا به درد ديگران
نه از خودم قھرمان بسازم و نه اينکه تا  در نوشته ام کوشش کرده ام. فراھم شد، اقدام به نوشتن کردم

خودم  عمزبه البته  -با صداقت تمام . از بين ببرم   ياجائی که امکان دارد حقوق ديگری را تضعيف کنم 
و يا به نحوی  يا ديده و بر من گذشته و يا  و ديگرانی که من در جريان آنھا قرار گرفته حوادثی را که -

جلد اول را که شما مطالعه کرده ايد اگر جلد دوم را ھم . تحرير درآوردمبودم، به رشته مطلع شده 
اولين  یو برا  مطالعه کنيد می بينيد که اط9عاتی در آنجا ھست و يا تحليلی، که در نوع خود منحصر

. است که از ديگر کتابھا در اين رابطه متفاوت است سبک خاصی و به نظر خودم   بار منتشر شده
جلد دوم را خوانده بودند و با من رابطه داشتند، گفتند که تقريبا سوالھائی که ما نسبت به بعضی ھا که 

  .توبه کردنھا داشتيم، با خواندن کتاب شما برطرف شد
من البته جلد دوم کتاب زندان شما را ھم خوانده ام، که به نظرم بيشتر کلی گوئی بود و چون در اين 

  .طرات زندان گذاشته ام، از آن گذشتمسلسله نوشته ھا، محور را روی خا
اول قصد داشتم که جلد . است زندان تجربه ھای ھمه آنھا ھم به زندان مربوط است و نتيجهبه زعم من 

ديدم که  با سئوالھائی که چند نفر مطرح کردند، بعد. بياورمدوم کتاب را در آخر فصل جلد اول منتشر 
به خصوص برای اينکه کسانی که در زندان ھای استالين . ارزش دارد در جلد جداگانه ای منتشر شود

بودند و يا در زندان ھای اروپای شرقی، بعد که آمده بودند بيرون، کتاب نوشته بودند و نشان داده بودند 
من به اين علت تصميم گرفتم که اين کار را بکنم و اينھا ھم . که چگونه توبه کردنھا صورت می گيرد

  . جزو خاطرات من است
ع9وه بر اين وقتی از زندان بيرون آمدم، خدا رحمت کند زنده ياد مھندس بازرگان را ديدم در جلسه ای 

کنار ھم نشستيم و يک مقداری صحبت . که برای دعای کميل گذاشته بودند و من ھم در آن شرکت داشتم
شت، در ذھن داريد؟ آقای جعفری، شما آيا چيزی از وضيعتی که در زندان گذ: او به من گفت. کرديم

از آن ھم در مقدمه کتاب . به شما توصيه می کنم که آنھا را به روی کاغذ بياوريد: گفت. بله: گفتم
  .دو نفر ديگر که که به من توصيه کردند بنويسم-مرحوم ياد کرده ام و ھمچنين از يک

اين پروسه مواجه با چه مشک�تی در . برای نوشتن خاطراتتان بايد گذشته را بازسازی می کرديد
  بوديد؟

علتش ھم آن بود که اگر اIن ھم بخواھم برای شما حرف بزنم، مثل . اتفاقا من چندان مشکلی نداشتم
وقتی از زندان بيرون آمدم، دوستان و . بر من واقع می شود ھمان وقايع دارد اينکه در زندان ھستم و

که می آمدند، می پرسيدند که در زندان چه گذشت و  -چه رفقای سياسی و چه رفقای غيرسياسی -رفقا
من ھر دفعه برای ھر فردی يک دوره از آن خاطرات را شروع می کردم از نو گفتن و تقريبا کليات 

از  شما حتما می دانيد که سولژنتسين زندانی دوره استالين بود که توانست .آنھا برای من ملکه شده بود
جان سالم بدر برد و بيايد خارج و کتابی منتشر کند که در نوع خود بی سابقه بود و در  زندان استالين



وقتی از او پرسيدند که در زندان ھائی که بودی و ھيچ لوازم نوشتن . بسيار سروصدا کردآن موقع دنيا 
در جواب . و کتاب وجود نداشت، چطور توانستی اين اط9عات را به اين درستی به بيرون منتقل کنی

