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محمد .  در زندان قصر، زندانيان سياسي براي خواسته هاشان دست به اعتصاب غذا زدند١٣٥٧ز  و نورو١٣٥٦در اواخر اسفند  
خواسته هاي زندانيان را موارد زير بر مي )١٣۵٧ (٥ و ٤اعظمي که يکي از نمايندگان اعتصابيون بود، در نشريه نقطه شماره 

 طوالني تر شدن مدت مالقات -٢نامه غذائي از سوي زندانيان  بهبود وضعيت غذا و نظارت زندان بر آشپزخانه و تعيين بر-١: شمرد
 در اختيار داشتن راديو -٦ بهبود وضعيت درمان و بهداشت -٥ دادن کتابهاي شماره دار و مجاز -٤ دادن روزنامه سانسور نشده -٣

 دارد که تمام خواستهاي يک ماه پس از اين اعتصاب، مقامات رژيم شاهي عقب نشيني مي کنند و رئيس زندان قصر اعالم مي
  .زندانيان برآورده خواهدشد

اين بولتن ها از طرف . در همين زمان بولتن هائي از جمله در دانشگاه ها توزيع مي شد و اخبار اين اعتصاب را انعکاس مي داد
شايد اولين نمونه در نوع اين کميته . کميته اي بود که در آن زمان در دفاع از حقوق زندانيان سياسي در ايران تشکيل شده بود

 در همان شماره از نشريه نقطه اطالعاتي به قلم ١٣٥٧در باره اين کميته و کميته هاي مشابه ديگر در سال . (خود بوده باشد
 ، براي آشنائي با فعاليتهاي اين کميته گفتگوئي دارم با آقاي ناصر پاکدامن، از دست اندرکاران اين.)هدايت متين دفتري آمده است

  .کميته

  منيره برادران
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  "کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي ايران" اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در زندان قصر و تشکيل . ١ 

چه زماني و با چه هدفي تشکيل شد و موسسين آن چه کساني " کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي ايران" آقاي پاکدامن، 
  بودند؟

 ٢١ روز -٥٦اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در زندان قصر، از اواخر سال .  تشکيل شد١٣٥٧ سال اين کميته در روزهاي اول
" اعتصاب مالقات. "زندانيان سياسي بود که از بهمن ماه آغاز شده بود" اعتصاب مالقات" شروع شده بود و در واقع ادامه -اسفند

 محدوديتهاي متعددي که مقامات زندان براي مالقات زندانيان با اعتراض زندانيان سياسي بود به شرايط مالقاتها و تضييقات و
تر و  بدل شده بود با خواستهاي گسترده" اعتصاب غذا"به " اعتصاب مالقات"حاال آن . بستگان و خويشان خود ايجاد کرده بودند

ن يک ناظر از هر بند در بهبود وضع غذاي زندان و داشت. دسترسي به همهء نشريات و مطبوعات فارسي و خارجي: "وسيعتر
امکان مالقات با افراد فاميل درحه . ها با افراد خانوادهء خود مالقات حضوري خارج از ميله. داشتن راديوي چند موج. آشپزخانهء زندان

اعتصاب غذا، اعتراض به وضعيت غيرانساني زندانيان سياسي و اعتراض به رفتار خودسرانه و اهانت بار دستگاههاي . دوم ،
زندانيان مي خواستند راديو داشته باشند، بتوانند با اقوام و خويشاوندان خود در شرائط بهتري . امنيتي و مقامات زندان قصر بود

  .مالقات کنند، زمان مالقات بيشتر شود و وضعيت غذائي شان بهبود يابد

اي به امضاي   ، در اعالميه١٣۵۶ فروردين ١۵ در.  نفر بود٢٠٠ تا ١٥٠تعداد کساني که در اين اعتصاب شرکت داشتند، بالغ بر 
 زندان قصر ۶ و ۵ و ٣ و ٢، همزمان در بندهاي ١٣۵۶ اسفند ٢١اعتصاب غدا از تاريخ "مي خوانيم که " دانشجويان دانشگاه تهران"

کسي از اين اعتصاب به استثناي محافل نزديک به زندانيان، ...". اند آغاز شده و سپس ديگر بندها و زندانها به اعتصاب پيوسته
همهء منابع معمول خبررساني، همچنانکه در مورد هر عمل و . در راديو و تلويزيون و روزنامه ها هم که اصال خبري نبود. مطلع نبود

اما بتدريج . جز اخبار درگوشي، در جامعه خبري از اين حادثه وجود نداشت. اقدام اعتراضي مي کردند، ساکت و صامت مانده بودند
رسيد و نگراني و خشم و همدردي و اعتراض بر مي  آمد و به گوشها مي  شايعات و اخبار بيشتر پخش مي شد و به زبانها مياين

  .انگيخت

، آقاي حاج سيدجوادي نامه اي خطاب به رئيس ديوان عالي کشور، در دفاع از زندانيان سياسي و خواستهاي ٥٧در اول فروردين 
به رفتار دولت نوشت و از اين " حمالت وحشيانهء مأموران زندان به زندانيها و پدران و مادران آنهابه "ايشان و در اعتراض شديد 

" از ضابطين دادگستري، يعني مأموران شهرباني و مسئولين زندان قصر"خواست که نه تنها " مهمترين مقام قضائي کشور "
مسئولين حمالت وحشيانه به زندانيان و "هم بخواهد که " انتظاميمسئولين "بخواهد که با خواستهاي زندانيان موافقت کنند و از 

که "بخواهد " از دولت"دارد " شهامت و جرأت"بلکه خود نيز اگر " پدران و مادران آنها را براي رسيدگي به دادگستري تخويل دهند 
  ".وضع زندانيان سياسي بيگناه ايران از نو مورد رسيدگي قرار گيرد

المللي حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل، سازمان صليب  ه دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، فدراسيون بينرونوشت اين نامه ب
چند روز پس از انتشار اين نامه، در يکي . سرخ جهاني ، انجمن قضات دموکرات و انجمن بين المللي حقوقدانان فرستاده شده بود

