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 :نکاتی در مورد چاپ دوم
 

بود، ولی  متاسینانه نتوانسی     ، اگرچه دوبار ویرایش شده«یه جنگل ستاره»چاپ اول کتاب 

 .های چاپ  و در مواردی خطاهای انشای  به دس  خوانندگان عزیز برسدعاری از غلط

در  .ام تا آنجا که مقیدور بیوده، اشیتاقت یبلی  را برطیر  کین       در چاپ دوم سع  کرده

وجیه  ام کیه البتیه بهیی    عین حال در چند مورد تغییرات کیوچت  در برخی  جتیدت داده   

تیر کیردن جتیدت و تیدیی      مضتون اصل  را عوض نترده بلته صیرفا  در خیدم  روان  

« 5921میرداد   1جتعیه  »ام نوشیته  612ی )مثد  در چاپ اول در صنحه .اس بیشتر آنها بوده

و این اشتباه با تیککر یتی  از خواننیدگان نتتیه سین ،       بوده« ..مرداد 1»در حالیته درستش 

 (.تصحیح شد

ی اینهیا مین هتیواره مشیتای دریافی  انتقیادات، پیشینهادات و نایرات خواننیدگان          با هتیه 

    .گرام  هست 

 بودیامیرحسین به

 yegangalsetareh@yahoo.comآدرس ای میل:                                      
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 چاپ اول پیشگفتار
 

 5926آبان  .های جتهوری اسدم  اس خاطرات  از زندان این کتاب مجتوعه محتوای

 .زندان اوین افتادسال آزادی، دوباره گکارم به پن  بود که پس از 

چهارم مهندس  صنایع در  دانشجوی سال آن زمان .افتادبه زندان  5911اول بار، شهریور  

مویع، که های مرسوم آنبعد از شتنجه .ه صنعت  آریامهر)شریف فعل ( بودمدانشگا

به جرم فعالی  به ننع سازمان  چریتهای فدای   5بای  مانده،آثارش هنوز در کف پای  

 5911ول  پس از دو سال و دو ماه درآبان  .خل  ایران، به شش سال حبس محتوم شدم

زندان  سیاس  دیگر در میان شادی و استقبال پرشور مردم ایران که  6هزارحدود هتراه با 

چه تردیدهای جدی در پس از آزادی اگر .کشیدند، آزاد شدمبهار آزادی را انتاار م 

و در رابطه با سازمان  .بودم، ول  یلب  با سازمان بود رابطه با مش  مسلحانه پیدا کرده

اینته امروز پس از  .های  که رخ داد، من با اکثری  ماندمدر انشعاب .کردمفعالی  م 

 .اندیش ، تا حدودی در کتاب مستتر اس سال چه تغییرات  کرده وچگونه م  91

این بار ماجرا  بازجویان جتهوری اسدم  افتادم، به چنگ 5926 آبان دردوم بار 

اش را آزاد کند دیگر انقدب  رخ نداد که زندانیان سیاس  .سرنوش  دیگری پیدا کرد

زندان  سیاس  را تنها در مرداد  9111بلته برعتس، حاکتی  جتهوری اسدم  بیش از 

تقریبا  شش ماه بعد ازآن کشتار وسیع، من و اکثر  .به یتل رساند 21و شهریور تابستان سیاه 

  .بودند آزاد شدی زندانیان  که زنده مانده

شد که )هتسر و پسرم( دو سال  م  ، عزیزترین عزیزان ، اشر  و حتید در زمان آزادی

او بعد از  .ی سیاس  اشر ، ک  و بیش شبیه من بودپیشینه .بودندایران را ترک کرده

اش در ایران ادامه داد ول  نهایتا مجبور ، تقریبا سه سال دیگر به زندگ  مخن امدستگیری

                                                           
  اند.ام ثب  کردههای یبل بار بازجوهای جتهوری اسدم  عدی  مشابه  در کنار زخ البته این 5
 .اس  بوده ننر 5562 ،5911 آبان در  شده آزاد سیاس  زندانیان تردیی  تعداد 6
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و  .کردنداشر  و حتید در آلتان زندگ  م  .ایران را ترک کندمیلش بر خد  شد 