. بشود ملکه برايم گفت که ھر خاطره ای که برايم اتفاق می افتاد، مرتب برای خودم تکرار می کردم که
من ھم وقتی آمدم بيرون،  .چنين واقعه ای اتفاق افتاد -نمی خواھم بگويم دقيقا مثل او -تقريبا برای من ھم

ع9وه بر اين، در زندان که بودم فوق . ھر واقعه ای را اگر بگويم صد بار تکرار کردم، اغراق نگفته ام
و آنھا را  و به جه منظور العاده دقت می کردم که زندانبانھا و افراد ديگر چطور با ھم برخورد می کنند

 از نظر ذھن ھم، يک مقدار ذھن آماده ای. داشت به ذھن می سپردم چون برای خودم بسيار اھميت
  .دارم برای حفظ مطالب و نگھداری آن
 برنمی خوردم اI اينکه گاه اتفاق می افتاد که می خواستم تقريبا تاريخ  برای ھمين به مشک9ت چندانی

می گشتم، مراجعه می کردم، بر. دچار مشکل می شدمکمی ف9ن حادثه را به ياد بياورم، در اينجا  دقيق
می آمدم، در ذھنم جلو و عقب می کردم تا تقريبا دقيق پيدا کنم که ف9ن مسئله در چه تاريخی اتفاق افتاده 

  .در آن موقع من در کدام بند بودم و از اين قبيل و يا اينکه
  انتشار کتاب، تاثيری در کار و فعاليت شما داشت؟

  چه نوع فعاليتی؟. منظورتان خيلی روشن نيست
  رم اين است که زندگی و نوع فعاليت شما تغيير کرد؟منظو

در ذھنم بطور خام طراحی کرده بودم،  که در ايران که بودم، ديدم عم9 امکان اينکه چيزھائی را
داشتم نه کار مناسبی  یمناسب وضع اقتصادی بعد از خارج شدن از ايران چون نه . منتشر کنم، نبود

تا اينکه مقداری زندگی سر و سامانی . خانواده ھم  بايد می چرخيد، برايم سخت بود چرخ زندگیو
يادداشت می کردم و می گذاشتم . شروع کردم به نوشتنبعد از آن  گرفت و چرخ زندگی به راه افتاد 

تم بنا برين طبعا من مجبور بودم که بخشی از وق. آن موقع ھنوز وضع کامپيوتر به اين شکل نبود. کنار
از آنھا . تحمل کردند اين را خانواده ام. را که بنا بود بگذارم برای معيشت خانواده، صرف اين کار کنم

 -حتی زمانی که به کار مشغول بودم. تشکر می کنم که کمتر فشار آوردند تا از اين کارھا دست بردارم
ه و جمع و جور کردن، بخش عظيمی از وقتم را صرف يادداشت، تحقيق و مطالع -شايد اغراق نباشد

  .سی سال گذشته اتفاق افتاده بود، می کردم -آنچه در بيست
آيا کتابھای ديگر خاطرات زندان را مطالعه کرده ايد؟ اگر آری، چه تفاوتھائی در نگاه و نگارش آنھا 

  با مال خودتان می بينيد؟
فاوت اين است که من کوشش اولين ت. تفاوت عمده ای در نوشته ھای ديگران با اين نوشته وجود دارد

البته ھر کسی ھمين حرف را می زند، اما خواننده نکته  .کرده ام، که آنچه را که واقعيت است، بنويسم
  سنج می تواند تشخيص دھد که آيا ايد ادعا درست است و يا خير؟

  آيا کتاب ھای ديگران را خوانده ايد؟. ببخشيد اين سوال را می کنم
و  ۶٠چون مدتی در سال  .را خواندم از کاخ شاه تا اوين، کتاب احسان نراقی کتابمقبل از انتشار . بله
تا  ١٣٧از صفحه  -از او انتظار چنين کتابی را نداشتم به ھمين علت در جلد دوم با ھم ھمبند بوديم، ۶١

ی از يعنی اينکه بخش نوشته استکتاب  آن کتاب را نقد کرده ام که چرا آقای نراقی به اين سبک  ١٣٨
مطلب را گفته و از بخش ديگر طفره رفته است و اين کتاب بيشتر به کار تبرئه جنايتھای واقع شده در 

