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توی  این  اتاق  آدم ها به  همه  چیز شک  می کنند و به  یک  چیز ایمان  می آورند، این  که  گناهکارند،و همه  زندگی شان  
ی دهد، آرزوی  اینکه  بتواند یک  بار دیگر، فقط  این  اتاق  ویژگی  دیگری  هم  دارد، به  آدم  یک  آرزو م . اشتباه  بوده  است
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رفتن  به  این  اتاق  بیشتر  .  بسته  است  همیشه در ایران  ما یک  اتاق  هست  که  عین  همه ی  اتاق ها دیوار دارد، و البته  دری  که
خیلی ها تا امروز وارد این  اتاق  شده اند ولی  آدرسش  را فقط  بعضی ها  . از آن  که  دست  آدم ها باشد، دست  خود اتاق  است

 .دارند

لبته  صداهایی  که  به  آدم  می گویند حرف آخر را ا. در ایران  ما یک  اتاق  هست  که  تاریکی  توی  آن  حرف  اول  را می زند
از ویژگی های  این  اتاق  یکی  این  است  که  تمام  گذشته  آدم  را می داند حتی  کارهای  . چطور می تواند رستگار شود

اقامت  در . ازداین  اتاق  فکر آدم ها را هم  می خواند و حتی  برایشان  فکر می س .  ، راه های  نارفته ، حرف های  ناگفتهناکرده
 ، و بستگی  مستقیم  دارد به  اینکه  گناه  نکرده اش  را به  یاد بیاورد و به  این  حقیقت  همیشگی  این  اتاق  دست  خود آدم ها است

را  ،صداهایی  هستند که  به  آدم ها راه  کلیدداران  این  اتاق . اعتراف  کند که  همه ی  عمر در خدمت  بیگانگان  بوده  است
آن ها معتقدند  . بت  نشده  استثنشان  می دهند، و حتی  کمک می کنند چیزهایی  را به  یاد بیاورد که  در حافظه اش  

توی  این  اتاق  . هیچ کس  خودی  نیست  و همه  چیز توطئه یی  مشترک  است  که  بیگانگان  به  عالوه  تو در آن  نقش  داشته اید
 . می کنند و به  یک  چیز ایمان  می آورند، این  که  گناهکارند،و همه  زندگی شان  اشتباه  بوده  استآدم ها به  همه  چیز شک  

این  اتاق  ویژگی  دیگری  هم  دارد، به  آدم  یک  آرزو می دهد، آرزوی  اینکه  بتواند یک  بار دیگر، فقط  یک  بار دیگر طعم  
 .دآزادی  را بچش

 . که  با جادوی  خود می تواند آدم ها را برعکس  کند»اتاق  معجزه «:ت در ایران  ما یک  اتاق  هس

اما  .  بر می گردد که  زجرنامه  فرج  سرکوهی  انتشار یافت1375 شاید به  زمستان  سال  اتاق  معجزه نخستین  پرده برداری  از 
اقی  را نمایان  ساخته  بودأ عزت اهللا  سحابی  و نشانه هایی  از وجود چنین  ات « هویت»پیشتر نیز پخش  برنامه  تلویزیونی  

 . غالمحسین  میرزاصالح  و البته  سعیدی  سیرجانی  در برابر دوربین  نشان  دادند که  روزگاری  را در چنین  اتاقی  گذرانده اند

 پیشتر هم  برگرداندأ عزت اهللا  نگاهی  به  زمان  ضبط  فیلم  اعتراف  این  اشخاص  می تواند سابقه  وجود چنین  اتاقی  را به 
 بازداشت  و در تاریخ  پنجم  آذرماه  همان  سال  آزاد شده  و غالمحسین  میرزاصالح  در 69 خرداد 23سحابی  در تاریخ  

 آن  با این  حساب  می توان  ادعا کرد که  اتاق  معجزه یی  که  از.  بازداشت  و چند هفته  بعد آزاد شده  بود71 مهر 7تاریخ  
که  عنوان   « موقعیت  اضطراب»احتماال گوشه یی  از . حرف  می زنیم  پیشینه اش  به  نخستین  سال های  دهه  هفتاد برمی گردد

ماییم  و این  «: او می نوسید . یکی  از مقاله های  محمد مختاری  هم  بوده  به  فعالیت های  اتاق  معجزه  مربوط  می شده
 ، چشم  به   ، خودخوری  در بی امکانیپایدار در نوشتن.  یعنی  طرد و انزوای  افراد و حذف  و نفی  آؤار.سرگذشت  افسوس  بار
 »!این  گلی  است  که  به  سر ما زده اند، و بعضی ها را هم  شاد می کند. تا کی  خبر در رسد . راهی  در بی ارتباطی