کنندگان  جوادي هم از تدوين کنندگان و امضاء  انتشار يافت که آقاي حاج سيداي  فزوردين هم اعالميه١٠از روزهاي عيد، پنجشنبه 
هاي ايشان و حمايت از زندانيان  اعالميه، ضمن اعتزاض به رفتار مقامات مسئول با زندانيان سياسي و خانواده. اصلي آن بود

راي دفاع از حقوق زندانيان سياسي اقدام کنندگان به تشکيل کميته اي ب داد که امضاء اعتصابي و خواستهاي آنها، خبر مي
  :شد اعالميه چنين آغاز مي. اند کرده

بيش از دو هفته است که صدها نفر از زندانيان بيگناه سياسي ايران در زندان قصر براي اعتراض به تحميل شرائط ظالمانه درحال « 
اند درحالي که   راهي جز دست زدن به اعتضاب غذا نداشتهبرادران و خواهران بيگناه ما بدون کوچکترين حمايت قانوني،. اعتصابند

مبارزان ما بر خالف قانون اسير و دربند . اند کليهء مقامات مسئول حکومت در قبال اين بيعدالتي آشکار سکوت اختيار کرده
هاي  و اعتراض خانوادهمأموران مسلح زندان اين اعتصاب بحق . باشند و با طول مدت اعتصاب اکنون در خطر مرگ قرار دارند مي

وظيفه و مسئوليت فرد فرد ملت ايران پيوستن به اين اعتراض و دفاع از حقوق . دهند زندانيان را با گلوله و چوب و چماق جواب مي
" کميتهء دفاع از حقوق زندانيان سياسي ايران"به اين وسيله براي حمايت از حقوق قانوني آنان، . قانوني زندانيان سياسي است

خواهيم که با امضاي اين بيانبه به اين کميته بپيوندند و حمايت بيدريغ خود را  ما از کليهء هموطنان آزاديخواه مي. کيل مي شودتش
  ». برند اعالم دارند از فرياد اعتراض اين بيگناهان که در کليهء زندانهاي ايران به سر مي
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المللي، خواهان آزادي  ا استفاده از کليهء موازين قانوني داخلي و بيناين کميته ب«: گرفت اعالمبه سپس با اين عبارت پايان مي
  ».باشد بيقيد و شرط زندانيان سياسي ايران مي

 شصت نفري با اسم و رسم و علنًا به دفاع از زندانيان – نفر رسيد و به اين ترتيب پنجاه ٥٠اين اعالميه به امضاي بيش از 
کردن سياست و رفتار سرکوبگر دستگاه حاکم، آزادي بيقيد و شرط زندانيان سياسي را اعتصابي برخاسنه بودند و ضمن محکوم 

  .شدند خواستار مي

برگزاري . در آن شرائط اختناق و سرکوب، فعاليت آزادانه ممکن نبود و جو خفقان پليسي حاکم هنوز همه چيز را در خود گرفته بود
فعاليت دفاعي از زندانيان سياسي در عمل و با استناد به قوانين جاري کشور . کنندگان ممکن نبود اي با حضور همهء امضاء جلسه

فعاليتي که قانوني بود هرچند که . گرفت شکل مي) که همگي به امضاي دولت ايران رسيده بود(و پيمانها و قرادادهاي جهاني 
متذکر مي شود که امضاي اين بيانيه به معناي " تاعالم موجودي"اينکه بيانيهء . داد وضع موحود امکان حضور علني را به کميته نمي

  .حلي است که براي حل اين مشکل يافته شده بود کميته است، راه) عضويت در ؟(پيوستن به 

کميته که همهء فعاليتهايش حاصل کار گروهي افراد معدود بود در واقع تنها از ازين گروه مرکب نمي شد چرا که فعاليتهايش از 
رفت بي  اعضاء رو به افزايش مي/ کنندگان  به اين ترتيب شمارهء امضاء. ي گروه وسيعي از شهروندان برخوردار بودتأييد و پشتيبان

کنندگان هرگز فرصت يک ديدار دستجمعي را به دست آورند و يا بتوانند با ديگر اعضاء در روابط و مسئوليتهاي منظم و  آنکه امضاء
روابط شخصي بود که برقراري تماس و شور و مشورت و خبرگيري و خبررساني را ممکن مي شبکه هاي . سازمانيافته قراز بگيرند

کنندگان در منزل آقاي  فروردين، چند تني از امضاء١٧، در روز پنجشنبه "اعالم موجوديت"چند روز بعد از انتشار آن اعالميهء . ساخت
  .صميم بگيرندحاج سيدجوادي گرد آمدند تا دربارهء چگونگي ادامهء فعاليتها ت

کند، حاضران اين جلسه، عالوه بر آقاي حاج سيدجوادي و خانم کيان کاتوزيان عبارت بودند از شمس  تا آنجا که حافظه ياري مي
دفتري، مجتبي مفيدي، منوچهر مسعودي و منوچهر  حمد، اسالم کاظميه، عبدالکريم الهيجي، مريم متين دفتري، هدايت متين  ا آل

درهر حال اگر با گذشت اين همه سالها، نام . ام و شايد هم يکي دو تن ديگري که نام آنها را از ياد برده. بندههزارخاني و اين 
همچنان که . اينها کساني بودند که از ابتدا در فعاليت کميته سهيم بودند. خواهم کسي از قلم افتاده باشد، پيشاپيش عذر مي

همواره يکسان نبود و عالوه برين و از جمله بعضي هم بعدًا به دليل گرفتاري يا به آيد، حضور همه در فعالتها  همواره پيش مي
ايشان داوطلبانه پذيرفتند که محل . جلسات در منزل آقاي حاج سيدجوادي تشکيل مي شد. دالئل ديگر، از کميته کنار کشيدند

ايشان بودند که همواره همهء نامه ها و . ودکميته در منزل ايشان باشد و مکاتبات کميته به نشاني منزل ايشان انجام ش
دانم که اگر آن روز ايشان چنين جسورانه عمل نکرده بودند، مشکل نشاني و  امروز هم نمي. کردند تلگرافهاي کميته را امضاء مي

