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 Human Rights  حقوق بشر

 
  سايت گزارشگران

  ٢٠١٨ فبروری ٢٥
  

  ھای گزارشگران با زندانيان سياسی سابقمصاحبه از 

  با جعفر اميریمصاحبه

  
سفانه به گور برده أای را با خود مت راحتی به قلم و زبان بيايد، اين درد عده شکنجه و زندان موردی نيست که بموضوع

ت توھين شده است، با تو ترين وجوه انساني ای ديگر را تا دم گور ول نکرده است، شوخی نيست به شخصی است و عده

اند رويت  ای، کسانی که خيلی از تو از ھر نظر کمتر بوده اند، تحقير شده ن کردهماليو اند، خونين  زيکی کردهبرخورد ف

نشينند، بودند کسانی از زندانيان   خونين حاکمان میۀخورند و بر سفر خون می اند، آنان که نان آغشته به  دست بلند کرده

  گذاشتندشاه و شيخ، که بعد از بيست يا سی سال زبان به سخن گشودند و قلم بر کاغذ 

*****  

   گزارشگران با زندانيان سياسی رژيم جمھوری اسالمیمصاحبۀ

ھزاران زندانی سياسی .  و باورش سخت بود،شوک عمومی. جنايت بزرگتر از آن بود که پيش بينی شود: گزارشگران

. ان کم سابقه بوداين واقعه در تاريخ جھ.  جمھوری نوپای اسالمی قتلعام شدندۀدر زندانھای مخوف و کمتر شناخته شد

جمھوری جنايت و مرگ اسرای بی دفاع .  ترديدھا بودۀمرور زمان پس از درز خبر به خارج از زندان پاسخی به ھم

رام مخالفان سياسی سالھا در جريان بود اما تابستان آاگر چه قتلعام . مئيگو  را می۶٧سال . قتل رسانده بوده خود را ب

آنھا . داد  زندانی سياسی و دگر انديشی را نشان میۀدگی حاکمان را در برخورد به پديد و اين اقدام رژيم اوج درمان۶٧

 زندانيان سياسی را نيز سر به ، گرد و غبار جنگ و استيصال پذيرش جام زھر از سوی خمينیۀخواستند در ساي می

ه و در اين مدت کوتاه مردم و ببرد  انتقال قدرت از نظام ديکتاتوری به اسالمی زمان می. نيست کنند و چنين کردند

صدھا شکوفه دميد و نھادھا و .  روشنفکری فضای آزاد و در مجموع خالی از سرکوب را مزمزه کردندۀويژه جامع

فضای علنی آنقدر جاذبه داشت که کمتر کسی و نھاد و سازمانی . غاز شدآتشکل ھا شکل گرفتند و تمرين دمکراسی 
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 نيروھای آزاديخواه و ۀسرکوب وحشيانه و گسترد. وی را پيش بينی و ارزيابی کردچشم انداز سياسی و تاريک پيش ر

 قدرت بی حد و مرز وحوش حاکم بلکه ھمچنين ناتوانی سرکوب شدگانی بود ۀ شصت نه تنھا نتيجۀبرابری طلب در دھ

ھم از اينرو . انده بودند اشتباه کرده بودند و در عقب نشينی و بازگرد به فعاليت مخفی درمیکه در تحليل سياسی بخش

مرور آن دوران سياه و خونين و آنچه بر پيشروان مردم کشورمان رفت و تجزيه و تحليل اوضاع آنزمان از سوی 

  . داريممصاحبه يافتگان ئیبا تنی چند از اين رھا. شاھدان عينی که خود در دل اژدھا قرار داشتند ضروری است

  .جعفر اميری از جمله رھا شدگان است

  

  .شرايط پيش از دستگيری خودتان را توضيح دھيد :گزارشگران

راه با برخی کردم، ھم ه قدرت رسيده مبارزه می من در شھر کوچک کنگاور زندگی و عليه رژيم تازه ب:جعفر اميری

. ودمای شناخته شده ب ديگر از اعضای خانواده عليه رژيم ديکتاتوری شاھنشاھی نيز فعال بودم و به ھمين لحاظ چھره

ھای مخفی  راه با آنان اولين ھستهمردم و آزادی زندانيان سياسی، ھمھا با دستان توانای   بعد از باز کردن درب زندان

از سال .  سياسی را با گرايش کمونيستی و در ارتباط با سازمان چريکھای فدائی خلق ايران به وجود آورديم-تشکيالتی 

رفتم،   خودم میًاکردند و من بعد ھا به محل کارم مراجعه می احضار شدم، البته آن چندين بار به مرکز سپاه پاسداران ۵٩

 که بگير و ۶٠ سال ]جوزا[گشتم، بعد از خرداد ماه شد و من برمی ھائی رد و بدل می بازداشتی در کار نبود صحبت

ز ماجرا مطلع شدم و مجبور به ترک  ما ھم ريختند، من آن شب خانه نبودم، اما اۀبندھا آغاز و گسترده شده بود، به خانب

  .شھر شدم و زندگی نيمه مخفی داشتم

  