و خ9صه بخشی ار حقيقت را گفتن . می خورد تا حقايق واقع شده بر زندانی ھا جمھوری اس9می زندان
بعد کتاب خاطرات زندان شھرنوش پارسی پور . و از بخش ديگر آن تفره رفتن خود دروغ بزرگی است

توسط ھمسرش خانم آذر  خاطرات شجاع الدين شفا را خواندم که پشت ديوارھای بلند، را خواندم و 
و جسته و گريخته کتابھای مصداقی و ھمچنين بيست سی جلد کتاب ديگر . آريان پور نوشته شده است

  .که بعضا نکاتی داشته بعضا نداشته
قضاوت خود من اين است که تفاوت عمده ای که وجود دارد، . ه عھده خواننده می گذارمقضاوت را ب

اين است که ھيچگاه من نخواسته ام خ9ف آن چيزی را که در زندان اتفاق افتاده، به روی کاعذ بياورم 
موفق  حاI تا چه اندازه -بلکه خواسته ام مسائلی را روشن کنم. يا از خودم قھرمان سازی کرده باشم

به ھمين علت . دارد -بوده ام بستگی به نظر خوانندگان و کسانی که مطالب مختلف را مطالعه کرده اند
تمام نکاتی را که چيزھائی را روشن می کرد بدون آنکه فکر کنم به دوستان يا شخص خودم بربخورد، 



، ولی به را نشان می دھد ضعفی و اشتباھی  دارد و يا  خورد بر به خود من  نکاتی ھست که . آورده ام
در کتابھائی که خوانده ام، کمتر اين را ديده . رغم اينھا، آنھا را ھم ھمانطور که اتفاق افتاده، نوشته ام

در کتاب شھرنوش پارسی پور، تقريبا احساسم اين بود که او ھم چيزھائی را که واقعيت داشته، . ام
کتاب آذر آريان پور ھمسر شجاع الدين شفا را خواندم،  اما وقتی. نوشته، يعنی آب در مسئله نکرده است

برای من که اط9ع دارم تعجب برانگيز بود که در باره نويسنده نوشته که او از خاندان نايب حسين 
اين مسخره ترين به نظرم  . کاشی است که مدتھا عليه دولت در مناطق مرکزی و اطراف کوير جنگيد

افرادی  که اھل کوير و روستای ماربين اردستان ھستم، به چشم خودممن خودم . که خواندم است یچيز
نايب حسين کاشی می آمد و تمام امکانات آنجا را غارت می  وقتی کهو با آنھا گفتگو کرده ام  ديدم  را

پدربزرگم و عمويم که اIن زنده نيستند، برای من تعريف کرده . می برد آنھا کرد و گوسفندھا و حشم را
ھمين  شايد خوب طبعا وقتی مسائل زندان ھم مطرح شود، . حاI اين شده مبارزه با دولت. ھا رااند اين

  .کند شکل را پيدا 
 - اين است که تمام کوشش من اين بوده که پاسخ دھم چرا آدمھائی که دسته  ميک تفاوت عمده ديگر کتاب

و در  د و بعد ھم اعدام می شونددسته به زندان می آيند کارھای کرده و نکرده را به گردن می گيرن
 چندين نفر را در کتاب. زندان اع9م می کنند که ما با ميل خود و آزادانه دست به اين اعترافات می زنيم

خودش به من گفت که حکمش . ھم سلولی بودمچند روزی آورده ام مث9 حسين روحانی که با او  بنام 
صاف و  من يقين داشتم که او را زنده نمی گذارند ولی نمی توانستم اين را به او. است تعليقی اعدام 

اين حرف بيرون اگر بگويم ع9وه بر اين خاطرجمع نبودم که . جايش ھم نبود. بگويم پوست کنده
می خواستند تمام اط9عات او را عوامل دادستانی . نخواھد رفت و پرونده مرا سنگين تر نخواھد کرد

، توبه نمی کنند؟ در زندان چه اتفاقی می وجود دارد چرا وقتی بيرون ھستند و امکان اط9عات . گيرندب
اين که انسان . افتد؟ مثل آدمی که دارد غرق می شود، دست به ھر کاری می زند که نجات پيدا کند