  .شد؟ در آن روزگار اين جسارت، رهگشايي و ياوري بسيار مهمي در کارها بود محل چگونه حل مي

سيدجوادي به دادستان کل کشور دربارهء اعتصاب غذاي  آميز با امضاي آقاي حاج يته ، ارسال تلگرافي بود اعتراضاولين اقدام کم
بيش از سه هفته است گروه انبوهي از "تلگراف در آغاز مي گفت که . در زندانهاي قصر و اوين" گروه انبوهي از زندانيان سياسي"

که براي "و پس از معرفي کميته" در حال اعتصاب به سر مي برند...  در زندان اوينزندانيان سياسي در زندان قصر و پس از آن
" اعتنائي مقامات مسئول ضمن اعتراض به خشونتهاي پليس و بي"و " احقاق حقوق پايمال شدهء زندانيان سياسي تشکيل شده

اکنون جان : "وني مورد توجه سريع قرار گيردکه در اسرع وقت، اين تقاضاهاي قان"خواست  به خواستهاي اعتصابيان، به تأکيد مي
  ".بسياري از زندانيان سياسي، به خاطر ادامهء اعتصاب، در خطر قرار گرفته است

المللي،  رونوشت اين تلگراف از جمله براي کميسيون عرايض مجلس شوراي ملي، دادستان دادرسي ارتش، سازمان عفو بين
  .ر فرستاده شده بودصليب سرخ جهاني و کميتهء جهاني حقوق بش

  : فروردين را دارد١٢زير بود که تاريخ " تراکت"اقدام ديگر کميته، انتشار 

هموطنان، زندانيان سياسي، پس از سه هفته اعتصاب غذا براي برخورداري از ابتدائي ترين خواستها، چون حق خواندن کتاب و « 
با اظهاز همدردي و اعتراض، همراه با افکار عمومي جهان، .  قرار دارندروزنامه و بهبود غذا و خق مالقات خانواده ها، در خطر مرگ

  .»به ياري آنان بشتابيد
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به عمل آمده بود و هنوز بسياري به امضاي آن مايل بودند کميته " بيانيهء اعالم موجوديت"عالوه برين با توجه به استقبالي که از 
  .آوري امضاء را ادامه دهد تصميم گرفت که جمع

م ديگر کميته اقدام به انتشار يک بولتن يا خبرنامه بود، تا بتواند اخبار مربوط به اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و پيامدهاي تصمي
بولتن کميتهء دفاع از حقوق "نخستين شمارهء اين خبرنامه با عنوان . آن و عکس العملهاي داخلي و جهاني آن را منعکس کند

  . فروردين منتشر شد٢٠ز يکشنبه ، در رو"زندانيان سياسي ايران

را به عنوان شمارهء فوق العادهء بولتن کميتهء دفاع " اعالم موجوديت"کنندگان   فروردين دومين فهرست اسامي امضاء٢٣کميته در 
همراهي و خوانيم که دعوتي بود به  ، عبارت زير را مي"اعالم موجوديت"ادر صدر اين . از حقوق زندانيان سياسي ايران انتشار داد

هموطنان گرامي، از هر طبقه و صنفي که هستيد و با هر وسيله اي که در اختيار داريد به اين جنبش دفاع از حقوق «: پيوستن
باز هم همچنان .  امضاء منتشر شد٢٣٠فوق العاده با » . اين نامه را امضاء کنيد و براي ما بفرستيد. زندانيان سياسي بپيونديد

را امضاء مي کردند و يا به امضاء مي رساندند و يه " اعالم موجوديت"دعوت کميته پاسخ مثبت مي دادند و کساني بودند که به 
تواند عالمتي باشد از عالقمندي  همين خود مي.  نفر هم تجاوز کرد۴٠٠کنندگان از  در مجموع، تعداد کل امضاء. کميته مي رساندند

  .اي از استقبال ايشان از اقدام کميته  زمان و همچنين نشانهو توجه مردم به مسئلهء زندانيان سياسي در آن

  اسم اين افراد جائي در بولتنها چاپ شده است؟

. بله  .کنندگان به چاپ رسيده است  بولتن، نام و نام خانوادگي همهء امضاء۵ و ۴هاي  العاده و در شماره در فوق

   مي شد؟ در چه تيراژي تقريبا؟اين بولتن ها چگونه منتشر مي شد و عموما در کجاها توزيع

ادبيات «در آن زمان نشرياتي بودند که به کمک زيراکس انتشار مي يافتند و به . بولتن را به کمک زيراکس تکثير مي کرديم
بولتن خبري کميته دفاع از نخستين نشريات . مي گنجيد» ادبيات زيراکسي«اين بولتن در زمره . معروف بودند» زيراکسي

 پشت و رو بود و در اول کار و تا زماني که اعتصاب غذاي زندانيان ادامه A4بولتن ما در آغاز يک صفحه .  دوران بودزيراکسي آن
  .داشت، بصورت روزانه منتشر مي شد

آمد که چندين بار به همت  شدند، پيش مي اي تکثير مي اين نوع نشريه ها که در آغاز چند صد نسخه. تيراژ آن مشخص نيست
. توزيع بولتن عمدتا در تهران بود اما به شهرستانها هم مي رفت. شدند و دست به دست مي گشتند ن تجديد چاپ ميعالقمندا

هايي که درين و آن کشور  رسيد و هم به کميته هم به دست کنفدراسيون مي . شد اين بولتن به خارج از کشور هم فرستاده مي
المللي نطير  البته بولتن به دست سازمانهاي بين. راي دفاع از حقوق بشر فعال شده بودنداروپا و آمريکا براي دفاغ از زندانيان و يا ب

سعي اين کميته بر آن بود که در چارچوب حقوق بشر فعاليت کند و فعاليتش هم علني . الملل هم رسانده مي شد عفو بين
نشاني براي تماس با کميته هم نشاني منزل . دکردن مکاتبات کميته را آقاي حاج سيدجوادي، از طرف کميته امضاء مي. باشد