  چگونگی بازداشت تان را برای ما بگوئيد؟علت دستگيری شما چه بود؟ :گزارشگران

 بود   ساله١٢ ، ١٠  ۀ وقت ظھر بود ھم راه با برادر زن برادرم که پسر بچًا در ھمدان دستگير شدم، دقيق:جعفر اميری

 شاھد دستگيری زنده ياد رفيق ً ھمان چھار راھی که قبال–اھی خانه بودم، سر چھار راھی توقف کردم با ماشين ر

کار بودم، ماشين پيکانی موازی   تا سری به رفقايم بزنم و قراری برای بعد از ظھر بگذارم که بی- . اردشير کارگر بودم

تکان : ام کرد و گفت فت، به اسم و شھرت واقعی خطابم گر ماشين به طرفۀ يوزی را از پنجرۀ اسلحۀمن توقف کرد لول

توانم  اگر تکان نخورم که نمی: ام را حفظ کرده و خيلی عادی برخورد کنم، گفتم سعی کردم خونسردی! نخور و پياده شو

ھم نگذاشت ادامه د... کنم اشتباھی صورت گرفته فکر می: گفتم! حرف زيادی نباشه آرام پياده شو: گفت!! پياده شوم

پياده شدم، يوزی به دست ھم که جلو نشسته بود پياده شد، دونفر ديگر ھم که عقب ! شود پياده شو  معلوم میًابعد: گفت

م نشستند و يوزی به دست سر جايش نشست و کردند و دو نفر ھمراه در دو طرفنشسته بودند پياده شدند، مرا سوار عقب 

به ميدان بابا طاھر مرکز سپاه پاسداران برده شدم، قبل از اين . کنی ھيچ حرکت اضافی نمی: برگشت عقب به من گفت

 از ًفعال. وارد محوطه شديم، بالفاصله بازجوئی و خشنونت شروع شد. که درب باز شود سرم را کردند زير صندلی

سابدار  مجردی داشتم، که با پسر عمويم که حۀخواستند، من يک خان علت دستگيری حرفی در ميان نبود، آدرس می

 مرا به ًابعد.  بردارم ھم رفت و آمد داشتمۀکرديم، به خان کردم با ھم زندگی می ھمان شرکتی بود که من در آن کار می

      .کنگاور و از آن جا به زندان ديزل آباد کرمانشاه منتقل کردند

  

   درازا کشيد؟ه چطور آغاز شد و چه مدت ب.  خود بگوئيدئیاز دوران بازجو :گزارشگران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھای انفرادی به بند کشيده شدم، بالفاصله باز جوئی شروع شد،  ، بند سلول۶٤ در زندان ديزل آباد در بند :جعفر اميری

گشتند، که ھيچ کدام را قبول   دنبال ارتباط سازمانی میءکردند، ابتدا در ھر مورد، موضوع مشخصی را مطرح می

 به خون خفته بودند، بعد رسيدند به مورد فراری بودن و علت نکردم، بعد ارتباط با ديگران، که فراری بودند يا

ھای شھر انجام گرفته و در   از يکی از دبيرستان۵٨ ماشين فتوکپی بود که در سال ۀدستگيری، که مربوط به مصادر

 زندانی صندوق عقب ماشين من گذاشته شده بود، که در آن موقع من راننده نبودم، رفيقی ديگر بود که در ھمين زندان،

 زيادی شده است و بسياری از مسائل تشکيالتی را مخفی نگه ۀدانستم شکنج بود و من به او اعتماد کامل داشتم و می

شدند که او ھمه چيز را گفته و  اما آنان مدعی می.  درد سر ديگران بشود لو نداده استۀداشته و ھيچ موردی را که ماي

ً ، ولی بھتر است خودت بگوئی ماشين را کجا بردی و چکار کردی؟ که من کامالکنيم ش میآوريم با تو روبروي  میًابعد

کرد و اين در بين ما و  کردم، البته اين را قبول کرده بودم که او گاه بی گاه از ماشين استفاده می اظھار بی اطالعی می

فاميلمان است و من ھم ماشين ش دکتر، خواھم ببرم ت مادرم مريض است میاو گف: گفتم. شھر ما يک امر معمول است

  .دانم او چکار کرده است و ماشين دزديده و ماشين دزديده را کجا برده است نمی. را به او دادم

برد پس از چند نوبت بازجوئی و شايد دو سه ھفته باز داشت، مرا به کانتين  کاری از پيش نمی" زبان خوش"وقتی ديدند 

من چشم بسته بغل در نشسته و . انداختند  بود و داشتند پايش را نقش و نگار مینقاشی بردند، قبل از من يکی در نوبت

خوشبختانه طرف مقاومت کرد و چيزی نگفت، . داد شنيدم و خيلی آزارم می  او را از نزديک میۀفرياد از درد و شکنج

  .شود تحمل و مقاومت کرد پس می:  خوشحالی من شدۀکه ماي

الی تخت سفت و محکم بسته شدند، طوری که ان تخت و دست کشيده شده باالی سر و به ب، پاھا به پائيم بستندبه تخت