اتاق  همیشه  نشانه هایی  از وجودش  را طوری  کنار هم  قرار داده  تا آنها که  چشم  بصیرت  دارند متوجه  حضورش  باشندأ 
 عصرهای  جمعه  از تلویزیون  پخش  می شد، عالوه  بر کارکردهای  دیگرش  1375پخش  برنامه  هویت  که  در نیمه  دوم  سال  

این  برنامه  گام  اول  را برای  طرح  «:حواس شان  به  اتاق  معجزه  باشد« اهل  خرد»می شد تا سیگنالی  بود که  فرستاده  
 ، بویژه  اندیشمندان  و دلسوزان  را در دستور کار خود جدی تر موضوع  برداشت  و زمینه سازی  برای  توجه  افکار عمومی

 1».قرار داد

اتاق  هم  در جایی  به  بعضی  نویسندگان  گفته  بود که  مثال مرگ  سعیدی  این  البته  یک  گوشه  کار است  وگرنه  خود 
  .سیرجانی  هم  یک  جور پیام  بوده  است

همیشه  هم  حرفم   * به  من  زنگ  می زدند و می گفتند صدای  مرا می شناسی« :گاهی  هم  اتاق  معجزه  صدایش  در می آمده
باالخره  هم  توی  یکی  از این  جنجال ها گفتند که  آره  می دانیم  که  تو گوشت   .  شناسماین  بوده  که  من  صداتان  را نمی

 2» . ، چشمت  هم  خراب  استخراب  است



وقتی  اعالم  شد که  برخی  از . افشای  ماجرای  قتل های  زنجیره یی  اما دومین  پرده برداری  از حضور موؤر این  اتاق  بود
 را برعهده  داشته اند معلوم  شد که  بعضی  77 ناشناس  وزارت  اطالعات  اجرای  قتل های  پاییز همکاران  مسوولیت

دستگیری  عوامل  قتل های  پاییزی  این  گمان  را در ذهن  خیلی ها . سیاستمداران  هم  از وجود اتاق  معجزه  به  تنگ  آمده اند
آنها فکر می کردند که  مالک  اصلی  اتاق  حاج  سعید و شرکا بودند و با . داردبه  وجود آورد که  دیگر اتاق  معجزه یی  وجود ن

 اما آنچه  بعدها اتفاق  افتاد نشان  داد که  خاتمی  و ،»چشم  فتنه  کور شده  است «دستگیری  ایشان  به  قول  سیدمحمدخاتمی  
 . همفکرانش  سخت  در اشتباهند

 عزت اهللا  سحابی  که  از تلویزیون  پخش  شد نشان  می داد که  سعید امامی  و محفل  زمان  ضبط  اعترافات  علی افشاری  و
اطالعاتی اش  تنها یکی  از کلیدداران  اتاق  معجزه اند،چرا که  آنها دو سال  پس  از افشای  ماجرای  قتل ها راهی  اتاق  معجزه  

 .شده  بودند

 . گرانی  که  کم  و بیش  از بقای  اتاق  معجزه  خبر داده اندسیامک  پورزند انتخاب  بعدی  بود و بعدتر دی

در تهدیدهای  خود می گفت  فکر می کنی  اگر تو در این  جا کشته  ... « : مورد تازه اش  همین  علیرضا جباری  که  نوشته
و از این  گونه  صحبت ها  .  ،افقی  برمی گردیعمودی  آمده یی* بشوی  کسی  به  کسی  خواهد بود و کسی  خبر خواهد شد

می گفت  شش  ماه  که  سهل  است   . که  آنها را در حالی  که  من  چشمبند به  چشم  داشتم  و رو به  دیوار نشسته  بودم  می گفت
 ».اگر شش  سال  هم  اینجا بمانی  و حرف  نزنی  در اینجا خواهی  ماند

کان  باشد امکانی  است  بیرون  زمان  که  تجربه  تلخ  زنده  به  گوری  را به  هر اتاق  معجزه  با این  حساب  بیش  از آنکه  یک  م
 . کس  که  بخواهد تحمیل  می کند

وقتی  یک  سال  بعد از افشای  قتل های  زنجیره یی   . ورود عباس  عبدی  به  اتاق  معجزه  نقطه  عطفی  در تاریخ  این  اتاق  است
، آنها فراموش  کرده  بودند که  در تیتر «و نوبت  به  سعید رسید»ان  در تیتر سرمقاله اش  نوشت  سعید حجاریان  ترور شد کیه

 . بنویسند که  حاال نوبت  به  عباس  رسیده  و دیگران  هم  مطمئن  باشند که  انتظار طولی  نمی کشد81 آبان  13سرمقاله ی  

 :یادداشت ها
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