اين از دفعات اولي بود که يک جريان غيردولتي و مخالف جرات مي کرد که نام اعضاي خود را علني کند و نشاني . ايشان بود
  .پستي هم داشته باشد

ن اشپيگل و ليبراسيون هم منعکس من شنيدم که اين حادثه در مجالتي چو. اين اعتصاب غذا در آن زمان انعکاس بزرگي پيدا کرد
  تالشهاي کميته چقدر در اين کار موثر بود؟. شد

هايي در اين و آن کشور براي دفاع از زندانيان سياسي و يا براي دفاع از حقوق بشر در فعاليت  همانطور که گفتم در آن موقع کميته
در صدر فعاليتهاي خود قرار داده بود و درين زمينه فعاليت کنفدراسيون از اوائل دههء چهل دفاع از رندانيان سياسي را . بودند

در چند سال پيش از انقالب هم کميته هاي ديگري، برخي مختلط و مرکب از ايرانيان و خارجيان . داد مستمر و مؤثري را ادامه مي
رتور ميللر و تئودوروف در نيويورک مانند کميته اي که در اوائل دههء هفتاد ميالدي به همت رضا براهني و با شرکت کساني چون آ(

و برخي تنها متشکل از ) تشکيل شده بود و يا کميتهء ديگري که در پاريس با شرکت ژان پل سازتر از همان ايام تشکيل شده يود
بال  و به دن١٣٥٧بيشتر اين کميته ها، در سال . ايراننان، مثل کميته هايي که در رم و استکهلم و يا پاريس تشکيل شذه بود

باالگرفتن موج اعتراضات در ايران، کم و بيش همزمان با يکديگر، در اين و آن کشور تشکيل شدند و مستقيم و غيرمستقيم و از 
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راههاي گوناگون با فعاالن داخل کشور در تماس بودند و فعاليتهاي دفاعي و حقوق بشري داشتند و از جمله به تکثير نوارها و 
از جملهء اين تشکلها، در پاريس . کردند ه ها و خبرنامه ها و نشريات رسيده از داخل کشور همت ميتجديد چاپ و توزيع اعالمي

تشکيل شده بوذ که از اعضاي آن آقايان بني صدر، احمد " کميته براي دفاع از حقوق بشر و پيشبرد آن در ايران"اي به نام  کميته
يکي از اقدامات اين کميته، چاپ نشريه اي بود که از . رهنگ قاسمي بودندسالمتيان، خانم مولود خانلري و دکتر امير پيشداد، ف

 آغاز به انتشار کرد و در هر شمارهء خود به تجديد چاپ و تکثير تمام اعالميه ها و بولتن ها و نشريات ١٣٥٦حدود اوائل زمستان 
منتشر مي شد در آغاز از سي چهل " ۴آ " قطع حجم نشريه که در. زيراکسي که کميته از ايران دربافت کرده بود اقدام مي کرد

اي که من از اين نشريه  آخرين شماره.  ضمحه هم تجاوز کرد٣٠٠ و ٢٠٠کرد اما بعدها و در شماره هاي آخر از  صفحه تجاوز نمي
در . دگويا يک شماره هم پس ازين منتشر شده باش.  انتشار يافته است١٣٥٧ دي ١٠ است که در تاريخ ١٦ام شمارهء  ديده

مجلدات اين نشريه مي توان به مجموعهء خوبي از اعالميه ها و نامه هاي سرگشاده و نشريات زيراکسي آن دوران دسترسي 
  .پيدا کرد

 کميته اي در پاريس تشکيل شد به نام کميته دفاع از زندانيان سياسي در ايران که رياست -٥٧ اول فروردين -١٩٧٨ مارس ٢١روز 
بدنبال تشکيل اين کميته و در اثر فعاليتهاي آن، اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در مطبوعات .  بر عهده داشتآن را ژان پل سارتر

  .فرانسه انعکاس بيشتري يافت

هم بود که پيش از " جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر"در داخل ايران هم عالوه بر کميتهء دفاع از زندانيان سياسي، 
اين . تشکيل شده بود و در زمينهء دفاع از زندانيان سياسي هم فعاليت مستمري داشت١٣٥٦اوائل سال کميته و در حدود 

جمعيت به ابتکار و با شرکت مهندس بازرگان، دکتر سحابي، حسن نزيه و چند تن ديگر از فعاالن نهضت آزادي تشکيل شده بود و 
 فروردين تلگرافي ١٧اين جمعيت روز . اي از اعضاي فعال آن بودند اهللا مقدم مراغه کساني چون دکتر کريم سنجابي، مهندس لطف

در مورد اعتصاب غذاي زندانيان زندان قصر به دبيرکل سازمان ملل، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و صليب سرخ جهاني 
  .فرستاد و خواستار اقدام عاحل ايشان شد

ستفاده از روابط خود با سازمانها و تشکلهاي بين المللي، اخبار را به همچنين برخي کسان ديگر و خاصه تعدادي از وکال هم با ا
. گرفتند آمدند با کميته و اعضاي آن تماس مي خبرنگاران خارجي هم که در ايران بودند و يا به ايران مي. خارج منتقل مي کردند

البته تنها ما نبوريم که . رسيد لل هم ميالم شد و به دست سازمانهايي چون عفو بين بولتن کميته به انگليسي هم ترجمه مي
اخبار اعتصاب را منعکس مي کرديم و همانطور که گفتم اخبار از راههاي مختلف به خارج مي رسيد و البته کميته هم يکي ازين 

مک در خارج هم کميته ها و نهادهاي مختلفي به پخش اخبار و سازماندهي اعتراضات و همبستگيها ک. مجاري خبررساني بود
  .در اين زمينه هم نقش کنفدراسيون را نبايد فراموش کرد که پراهميت و چشمگير بود. مي کردند

، "لوموند"براي نمونه در فرانسه، گذشته از . انعکاس جهاني اعتصاب غذاي زندانيان سياسي بسيار گسترده و وسيع بود
و در انگلستان، " اشپيگل"نامه  اين خبر، در آلمان در هفته.  داد فروردين خبر اعتصاب را انتشار١٥ و ١٤هم در روزهاي " ليبراسيون"