صدائی . چشمم ھم البته ھم چنان بسته بود. ھايم حسابی سائيده و زخم شده بودند بعد از باز شدن قوزک پا و مچ دست

ست را بخواند، که نيش کابل کف پايم  کيفر خواًخواھد حکم حاکم شرع يا مثال فکر کردم می. بسم هللا الرحمن رحيم: گفت

ھمه : گفتم. زنيد؟ گفتند بايد حرف بزنی آی آی چرا می: را گزيد، مثل فنر از کمر پريدم باال، با تمام توان فرياد زدم

انگشت دستم را تکان دادم، چندتائی . ت را تکان بده وقت خواستی حرف بزنی انگشت دستنزدی ھر. ھايم را زدم حرف

چی بگم من که ھر چی شما پرسيديد جواب دادم، يکی نشست روی شکمم و يک : و گفتند خب بگو؟ گفتمديگر زدند 

تمام بدنم خيس . ھا ھی زدند خالصه من ھی انگشت تکان دادم اون. م باز زدندگذاشت جلو دھن بد بوئی را محکم ۀپارچ

م ن که روی شکمم نشسته و جلو دھاندم، اوکر سوخت و احساس نفس تنگی می عرق شده بود، گلويم به علت فريادھا می

ببريدش : ای نگرفتند، گفتند خالصه ھيچ نتيجه. ام بی وجدان را گرفته بود در کارش چنان جدی بود انگار پدرش را کشته

بعد از ظھر دوباره بياريدش، وقتی توی نوبت جلو کانتين نشسته بودم چند جفت دم پائی ديدم که خيلی بزرگ بودند، 

کنند؟ اين قدر برايم عجيب بود که توی آن ھير و بير با خودم فکر کردم کدام کمپانی  ھا اين جا چکار می ردم اينتعجب ک

دبانه جلو ؤھا را م  پا به اين اندازه ھست؟ اما وقتی از تخت باز شدم و پاسداری يکی از آنًھا را ساخته است؟ اصال اين

دو نفر زير بقلم را گرفتند به کنار ديوار بردند، گفتند دم پائی را در بيار، در بعد . پايم جفت کرد، ديديم به پايم تنگ است

ھای درشت  حاال چشمم باز بود، کنار ديوار حدود سه، چھار متری ريگ. آوردم و سوزشی در کف پا احساس کردم

لم را ھم غفته با اين که زير بھا بروی و برگردی، دو قدم نر ساحلی ريخته بودند، يکی از آن دو گفت ده بار بايد روی اين

صبر کردند من ھم نفسی تازه . باشه، باشه اما يک دقيقه صبر کنيد: گفتم. به زور بلندم کردند. چنان گرفته بودند نشستم

  ھای حسابی با پای ببينيد آخه آدم: گفتم! ُخب؟: گفتند. شان رد خون بود ۀھا کردم، روی ھم تری به ريگ کردم و نگاه دقيق

شان گفت برای خودت خوب  حرف را قطع کردند، يکی... ھا دويد، من با اين پای شود يک بار ھم روی اين  ھم نمیسالم

شود يا نه، محکم گرفتندم طوری که راحت نتوانم  بينيم می حاال می: تر بود گفت تر و بد دھن است، ديگری ھم که خشن
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ش را خوردی اينش ھم برو خودت و ما را کابل: ن نبود گفتد، او که بد دھھا کشيدن گخودم را زمين بزنم و روی ري

    .شد، البته نه ده بار رفت و برگشت، به دو سه بار رضايت دادند. حق اما با بد دھن بود. راحت کن

  

يا پيش از دستگيری تصويری از چگونگی و آدی شناخته شده بود؟ ع ھا در آندوران تابع قوائیآيا بازجو :گزارشگران

   داشتيد؟ئیمالی بازجوروند احت

ده و با حساب و عگرھا حسابی با قا  بود که دستگير شدم، بازجوھا و شکنجه۶٢ آری، به نظر من که سال :جعفر اميری

اند، ھمان موقع ھم  ھا کلی تجربه کسب کرده و آموزش ديده رسيد آن کردند، به نظر می کتاب بازجوئی و شکنجه می

ھا از ھمان روز اول به  وص اکنون بيشتر فھميدم که بسياری از عناصر ساواک با اينخصه شنيده بودم، اما بعدھا و ب

 مقاومت نوشته و ۀدر عين حال کتاب حماس. قدرت گماردن ھم کاری کردند و تجارب خود را در اختيار آنان گذاشتند

م کرد،  کمکًاجوئی و شکنجه واقع رفيق اشرف دھقانی را با دقت خوانده بودم و خيلی ھم در حين بازۀ بسيار ارزندۀتجرب

 شناخت و اطالعات و اين که ديگر   اينۀرغم ھم علی. ھای زيادی شنيده بودم از رفقای زندانی سياسی سابق ھم تعريف

ھيچ شکی نداشتم که اين رژيم ھم چون رژيم گذشته رژيم دار و شکنجه و کشتار و استثمار است، اما برايم باور کردنی 