نگران نبودم من خودم ھم . ضرری ندارد از نظر من عيب نيست و کاری را که کرده به عھده بگيرد،
چند بار . نهبه ھيچ وجه  م بگويم ولی کاری را که نکرده بودم مالی را که کرده بودم، به بازجو ياع

اتفاق افتاد و شما مطالعه کرده ايد که با اينکه احتمال می دادم ممکن است مرا اعدام کنند، نظرم را 
ھم دفاع از بنی صدر بود که  ديگری دفاع از مھندس بازرگان يکی   : که از جملهگفتم صريح و روشن 

  .از من می خواستند بيايم و در تلويزيون بگويم که او از خارجی ھا پول گرفته است
  جاھائی بوده که خودتان را سانسور کرده باشيد؟

. اما آن چيزھائی که ننوشته ام، از نظر خودم پيش پاافتاده بودند. ممکن است چيزھائی را ننوشته باشم
. ، بدون ذره ای سانسور منتشر کرده امو تجربه ای در بر دارند اھميت فکر می کردم که  چيزھائی را

ی حتی چند نفر از دوستانی که در ايران ھستند، فوق العاده از کار من ناراحت شدند و پيام ھای متعدد
از من  شايد  فرستاند و ھنوز ھم دلشان به دليل اينکه مسائلی در رابطه با آنھا عنوان کرده ام، برايم

خودم ھم آگاه بودم که اين اتفاق می افتد اما به خودم گفتم که اگر ما مسائل خودمان . باشد صاف نشده 
  . چه حقی داريم که مسائل ديگران را منتشر کنيمو اعمال خودمان را نقد نکنيم را نگوئيم و پنھان کنيم 

د که مسئله ای را می دانستم و آن را سانسور واقعا به ذھنم نمی آي. بنابرين جواب سوال شما منفی است
دوست و حتی در مورد . يا کسان ديگرضرر خودم بوده باشد و يا به ضرر  کرده باشم و اين چه به

تا به امروز رابطه  ۵٢ھمکار خودم آقای بنی صدر ھم که در واقع استاد ما بود و ما از سال استاد و 
در کتابم خوانده ايد که گفته . ورد ايشان به ذھنم رسيده، نوشته امم، مطالبی که در ميتنگاتنگی با ھم دار

شنيدم که  ۶٠در شب نوزدھم ماه مبارک رمضان سال  حجازیفخرالدين ام وقتی از راديو در سخنان 
، اين خبر مثل پتکی بود که به سر من زده باشند ھنوز ھم ضربه آن را حس است  او با مجاھدين رفته

ھم آنھا را با سعه البته آقای بنی صدر .ممکن است کسانی از اين خوششان نيامده باشدبا اينکه . می کنم
  .صدر  نگريسته و حتی انتقاد اعمال خود را ھم فھرست کرده است

  
خيلی ھا ترجيح می دھند . در کشورمان بشدت مورد سانسور و تحريف واقع شده است ۶٠فجايع دھه 

  می کنيد برای مقابله با فراموشی چه می توان کرد؟  فکر. که گذشته به فراموشی سپرده شود



اين دولتھای استبدادگر و به ويژه دولت مستبد . اين مردم نيستند که می خواھند آن فجايع فراموش شود
فراموش شود بلکه  ۶٠کوشش می کند نه تنھا فجايع دھه با استبداد فراگيرخود  وIيت فقيه است که

ما مواجه ھستيم با دستگاه سانسور ھمه جانبه . دوران مصدق ھم می زنددست به تحريف دوران شاه و 
تمامی وقايعی را که جنايت است  ،در کتابھای تاريخی مدرسه و دانشگاه و ساير کتابھا ،  در ھمه جا ای

بنابرين نمی توانيد از . به نوعی به فراموشی سپرده شود کوشش می کنند،و آنھا در آن دست داشته اند،
 کسانی ھم که خودشان دست بيست  چھار سال دست اندر کاراز طرف ديگر. توقع داشته باشيدآنھا 