  .در روزنامهء گاردين منتشر شد

اعالميه هاي (هاي همبستگي با زندانيان اعتصابي را هم منتشر مي کرد  بولتن نه تنها اينگونه انعکاسها بلکه همچنين اعالميه
  ...).دانشجويان دانشگاه هاي تهران، تبريز، مشهد، دانشگاه ملي و نارمک و کانون نويسندگان ايران

مضاء کرده بودند و يا در فعاليتهاي کميته دخالت داشتند، مورد آزار و اذيت آيا مواردي بود که در آن کساني که بيانيه کميته را ا
   پليس و ساواک قرار گرفته باشند؟

. اينکه تمام کساني که بيانيه را امضاء کرده بودند، مورد آزار و تهديد قرار گرفته باشند، تا آنجا که من اطالع دارم، بايد بگويم که نه
اين سياست جديد بيشتر سياست ارعاب و ضرب . گاه دولت داشت شرايط جديدي را آزمايش مي کردبراي اينکه در آن موقع دست

با چماق و چاقو به سراغ .  شروع شده بود١٣٥٦هاي اول آغاز فعاليتهاي اعتراضي در تابستان  و جرح مخالفان بود و از همان هفته
، کساني و از جمله خانم ناطق، نعمت ١٣٥٦در سال . کردند ميرفتند و از آنها تا سرحد مرگ پذيرائي  فعاالن و مخالفان مي

 هم با ١٣٥٧در هفته هاي نخست سال . ، منوچهر هزارخاني و اسالم کاظميه به اين سرنوشت دچار شده بودند)آزرم(ميرزازاده 
در خانه يا دفبر ديگراني هم بمب . همين رفتار را کردند) ١٣٥٧اواخر فروردين (و کريم الهيجي )  فروردين١٩(دکتر حبيب اهللا پيمان 
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، منوچهر )١٣٥٧ فروردين ١٩همگي در (اي، محمود مانيان  مهندس بازرگان، دکتر سنجابي، مهندس مقدم مراغه. کردند منفحر مي
آميز هم ترفند ديگر دستگاههاي  پيامهاي تلفني تهديد. ازين جمله بوند)  فروردين٢٩هر دو در (دفتري  مسعودي و هدايت متين

، ١٣٥٧همين سازمان بود که مدتها، در بهار . کرد امضاء مي" سازمان زيرزميني انتقام"امنيتي بود که اغلب اين فعاليتها را به نام 
و همانها هم بودند که دختر کوچک ايشان را در خيابان با . جوادي، پيامهاي تهديدآميز تلفني مي فرستاد سيد   براي آقاي حاج

پس در آن زمان، گروهي از فعاالن و مخالفان هدف ارعاب و سرکوب دستگاههاي . کردند به مرگ ميماشين تعقيب و تهديد 
در ماههاي بعد، قدرت جنبش اعتراضي به . گرفتند و چه بسا همکاري با کميته هم درين امر بي تأثير نبوده است امنيتي قرار مي

  .اختجائي رسيد که ديگر مقاومت و سرکوب امنيتي را بيفايده مي س

" حماسهء زندان قصر" خود از ۴بولتن در شمارهء .  پيروزمندانه به پايان رسد١٣٥٧ فروردين ٢٣اعتصاب غذاي زندانيان در 
اعتصاب پيروز شد و از اراده و تصميم اين . پس از يک ماه مقاومت، سرانجام زندانبانان در برابر زندانيان تسليم شدند: "نويسد مي

  ".اويدان آفريده شداي ج بيگناهان ، حماسه

بولتن در سزمقالهء شمارهء بعدي خود نوشت . اعتصاب که پايان گرفت کميته همچنان به کار دفاع از زندانيان سياسي ادامه داد
اين نه پايان مسئلهء زندانيان سياسي است و نه پايان نگرانبهايي که دربارهء وضع ايشان وحود دارد ..." اعتصاب پيروز شد اما"
  . يابد و از همين رو کار و فعاليت کميته به شکل ديگري ادامه مي).  فروردين٣٠، ۵ء شماره(
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او از درون زندان شکنجه هاي خود و .  زندان بودحادثه اي که آن زمان پيش آمد و خيلي سروصدا پيدا کرد، نامه بهروز حقي منيع از
 خرداد ٥ يا ٤در روز . اين نامه بدست کميته ما رسيد و از اين طريق به خارج فرستاده شد. هم زنجيرانش را در نامه شرح داده بود

تن از زندانيان تبريز در  ٣٢يک کنفراس مطبوعاتي در پاريس صورت گرفت که در آن نامه بهروز حقي منيع و همچنين نامه )  مه٢٥(
روزنامه لوموند . اين کنفراس را ژان پل سارتر افتتاح کرد و انعکاس زيادي در فرانسه و ديگر جاها يافت. اختيار مطبوعات قرار گرفت

فشاي اين نامه سند مهمي بود در ا.  بولتن به چاپ رسيده است٩متن کامل اين نامه در شماره . همان موقع اين نامه را چاپ کرد
اقدام بهروز به عنوان اقدامي شجاعانه و جسارت آميز در ذهنم باقي . ساواک و توجه دادن به مسئله زندانيان سياسي در ايران

خانواده ها در آن موقع جمعي تشکيل . بعدها بعضي از خانواده ها و اقوام زندانيان نامه ها و اطالعاتي به ما دادند. مانده است
  .يته هم در تماس بودندداده بودند که با کم

در فروردين آن سال تعدادي .  گسترده تر شد٥٧ جلوي زندان قزل قلعه شکل گرفت و در سال ١٣٥٠تجمع خانواده ها از سال 
. از نزديک شدن آنها به محوطه جلوگيري بعمل آمد. نسبتا زيادي از آنها بطرف دفتر نخست وزيري در خيابان پاستور حرکت کردند

 از طرف جمع، نامه اي به مقامات نخست وزيري داد، که در آن خانواده ها خواستار رسيدگي به خواستهاي زندانيان خانم متحدين
اقدام ديگري که به ياد دارم تجمع خانواده ها جلوي دانشگاه تهران بود، که فکر کنم منجر به بازداشت عده . اعتصابي شده بودند