دانستم و  که خودم ھم در آن نقش داشتم و آن را از آن خودم می] دلو[ بھمن٢٢سال از پس قيام شکوھمند نبود، تنھا چند 

مان برچيدن بساط زندان و شکنجه و برانداختن استثمار بود، رژيمی حاکم شود که صد مرتبه  آرمان و آرزوی

می و قساوتی که در زندان ديزل آباد و رح ت و بینوخش. گرتر از رژيم سابق باشد کنجهتر و ش رحم سرکوبگرتر، بی

ام، اين  م و نه از ھيچ زبانی شنيدهه اولين زندان ديدم، نه در ھيچ کتابی خواندؤ که از مسئیبرخوردھای بغايت ضد انسان

 شايد. دانستند در حالی است که به قول برخی از ھم بندان که اوين را ديده و تجربه کرده بودند، ديزل آباد را بھشت می

آيد نه به زبان و شايد به ھمين   در زندان باشد، که نه به قلم می ھای شرايط ضد انسانی و قساوت و شکنجه اين از ويژگی

اند تا آخر  اند و آسيبی که آز آن ديده حرمتی به کرامت انسان را تجربه کرده علت است بسياری از کسانی که اين بی

      .کند ی کامل روحی روانی خود را ھرگز پيدا نمیعمرشان قابل ترميم نيست و سالمت و بھبود

  

  مرز مقاومت زير شکنجه و بازجوئی کجا بود؟ :گزارشگران

الی است که شايد از بدو پيدايش شکنجه تا کنون مطرح است و تا کنون پاسخ قطعی و کامل نيافته ؤ اين س:جعفر اميری

امر کسانی بودند که از ترس شکنجه خود را به دشمن معرفی توانم بگويم مرز ندارد، زيرا در حقيقت  است؛ پس من می

اند در اين جا ھم مرزی نمی بينيم، از لو  کاری ھم کردهھا ھم  از آن ادند و ای بسا برخیکردند، ھر چه اطالعات داشتند د

م قی را ردادن و تک نويسی تا باز جوئی و شکنجه و تير خالص زدن، در مقاومت اما شکوه و برازندگی ديگر زندگ

مرز   مقاومت صرف نظر از مقاومت بیۀبردم، کتاب حماس مرزی را فقط در اين جا به کار می زند، بھتر بود بی می

مسعود احمد زاده، بھروز دھقانی و : نھايت اش سراسر مشحون است از دليری و ايستادگی و مقاومت تا بی نويسنده

ن خيل عظيم چريک فدائی را از زندان شاه به خاطر بياوريم، سعيد  آۀھمايون کتيرائی را به عنوان نمايندگان برجست

سلطانپور، سيد قربان حسينی، ويکتوريا دولت شاھی و خيل عظيم آن ھمه نو جوان دختر و پسر مجاھد خلق را در سال 

صور سر  به خاطر بياوريم که حتا حسرت دانستن نام خود را بر دل دژخيمان گذاشتند و از مرزھای ت۶٠ ۀ و دھ۶٠

   .افرازانه گذشتند

    

  چه مدت در زندان بوديد و کدام زندان ھا؟ :گزارشگران
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 ۶٢ دو سال از ًا فراری بودم، تقريب۶٢ تا ۶٠از سال : ش کنمخی اشارات داشتم در اين جا کامل در فوق بر:جعفر اميری

ه گريختم پس از آن دورھا و شرايط خواستند بازداشتم کنند، که خوشبختان  بار ديگر می۶٤ زندان بودم، سال ۶٤تا 

  . نيستمصاحبه اين ۀشرح آن در حوصل مختلف و تلخ و شيرينی را پشت سرگذاشتم که 

  

  .ری خواھيد داديياگر به گذشته برگرديم چه تغ :گزارشگران

  .کنم تکرار نکنم فقط اشتباھات را سعی می! ریيي ھيچ تغ:جعفر اميری

  

عنوان مثال عقب ه ب. عاد سرکوب از سوی سازمانھا و تشکالت سياسی موجود بود امکان تقليل ابًقطعا :گزارشگران

ارزيابی کنونی شما . نشينی تاکتيکی آنھا متناسب با توازن قوای موجود يا پيشبينی کوتاه مدت از روند گسترش سرکوب 

   روشنفکری چيست؟ۀپس از گذشت سالھا از خطاھای سياسی سازمانھای سياسی و جامع

ال مھمی کار فردی نيست، اين جمعبندی ؤکنم در صالحيت من يا به يک معنی پاسخ به چنين س  فکر می:يریجعفر ام

تواند  تواند نظر خود را اعالم کند، اما به نظر من نمی احتياج به کار تخصصی و جمعی دارد، صد البته ھر کس می

 بايد وارد درک و تحليل از امپرياليسم و ًالھای زيادی است، مث يدگیچپاسخی جامع و کامل باشد، زيرا دارای پي

خصوص نقش آن در به قدرت رسيدن يا رساندن جمھوری اسالمی در ايران شد، نقش ه ھای آن در منطقه و ب سياست