دست داشته  ٧٠و  ۶٠دھه  ه و در تمام جنايتاستبداد بوده اند و با دست آنھا استبداد مستقر شد استقرار
ر است اعدام شما می بينيد که وقتی قرا. که مسئل آن دوران روشن شود ، آنھا ھم طبعا مايل نيستنداند

 حتی امروز ،گفته شود ی که در فاصله يک ماھی کمتر و يا بيشتر اتفاق افتادھای فله ای چند ھزار نفر
بيان آن طور که واقع شده ھم اص9ح گرايان حاضر نيستند به روشنی آن مسائل را  بعد از سی سال

از اين ئيه بوده و ما خبر نداشتيم يا کار قوه قضااط9عات نداشتيم و  ،گاه می گويند نمی دانستيم. کنند
وقتی کسی  .ی سابقه را محکوم کنندسران اص9حات امروز ھم حاضر نيستند که آن جنايت بحتی  .قبيل

پست مھمی داشت مثل وکيل مجلس بودن، مسئوليت قضائی داشتن، فرمانده سپاه بودن و نخست وزير 
چون . اين آنھا ھم می خواھند مسائل گفته نشودبا وجود . ، نمی شود گفت اط9ع نداشته است...و بودن

 . پس آنھا بايد پاسخ دھند چه کاره بوديد؟پس اگر بخواھند اينھا را عنوان کنند خوب مردم می پرسند شما 
و اگر ھم آن جنايت را محکوم کنند، طبعاً بايستی آمرين و عاملين آن را محکوم کنند که در درجه اول 
بايد محکوميت خمينی صادر شود و با اين کار نمی شود گفت که بايد به دوران ط9ئی خمينی و يا 

  .می بينيد که گير کار اينجا است. اجرای بدون تنازل قانون اساسی برگرديم
با خودشان و با ملت روراست باشند، می توانند  اين کسانی که دم ار اص9حات می زننداگرحداقل 

ناخواسته و يا به آقای خمينی بود، ما اينھا را  ی کهروی اعتماد و بگويند در آن موقع به دليل خاصی 
ارزش خودش ت ھم برای خودشان و ھم برای ملبگويند، که طبعا ھمين اندازه ھم . انجام داديمناخودآگاه 

  .را دارد
توقع از کسانی است که اط9عاتی دارند و آنھا را منتشر نمی . داشتچندانی البته از آنھا ھم نبايد توقع 

برای آنکه اين اط9عات از بين نرود، وظيفه ھر کسی است که مرتب و در مواقع مختلف اينھا را . کنند
 ندبگويم ابوعلی سينا می گويد مردم دو خاصيت دارنکته ای را . يادآوری کند تا از حافظه حذف نشوند

دوم اينکه نابينائی . يکی اينکه زود فراموش می کنند. و به دليل اين دو خاصيت مشکل پيدا می کنند
  و نمی دانيد چرا؟و يا به عکس امروز با شما دوست ھستند فردا دشمن می شوند  به اين علت .دارند

 .، نه اينکه آرزوھای خودمان را از تاريخ، به ياد نسل حاضر بياوريده آنطور که روی داد بايد تاريخ را
ايط عوض شود مسائل ھم چون اگر شر .داده شود نی خود توضيحادر ظرف زمانی و مک  حوادثبايد 

  .عوض می شود و آن وقت خواست دل ما را بيان می کند
موقعيت ھای ويژه، کرار کردن و در س دادن، تنتنھا راه آنکه فراموش نشود، نوشتن، يادآوری، کنفرا

و به ويژه  ۶٧تا  ۶٠مث9 ماجرای سينما رکس آبادان و اعدامھای تھيه فيلم، نمايشنامه و از اين قبيل  
، ، تجاوز به انسانھا در زنداناعدام ھای بدون دادگاه و اعدام زندانيانی که در شرف آزاد شدن بودند

من ھر چه در توان داشتم اگر مصاحبه ای . نظر من نمی رسد راه ديگری به. انواع و اقسام شکنجه ھا
داشتم يا اگر مطلبی نوشته ام، ھر جا و ھر موقع که Iزم ديده ام، اينھا را يادآوری کرده ام و باز خواھم 

  .کرد