  .اي هم شد

بعد نامه ديگري داشتيم با امضاي خانواده شهدا و . هاي زندانيان سياسي در بولتن چاپ شد  خانوادهاي از طرف در آبان ماه نامه
يکي از کساني که با آقاي حاج سيد جوادي ارتباط داشت، آقاي مدير شانه چي بود که دخترش در درگيري . زندانيان سياسي

اصغر خرسند و نسترن آل آقا هم در مورد فرزندانشان نامه اي خانواده هاي علي . کشته شده و پسرش هم آن موقع در زندان بود
کميته در طي دوران فعاليت خود توانست از همکاري فعال برخي از زندانيان سياسي . نوشته بودند که در بولتن به چاپ رسيد

ا کمک ايشان صورت گرفت آوري نام و مشخصات زندانيان سياسي ب جمع. سابق و يا بستگان و خانواده هاي ايشان برخوردار شود
  .و برخي ازيشان نيز به تدريج در تهيه و پخش بولتن نقشي فعال يافتند

  ديگر فعاليتهاي اين کانون چه بود؟

اما . هدف اوليه از تشکيل کميته که جنبه فوريت هم داشت، حمايت از خواستهاي زندانيان اعتصابي و تالش براي انعکاس آن بود
 ارديبهشت منتشر ساخت، حالت ١١متني که کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي روز . يافتاين فوريت بزودي گسترش 

اکنون که ديگر اعتصاب زندانيان سياسي با . منشور را داشت و با استناد به اصولي از بيانيه جهاني حقوق بشر آغاز مي شد
اين بار نفس مسئله . داد عاليت کميته را گسترش ميموفقيت پايان يافته بود، درين منشور اهدافي مطرح مي شد که چارچوب ف

  :متن آن منشور چنين است. شد زنداني سياسي و سرکوب سياسي بود که به عنوان هدف فعاليت کميته اعالم مي

  منشور

از آنجائي که شناسائي حيثيت ذاتي کليهء اعضاي خانوادهء بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس «
الت و صلح را در هر جامعه اي تشکيل مي دهد، با توجه به اينکه هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت آزادي، عد

شخصي دارد و از هيچ کس نمي توان سلب آزادي کرد مگر به دالئل قانوني و طبق مقررات قانون و احدي را نمي 
نيت يا شئون بشري يا موهن باشد، و در توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه يا برخالف انسا

مورد کليه افرادي که از آزادي خود محروم شده اند، بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخصي انساني 
رفتار شود، با توجه به اينکه همهء آنچه با زندانيان سياسي سروکار پيدا مي کند، در پرده اي از ابهام فرو رفته 

دگان، با استفاده از کليه حقوق و امکاناتي که قوانين موجود در اختيار کليه افراد کشور گذاشته است؛ ما امضا کنن
 امضاء، تشکيل کميته دفاع از حقوق ٤٠٠ مشتمل بر بيش از١٣٥٧ فروردين ٢٢است و با عنايت به بيانيه مورخ 

  زندانيان سياسي ايران را اعالم مي داريم تا بکوشيم که

   در بارهء بازداشت شدگان و زندانيان سياسي با گردآوري اخبار 

  با آگاه نمودن افکار عمومي به وضع و حقوق زندانيان سياسي  
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  با کمک و راهنمائي بستگان و کسان زندانيان سياسي در حل مشکالت خود  

  با تقاضاي آزادي زندانيان، تبعيد شدگان و بازداشت شدگان سياسي  

  ق زندانيان سياسيبا حمايت مداوم و مؤثر از حقو 

  ».تکاليف انساني و قانوني خود را انجام دهيم

بنابراين مالحظه مي کنيد که چارچوب فعاليت کميته گسترش پيدا کرد و با اينکه اين چارچوب همچنان در حيطه حقوق بشر بود،  
  .هاي مختلف مسئله هم مورد توجه قرار گيرد اما سعي مي شد که جنبه

اين از طريق . در زندان بودم که شنيدم نام من هم در ليست زندانيان به خارج درز کرده است. ير شدممن خرداد آن سال دستگ
  اقداماتي بود که شما انجام مي داديد؟

 شروع کرد به انتشار نام و مشخصات - اول خرداد-٧هاي بولتن کميته دفاع نگاه کرد که از شماره  بايد به شماره. دانم به دقت نمي
. در شماره هاي مختلف اسامي افراد زنداني و بازداشت شده مي آمد البته تا جائيکه اطالعات به ما مي رسيد. سياسيزندانيان 

حتي بسياري از زندانيان آزاد شده هم به آساني حاضر نبودند . در آغاز دسترسي به اسامي و مشخصات زندانيها مشکل بود
  .ودندتوضيح دهند که در زندان با چه شرايطي مواجه ب

دليل ديگر اين استدالل بود که اين همه آدم در زندان . يکي، دالئل امنيتي بود. اي خيلي مرسوم نبود در آن زمان چنين رفتار و رويه
  .است و شکنجه شده؛ صحبت کردن از فرد من بي معني است

سئله ديگر اين بود که صحبت کردن از اما م. بله، يکي از توجيهات اين بود که فرد وجود ندارد و ما نمي خواهيم مشخص شويم
من خود دوستان . دورهء زندان دوره وهن آميزي است و نمي توان به سادگي آن را براي همه بازگو کرد. زندان کار ساده اي نيست

 ما مسئله ناپديدشدگان هم يکي از محورهاي کار. خود حرفي بزنند" ابام محبس"ام که هيچوقت حاضر نشدند از  بسياري ذاشته
  .بود

  مگر آن زمان هم اين پديده وجود داشت؟

 بولتن اسامي ناپديدشدگان آمده ١٤ و ٨، ٧در شماره هاي . کساني بودند که ناپديد شده بودند و از سرنوشتشان خبري نبود. بله
به موج . ه ايم بولتن نام و مشخصات تبعيدشدگان را چاپ کرد١٠در شماره . ما به مسئله تبعيدشدگان هم توجه داشتيم. است