ترديد نقش زيادی  ھا بی شوروی سابق يا روسيه فعلی کمرنگ تر از ديگران نبوده است، جريانات وابسته به اين بلوک

ياسی است و گاه اجتناب در عين حال اشتباه يا خطا ناشی از عمل و حرکت ھر نيروی اجتماعی يا جريان س. اند داشته

خصوص در درون جنبش ه انجامد و پای نابودی و کشتن انسان مابين است، ب اما آن جا که به فاجعه می. ناپذير است

ولين ؤکفايتی مس اش جبران ناپذير و ناشی از عدم تحليل درست از شرايط و بی شک صدمه انقالبی و سازمان سياسی بی

کاری و مپراکندگی و عدم ھ. ايم ھا بوده نھای غم انگيزی از آ ھا شاھد نمونه طی اين سالسفانه أآن جريانات است، که مت

ای است که تا کنون ھم چنان  اتحاد عمل در بين نيروھای مبارز و انقالبی و کمونيست يکی ديگر از اشکاالت برجسته

 خود نھادند، در ۀاعتقادات انسانگرايانُدر مورد روشنفکران خب کم نبودند کسانی که جان بر پای باور و . وجود دارد

 ستم شدند، نمونه به ۀ روشفکرانی داشتيم، که از نوک دماغ خود جلوتر را نتوانستند ببينند و ھمواره عمل مقابل ھم

 امکان تقليل ابعاد سرکوب از سوی ًقطعا: " اما من متوجه نشدم منظور از. روزشان ای بسا از گذشته بيشتر است

 دقيقن چيست؟ اگر منظور اين است که با واقع بينی و درست ديدن روند  ."شکالت سياسی موجود بودسازمانھا و ت

اما ابعاد . تواند درست باشد و حق با شماست توانستند حفظ نيرو کنند و کمتر تلفات بدھند تا حدودی می سرکوب می

وری اسالمی نھفته است، ھم چنان که سرکوب و دامنه و گسترش آن به نظر من در ويژگی و در ذات سرکوبگر جمھ

ند و ھيچ اھای سياسی که در آن دوران در ايران حضور داشتند، و اکنون ساليان سال است از آن دور بينيم سازمان می

. فعاليتی در داخل ندارند، اما روند سرکوب ھرگز کند نشده است و ابعاد آن ھر روز بيش از روز پيش در گسترش است

    .ھا يک نمونه آن است شت سپاه در خيابانبازگشت اخير، گ

  

  چه پارامترھای سياسی و اجتماعی امکان سرکوب به اين وسعت را در اختيار رژيم قرار داد؟ :گزارشگران

ال فوق باشد، باری به نظر من سطح توقع ؤتواند در پيوند با س ال مھم ديگری است، که میؤ اين ھم يک س:جعفر اميری

خصوص کمونيست، سرنگونی رژيم ه ھای سياسی ب ، اجتماعی شدن و گسترش آن، وجود سازمانھاه و مبارزات تود

ھای   خويش از طرفی و از طرف ديگر بحرانۀ کارگر برای احقاق حقوق حقۀشاھنشاھی و آگاھی و اعتماد به نفس طبق
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 جھموری ۀکوب افسار گسيختشود از عوامل سر داری وابسته به آنان را می ذاتی نظام امپرياليستی و رژيم سرمايه

 خفته شده در دود و آتش جنگ و ويرانی و آوارگی ۀ ھم چنان که خاورميان– خارج از موضوع -. اسالمی دانست

  .ھاست ميليونی نيز ناشی از ھمين بحران

  

  در اين ميان چگونه ارزيابی می کنيد؟را نقش منتظری  :گزارشگران

ًا منتظری از طرفی بدون تعارف شيخی مرتجع، شديد. ھا بايد آناليز کرد ی منتظری را شايد به قول بعض:جعفر اميری

به قول خودش طراح واليت فقيه بود و برای استقرار رژيم جمھوری اسالمی و . ضد کمونيست و آشکارا ھم آخوند بود

بھائی بود که جھت ... ام و بقای آن ھر چه در توان داشت گذاشت، از جمله عزل از قائم مقامی و حصر در منزل و ود

ھای حکام وقت ھم خوانی  نگرانی او از فروريختن رژيم پرداخت، از طرف ديگر شخصی بود که با تمام سياست

. ھا و آخوندھا ھم خوانی نداشت هللا ھای برخی آيت نداشت، ھم چنان که در رژيم شاه و در زندان شاه ھم با عمل و سياست

ھا  ھای نظارت بر زندان تيأ و تشکيل ھ۶٧ در نقش او در مخالفت با کشتار سال الؤکنم نيت و نفس اين س اما تصور می

توان گفت قصد و ھدف او ھر چه بود در اين موارد خاص ضرری برای نيروھای  باشد، به نظر من مختصر می

 ۀدم و با نمايندھا، در زندان بو ت نظارت بر زندانيأمن در ھمان دوران سر زدن ھ. اپوزسيون و زندانيان سياسی نداشت