  .بازداشتهاي جديد هم اعتراض مي کرديم و سعي مي کرديم نام و مشخصات آنها را داشته باشيم

جدا از انتشار اين بولتن ها، آيا اقدامات ديگري هم در راستاي رسيدگي به خواستهاي زندانيان صورت داديد؟ مثال تماس با مقامات 
  و يا با مجامع بين المللي؟

آقاي حاج سيد جوادي نامه اي نوشت به مقامات . خواستيم، مقامات حاضر نبودند با ما تماس داشته باشنداگر هم ما مي 
اما . دادگستري و قيد کرد که تمام زندانيان سياسي در شرايط مشکوکي محاکمه شده اند و بيگناه هستند و بايد آزاد شوند

ق چند نفري با ما تماس گرفت و گفت که مايل است با جمعيت هائي بعدتر، در آذر آن سال، نجفي وزير جديد دادگستري از طري
 نه نفري از گروه هاي زير به -ما هشت. که در حوزه دفاع از حقوق بشر و حقوق اجتماعي فعاليت مي کنند، مالقات داشته باشد

ياسي، کانون نويسندگان ايران و جمعيت حقوقدانان، سازمان ملي دانشگاهيان، کميته دفاع از حقوق زندانيان س: دفتر او رفتيم
  .کانون وکال

  اگر اشتباه نکنم اين مالقات مربوط مي شود به دوره شاپور بختيار؟
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: اين وزير که آدم خوشنامي بود با ادب و احترام از ما پذيرائي کرد و گفت.  بود٥٧ آذر ٦مالقات . نه، فکر کنم زمان شريف امامي بود
تا ديروز ما بعنوان وزارت دادگستري هيچ اطالعي راجع به کساني که در دادگاههاي نظامي . شما را خواسته ام براي مشورت

چند روز پيش دادرسي ارتش صورت اسامي کساني را که در اين دادگاه ها محکوم شده اند، براي . محکوم مي شدند، نداشتيم
تاکنون ما تمام کساني را که .  نفر است٣٠٠ طبق اين صورت تعداد کساني که اکنون در زندان بسر مي برند،. ماا فرستاد

 نفر کساني هستند که جرائم سنگيني را مرتکب شده اند و چه بسا ٣٠٠اين .  سال بود، آزاد کرده ايم١٠محکوميتشان زير 
که مي خواهم با شما مشورت کنم ). تز بيش از دهسال تا ابد(مرتکب قتل شده اند و په همين علت محکوميتهاي سنگين دارند 

دوستان کميته دفاع آمار آقاي وزير را زير . با اين زندانياني که چنين محکومبتهاي سنگيني دارند، چه بايد بکنيم؟ بحثي درگرفت
. ما براي تک تک اين افراد برگه اي درست کرده بوديم.  نفر در زندان هستند٥٠٠سوال بردند و گفتند که طبق آمار ما، هم اکنون 

ه گفتيم اين ها که شما به جرم بزرگ آنها اشاره مي کنيد، در دادگاه هائي محاکمه شده اند که اصال دادگاه بحث ديگر اين بود ک
ما همه متفق القول گفتيم که کليه کساني که در زندان . بنابراين نمي توان به احکام آن استناد کرد. بوده» بيدادگاه«نبوده و 

هم مخالفت کريم و فرمول بندي خودمان را » عفو عمومي«ما با واژه . ه حيثيت شودهستند بايد آزاد شوند و از آزادشدگان اعاد
من مي روم شرفياب مي شوم و روز : او گفت. پيشنهادي که آخرسر داده شد، مورد تائيد آقاي وزير قرار گرفت. ارائه داديم

نجفي رفته و . ين موضوع به ميان نيامدآن روز در گزارش مجلس هيچ خبري از ا. پنجشنبه ماده واحده را به مجلس مي برم
آزادي آخرين گروه از زندانيان سياسي در بهمن ماه با اعتصابات . طرح او را رد کرده بودند" مقامات باال"هم شده بود اما » شرفياب«

  .اتفاق افتاد

  . از زندان آزاد شدند- بعد از رفتن شاه روز٤ - دي٣٠چون برادر من هم جزو اين گروه از زندانيان بود، به خاطر دارم که آنها در شب 

آنها حتي وکيل مستقل هم . دستگاه حاضر نبود کساني را که ناعادالنه محکوم شده بودند و جرمشان معلوم نبود، آزاد کند
ود براي روزي صاحبخانه آمده ب. ما وقتي در کانون نويسندگان بوديم، خانه اي اجاره کرده بوديم. وکيل تسخيري داشتند. نداشتند

هرچه به او توصيه کردم که جوان . او وقتي عکس گلسرخي را روي ديوار ديد، گفت من وکيل تسخيري او بودم. گرفتن مال االجاره
  .اين کارها را نکن، گوش نداد و اعدام شد

  تا چه زماني انتشار اين بولتن ها ادامه يافت و فعاليتهاي بعدي آن چه بود؟

در ابتدا در روزهاي اعتصاب غذاي .  را دارد١٣٥٧ دي ١٤ است که تاريخ ١٤اخرين شماره آن . نتشر شدنداين بولتن ها تا ماه دي م
پايان اعتصاب غذاي زندانيان در فروردين ماه نه . زندانيان خبرنامه روزانه منتشر مي شد که بعدها به دو هفته يک بار تقليل يافت

فعاليت براي بهبود شرايط زندان ادامه . گراني هائي که در مورد آنها وجود داشتپايان مسئله زندانيان سياسي بود و نه پايان ن
اين خواستي بود که تبديل شد به شعار اصلي تظاهرات و . يافت و بعدها خواست آزادي بيقيد و شرط زندانيان محور کار کميته شد

  .اعتصابات

اي فعاليت ما اين بود که در بولتن اظهارنظرهاي مقامات را در باره يکي از ديگر از محوره. بله اين شعار محوري دوران انقالب بود
دولت وجود زندانيان سياسي را انکار مي کرد و اگر کساني را آزاد . زندان با منطق و محاجه و در چارچوب قانون زير سوال ببريم