احمد "او بازجوئی داشتم که خودشان اسمش را گذاشته بودند مصاحبه، صد البته برخوردشان با رئيس زندان ديزل آباد 

  .تومنی ھفت صنار فرق داشت" نوريان

  

  يک خاطره از آن دوران سياه سرکوب را برای خوانندگان نقل کنيد :گزارشگران

ھای تلخ و شيرين از آن دوران در دل   اری است، مگر يکی دوتاست، آن قدر خاطره اين که ديگه کار دشو:جعفر اميری

سوزاند و اگر در دل نگه داری دل   داريم، که گاه، اگر بر زبان آوری زبان را می و در جان در خواب و بيداری

 در فرار از در ۶٠ ]جوزا[دادسر پناھی و آوارگی نوجوانانی باشد که پس از خر ھايش بی شايد يکی از بدترين. ترکاند می

 ۀ داشتند و نه مکان نه پول و نه امکانات، روزی سر قرار رفيقی رفتم که جنگ زدیدسترس بودن داس مرگ، نه جا

 با او قابل مقايسه ًم اصال  قصر بود و به شھر ما آمده بودند؛ تازه ازدواج کرده بود، خودم ھم فراری بودم ولی شرايط

چرا لباس گرم : وقتی پرسيدم. رسيد ش نبود و کسل گرفته به نظر می و او لباس خوبی تنوای سردی بودنبود، ھ

فکر کنم تا ھمين جايش کافی است، بعد من چه کردم . نداشتم: ش غمی نشست گفتنپوشيدی؟ توی چشمان سياه و قشنگ

     .او چه گفت بماند

  

  در صورت تمايل تواب را تعريف کنيد. ھا بودنديکی از ابزار بسيار مھم رژيم در زندان ھا تواب  :گزارشگران

ھا مثل ھم نبود، خب   از تواب ھم تعريف يک دست و مشترکی وجود ندارد، ھم چنان که عمل کرد تواب:جعفر اميری

خواندند و  گذاشتند و از اعتقادات قبلی خود در واقع يا به ظاھر دست شسته نماز می ای بريده بودند و از خود مايه می عده

رد شده بودند و ديگر که نه تنھا بريده بلکه شکسته و خگرفتند و کار به کار کسی نداشتند، اما امان از آنان  روزه می

گذاشتند، به يک معنی چشم و گوش  ھيچی از انسانيت در آنان باقی نمانده بود و برای رھائی خود از ديگران مايه می

رقصی ھر راست و دروغی را عليه زندانيان مقاوم و سرموضع م در توی بندھا بودند و برای خوشولين رژيؤمس

شان زندگی رقت انگيزی داشتند، بگذاريد يک واقعيت را برای شما بگويم، کم   رذالت و پستیۀکردند، با ھم گزارش می

 قائل نبودند پاسداران و نگھبانانی که برای زندانيان سرموضع احترام قائل بودند و در عوض برای تواب ھيچ ارزشی
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 فرق زيادی بين بريده و تواب ًمثال. کنند ای از اين عناصر می ھای جدا گانه البته ھستند ھم بندانی که دسته بندی. نبودند

ھا و سيستم  خالصه در کالم آخر اين که از طرفی ھم بدترين قربانيان نظام ننگ الود سرمايه داری و شبکه. قائلند

 مرگ و تير خالص زدن ۀشان به شکنجه کردن و شرکت در جوخ کاری حد ھمترديد آنان که بی. ن ھستندسرکوب آ

شوند بلکه در شمار نيروھای سرکوبگر ھم چون پاسداران و  کشيده شده ديگر جزء زندانی و بريده يا تواب محسوب نمی

  .گيرند زندانبانان قرار می

  

  يم شد؟چه عواملی باعث سکوت بين المللی در برابر اين کشتارعظ :گزارشگران

ھای  کنم بھتر است بگوئيم، سکوت دولت  فکر میًاوال. ال ساده و راحتؤ خب رسيديم به يک س:جعفر اميری

 منافع اقتصادی و کار ببريم؛ دومه يا ھر اسم و صفت و عنوانی که برايشان ب داری  امپرياليستی يا بورژوائی يا سرمايه

  .کردند جای تعجب داشت غير از اين میحفظ رژيم وابسته به خودشان؛ سوم به نظر من اگر 

  

  دوران چه عکس العملی پس از آزادی تان داشت؟ نآجامعه و محيط زندگی در  :گزارشگران

 توضيح خواھم داد، اما اگر منظور از اندرون خانواده و فاميل درجه يک است بستگی به ًا جامعه را بعد:جعفر اميری

ھا که رژيم جمھوری اسالمی  ترين ستم دانيم يکی از بزرگ ی از آن دارد، میرودنوع اعتقاد و وابستگی آنان به رژيم يا 

خصوص اون اوايل که ه ھا بود، ب در حق جامعه و خانواده اعمال داشت تفرقه و ايجاد چند دستگی درون خانواده

کرد، لذا  يگر میبسياری ھنوز نسبت به رژيم توھم داشتند، رژيم اعضای خانواده را تشويق به جاسوسی عليه ھم د

 مشخص خود من ۀنمون.  برخورد خوبی نداشتندًاھائی که وابسته به رژيم بودند و زندانی سياسی ھم داشتند طبع خانواده

ود خواھری که جان و دلم بودند کسانی که يک بار ھم در مدت زندان به مالقاتم نيامدند و ب. ش را داشتماز ھر دو نوع

  .کنم ا بميرم فراموش نمیش را تاست و نيکی و انسانيت

  

نظر شما تفاوت دوران زندان ھای زمان شاه با ه ايد ب در صورتی که زندانی سياسی دوران شاه بوده :گزارشگران

  جمھوری اسالمی چه بود؟

 زندانی سياسی زمان شاه نبودم ولی زندانی سياسی از فاميل داشتيم، در عين حال ھم بند زندانی رژيم :جعفر اميری

به نظرم ھم وجه تشابه و ھم فرق زيادی وجود دارد، که جرئيات را بھتر است آنان که ھر دو را تجربه . ھم داشتمسابق 

  .کردند توضيح بدھند

  

لحاظ رفتاری با زندانيان ه  شصت و ھم اکنون بۀ حاکمان در دھئیراتی را در دستگاه نظام قضاييچه تغ :گزارشگران

  يد؟ پس از گذشت سه دھه می بين،سياسی

اما . کنم خصوص از وقتی که در خارج از کشور زندگی میه  اطالع خيلی دقيقی از اين موضوع ندارم، ب:جعفر اميری

و  ھا  ضمن اين که تمام شنيده. کنند ن برخورد میاھا قضات با مبارز کنم متناسب با مبارزات توده به طور کلی فکر می

  . قضائيه استۀھای رژيم قو ترين ارگان اخبار داخل حاکی از اين است، که يکی از فاسد

  

   در زندان بوديد؟۶٧آيا در تابستان  :گزارشگران

  . خير:جعفر اميری
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  ت مرگ را ديديد؟يأھ :گزارشگران

  . نخير:جعفر اميری

  

   اين اقدام وحشيانه جمھوری اسالمی را توضيح دھيد؟ئیچرا :گزارشگران

 حق خود، برای ايجاد خفقان و هھای ب توقعات مردم برای خواسته گفته بودم که، وحشت از مبارزه و :جعفر اميری

داران   سرمايهۀجاری کردن فضای رعب و ارعاب در جامعه برای حفظ مناسبات استثمارگرانه و غارت مردم به وسيل

  .زالو صفت و در يک کلمه برای حفظ وضع نکبت بار موجود و دوام و بقای رژيم خون آشام جمھوری است

  

عبارت ديگر کدام مشکالت را در برابر ه زادی از زندان محيط چگونه از شما استقبال کرد؟ بآپس از  :انگزارشگر

  خود ديديد؟

 استبقال از زندانيان سياسی ھمواره اگر نگويم در ھمه جا، در اکثر جوامع بسيار خوب و پسنديده است؛ :جعفر اميری

د اين شخص از بسياری از امکانات و نعمات و آسايش خود گذشته دان  اوست، زيرا جامعه به خوبی میۀکه برازند چون

در مورد مشخص . ی آھنی گذرانده است ھا اش را در زندان و پشت مليه به خاطر سعادت ھمگانی بھترين دوران زندگی

ر باال توضيح تر و با مھربانی بيشتر، ھمان طور که د من شرايط ھمان بود که قبل از زندانی شدن داشتم و ای بسا انسانی

خصوص ھمان اوايل مھرورزی و محبت زيادی از اطرافيان و مردم ديدم، بگذريم از ه دادم دو سال فراری بودم ب

ھا بود و يکی دو نمونه ھم برايم پيش آمد، اما به طور کلی در اين موارد خودم را ھميشه  مواردی ھم که غير از اين

م داد و ھم در مدت خواھران بسيار عزيزم که ھم پناھخصوص يکی از ه ب. دانم م میض مردم شريف ميھنوقرممديون و 

ھا پشت ديوار زندان در سرما و گرما برای چند دقيقه ديدار با من چه  ای نبود که ساعت زندان پشت و پناھم بود و ھفته

ند بود، اما از نظر ھای دوران در ب پس از زندان نيز چنين بود و ھمدردی مردم مرحمی بر زخم. مشکالتی تحمل کرد

ھا ھر ھفته بايد خود را به مرکز سپاه   تا مدتًشد پس از زندان، اوال اوباش وضع بدتر از قبل میو ل ذحکومتيان و ارا

ت نظر و مراقبت بودی، استفاده از حھايت را به شھرھای ديگر اطالع دھی و به يک معنی دائم ت معرفی کنی مسافرت

ای   مخفی و بعد فراری شدم ھفتهًامن تا وقتی که مجدد. ير ممکن يا بسيار دشوار بودامکانات و مشاغل دولتی يا غ

   .معرفی به مرکز سپاه در کرمانشاه داشتم

  