د ماه به عده اي عفو دادند و اسم شان را در مثال در مردا. مي کرد معلوم نمي کرد که آنها چه کساني بودند و چه اتهامي داشتند
ما سعي مي کرديم اظهارات مقامات را به چالش بکشيم با طرح ادعاي . بعضي از آنها قبال آزاد شده بودند. روزنامه نوشتند

 مي پس اين پرسش را مطرح. از اينجا حرکت مي کرديم که حق من به عنوان يک شهروند است که اين سوال را بکنم. متقابل
بند سوم . ما نه تنها شعار آزادي زندانيان سياسي را مطرح کرديم بلکه محاکمه شکنجه گران و خاطيان را هم طرح کرديم. کنم

  .خواسته هاي ما برچيده شدن ساواک بود و نقد دولت در دولت بودن اين دستگاه

شعار مي توانست در شکستن اين فضاي رعب موثر اين . بياد داشته باشيم که در آن زمان نام ساواک هنوز وحشت برانگيز بود
اين ادامه بولتن کميته دفاع از زندانيان سياسي . آن زمانها يک بولتني هم درمي آمد بنام بولتن همبستگي: اما يک سوال. باشد
  نبود؟

يکي از . اري مي کردکميته دفاع در زمينه هائي که به کارش مربوط مي شد با انجمن هاي مشابه همک: اما توضيح مي دهم. نه
دانشگاهيان تصميم گرفته بودند يک هفته را .  آبان اعالم شده بود١٦ تا ٦اين همکاريها شرکت در هفته همبستگي بود که از 
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يکي از . در تمام روزهاي اين هفته موضوعات مختلف مورد بحث واقع مي شد. اختصاص دهند به همبستگي دانشگاهيان با مردم
ما در اين هفته . عات بود و مخالفت با سانسور و يکي هم آزادي زنداني سياسي و بازگشت تبعيدشدگانآنها، آزادي مطبو

و اين زماني بود که . هيچ روزنامه اي منتشر نمي شد. حادثه مهم آن زمان اعتصاب مطبوعات بود. همبستگي شرکت داشتيم
دانشگاهيان و کانون نويسندگان تصميم گرفت که بولتن همبستگي کميته دفاع از حقوق زندانيان همراه با . مردم تشنه خبر يودند

 سه بار در هفته درمي آمد و شامل چهار صفحه بود و در آن اخباري را که از گوشه و کنار بدستمان -اين بولتن دو. را بيرون دهند
مقاله هائي را هم که . شرکت نفت بوديکي از اينها، بيانيه اعتصاب گران . مي رسيد و اعالميه هاي اعتصابات را چاپ مي کرديم

مثال مقاله اي را که يک روزنامه ايتاليائي از ميشل . نويسندگان خارجي در مورد انقالب ايران مي نوشتند، در آن چاپ مي کرديم
يش از تصور اين نشريه خيلي ب. تا پايان اعصاب مطبوعات، همبستگي منتشر شد. فوکو چاپ کرده بود، ما ترجمه و در بولتن آورديم

اين نشريه .  چاپ مي شدIndex on Censorshipاين بولتن در خارج از ايران ترجمه و در نشريه . ما تحديد چاپ و توزيع مي شد
اين نشريه در آن زمان . درابتدا در مقابله با سانسور در کشورهاي اروپاي شرقي بوجود آمده بود که بعدها اين حوزه را گسترش داد

  .من نمي دانم پايان کارشان چه شد. خيلي فعال بود

Index on Censorship حاال يک سايت اينترنتي است که حوزه کارش مبارزه با سانسور و سرکوب نويسندگان و روزنامه نگاران 
ني چرا بعد از انقالب اين کميته تداوم نيافت؟ به ويژه وقتي در نظر بگيريم که پس از انقالب موضوع زندا: و سوال آخر. است

  .سياسي و اعدامها همچنان موضوع روز باقي ماند و حتي ابعاد وسيع تري به خود گرفت

کميته ديگري بعد از انقالب شکل گرفت به نام کميته دفاع از زندانيان سياسي . فعاليت ما بعد از انقالب ادامه نيافت
تيه دفاع از حقوق زندانيان سياسي مظهر فعاليتها و کم. ضدامپرياليست، که بيشتر اعضايش را زندانيان آزادشده تشکيل مي دادند

اما متاسفانه . مشابه سازمان ها و انجمنهاي دموکراتيک ديگري است که در تب و تاب انقالب در زميته هاي مختلف شکل گرفتند
راسي وجود دارد، در بحثي که امروز در حول و حوش دموک. دستاوردهاي آنها لگدمال شد و به وضعي منجر شد که همه مي دانيم

بايد متوجه باشيم که خواستهاي دموکراتيک ريشه هاي عميقي در جامعه ما داشته است، ميل به مشارکت در امور و تصميم 
گيريها، وضعيت موجود را به زير سوال کشيدن جنبه هائي از انقالب در جامعه بود که به سرعت و شدت از طرف حاميان و عامالن 

ما همگي از . اما شرايط کار علني نبود. فعاليت ما يک فعاليت علني بود. اين حرفها روايت من بود.  شدجمهوري اسالمي سرکوب
ممکن است همين مصاحبه را با کس ديگري بکنيد و او روايت ديگري از فعاليت . اقتضاي زمانه چنين بود. کار هم خبر نداشتيم

اسامي ديگري و کارهاي .. است در نظر او چندان اهميتی نداشته باشدانچه در نظر من مهم جلوه کردههمه . کميته ارائه دهد
در هر حال بولتنها که وجود . گويي است اينهم از عوارض هر خاطره. ديگري جز آنچه درينجا مطرح شد، قابل ذکر و توجه جلوه کند

ا دنبال مي کند که چرا کار کميته را پس و هميسه هم اين پرسش ما ر. دارند و مي توانند به نرسيم چهره اي از کميته کمک کنند
  !چه اشتباهي! از انقالب دنبال نشد؟ کاشکي شده بود

  خيلي ممنون اقاي پاکدامن از اين مصاحبه

 
 