  داليل خروج از کشور چه بود؟ :گزارشگران

مک اگر خواستند دستگيرم کنند، که به ک ھا توضيح دادم؛ بعد از آزادی از زندان باز می الؤ در يکی از س:جعفر اميری

در مورد بازداشت اول به ھمت ھمان رفيقی که رانندگی ماشين را در . شان گريختم بشود گفت يک شانس از چنگ

 با برخی ًا ماشين فتوکپی بر عھده داشت و برخی عوامل ديگر مسائل تشکيالتی من لو نرفته بود، اما بعدۀمصادر

              .ام لو رفت و مجبور به فرار مجدد شدم یھای جديد پس از آزادی مسائل و روابط تشکيالت بازداشت

  

  مشکالت تبعيد چه بود و ھست؟ :گزارشگران

ش دوری از پايگاه اجتماعی و ترين مھم. اھد مشکالت وجود دارد بخو  اين ھم که يکی دوتا نيست، تا دلت:جعفر اميری

خواھد و بدان باور داری، بعد  ه که دلت میتر عدم امکان پرداختن به وظايف انقالبی آن گون طبقاتی خويش، مھم

حضور رنج آور افراد خود فروخته، آنان . ت دارندشان داری و دوست  فاميل که دوستپراکندگی، دوری از آن مردمان و
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جاکشانی که بين ما جا سازی شدند، : خورند ھم از آخور و به قول شاعر فرھيخته بانو مينا اسدی که ھم از توبره می

گران،   دژخيمان و ستم ..شان به خا شان توی محافل اپوزسيون است در داخل کشور دست  که در خارج کشور پایآنانی

و و . ُھای چند صد تنی برسرشان  کشتار مردم با بمبۀحضور انگل وار آنانی که چشم به ناجی يانکی دارند، بی دغدغ

گر چه اين صفت ديگر شامل بسياری . ن را با آنان تحمل کنیتو مجبوری وجه مشترک پناھنده، تبعيدی و يا اپوزيسيو. و

شان در آن جا در خطر  اند جان شود چون گوسفندوار در رفت و آمدند، به سرزمينی که چندی پيش گفته از آنان نمی

     .شان رفته است شان انگار در خطر است و اگر به موقع نرود جمع و جورش نکنند از کيس است، اما اکنون مال

  

آيا شما ھم .  شصت ھنوز سکوت خود را نشکسته اند ۀنظر ما بخش بزرگی از زندانيان سياسی دھه ب :گزارشگران

  اينگونه ارزيابی می کنيد؟ و چرا؟

موضوع شکنجه . ھا اگر اشتباه نکنم اشاراتی داشتم الؤبه اين ھم در يکی ديگر از س.  بله ھمين طور است:جعفر اميری

ای  سفانه به گور برده است و عدهأای را با خود مت راحتی به قلم و زبان بيايد، اين درد عده بھو زندان موردی نيست که

زيکی ت توھين شده است، با تو برخورد فترين وجوه انساني ديگر را تا دم گور ول نکرده است، شوخی نيست به شخصی

اند رويت دست بلند  تو از ھر نظر کمتر بودهای، کسانی که خيلی از  اند، تحقير شده مالين کردهو اند، خونين  کرده

نشينند، بودند کسانی از زندانيان شاه و   خونين حاکمان میۀخورند و بر سفر خون می اند، آنان که نان آغشته به  کرده

نيان ھای يادمان زندا در يکی از برنامه. شيخ، که بعد از بيست يا سی سال زبان به سخن گشودند و قلم بر کاغذ گذاشتند

 مجاوری وجود داشت که رفيق روانشناسی آماده بود تا با زندانيان سياسی و در مورد ۀلمان بودم برناماسياسی در 

شناسم زندانی دو رژيم است، مردی ميانسال به ظاھر بسيار آرام و متين،  رفيقی را می. شان با آنان صحبت کند مشکالت

اش گرفت و نشست زار زار گريه  جه شد و لب به سخن گشود ناگھان گريهبه محض اين که با اين رفيق روان شناس موا

  .ش گذشته بود سال از آخرين زندانی شدن٢۵، ٢٠ً اکردن و نتوانست حرف بزند و اين در حالی بود که تقريب

  

   داريد؟ئیآيا ناگفته ای برای بازگو :گزارشگران

ھای خوب و با  رغم کتاب  داريم، ما زندانيان سياسی علی ناگفته بسيار دارم، بھتر است بگويم بسيار:جعفر اميری

ھائی که تا حاال انجام گرفته است، اما حکايت زندان ھنوز  ھا و سخنرانی ارزشی که تا کنون چاپ شده است، يا مصاحبه

. ته شودمان گرف ۀباقی است، بيشتر از اين بايد گفت، نوشت، صحبت کرد، تا بلکه جلو تکرار آن در سر زمين ستم ديد

کنم، که خود گامی است در راستای مکتوب و مستند کردن سرگذشت  ھمين جا از اين اقدام شما قدر دانی و تشکر می

  .نسلی که رفت تا بوسه برکاکل خورشيد بزند و سوخت

  با سپاس از شما

  گزارشگران

  