گرفت  وآن خروج از ، باید تصتی  مهت  در زندگی  م 21من پس از آزادی در اسنند 

  .ایران بود

عالی  تشتیدت  زمان  که در ایران ماندن وبه ف -26درخرداد  امیبل از دستگیری اگرچه

یاد انوشیروان لطن  از من ویت  زنده -بود شده داوطلبانهکادرها ادامه دادن، برای برخ  

ماندن را  من، به خارج فرستاده شوی خواه  م ده  یابه کار در ایران ادامه م آیا  پرسید

ای خروج مخنیانه از ایران بودم، ول  پس از آزادی ب  هی  تردیدی بر ترجیح داده

در آگوس  طول انجامید و نهایتا   سنرم یت  دو ماه  به .کردم یزیبرنامه ر ،عزیزم

 .رسیدمبه آلتان  (5922)مرداد 5323

ی مهندس  متانیک فارغ التحصیل شدم و تحصیل مشغول ودر رشته در آلتان به ادامه

 .چند سال  در هتین رشته کار کردم

های رژی  ژه ددمنش ، اشتیای به ثب  ویایع زندان بوی21از زندان در اسنند  پس از آزادی

در  5با گالیندوپل 5331تا اینته در اکتبر   .گکاش یک آن مرا راح  نت  21در تابستان 

ی بازدید این مدیات بعد از سنر اول گالیندوپل به ایران و در آستانه .ژنو مدیات کردم

ویت   .شدمستقی  روبرو م  گویا گالیندوپل اولین بار بود که با یک شاهدِ .دومش بود

داد، گوش م  وتوجه خاص  دی  با کردم، در حالیتهرا تعریف م  21ویایع کشتار 

ا بودید و هی  اغرای ه  شود شتا وایعا  آنجمعلوم م  ،بودم گن : من اینگونه نشنیدهم 

  .کنیدنت 

گزارش بازدید اول گالیندوپل دارای اشتاقت جدی بود، من سع  کردم به او بنهتان  

که فقط مرداد داشته باشد لیست  از کسان   دیبابه جای مطرح کردن کوه  از مسایل، 

آنوی  با این اطتینان .شتباه نباشداند که حت  یک موردش ه  ااعدام شده 21وشهریور 

 !ها کجا هستندمقامات ایران بخواهد بگویند این زندان از تواند   م ،در صد صد

                                                           
 (  5331-5322درمورد حقوی بشر در ایران بود.) ی سازمان مللرینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژه1



55 
 

 .اند به او دادمبودهاس  با مشخصات ظاهری و اینته در چه بند های   31برای نتونه من 

بود و گویا با هوشیاری و آگاه  تغییر کردهگزارش دوم گالیندوپل نسبتا  خوشبختانه 

تا یت  دو سال  یات با گالیندوپل،بعد از مد .ودب بیشتری بازدیدش را انجام داده

بردم دانست  و ه  لکت م ی خود م کردم و چون ه  وظینههای  را تتتیل م یادداش 

حتوم  را هرچه بیشتر مطرح کن ،  هایوحشیگریزنجیران و ه  که مبارزه و مقاوم 

  را هایشدند گوشهننر ه  م  91تا  61های دوستانه که گاه هتواره در جلسات وجتع

  .خاطرات و حوادث سبب شدند که فراموششان نتن متررِ های بازگوی  .کردمبیان م 

  و آن داشت ای بادرس خواندن در دانشگاه به زبان  که انگلیس  ه  نبود که آشنای  اولیه

تر مشتدت ذهن  در رابطه با بحرانِ جنبش کار کردن برای امرار معاش واز هته مه 

اگرچه در مورد امرار معاش و  .گکاش م  بای  دیگر برای کار کتونیست  فرص  کت 

مسئولیتهای مربوط به خانواده، اشر ، رفیق  هتیشه هتراه، یابل اتتاء و پر توان بود، ول  

  .در مجتوع من نتوانست  خاطرات  را به جای یابل یبول  برسان 

 .نیره برادران منتشر شدی  منوشته« حقیق  ساده» کتاب  5339 سال  عنی در هتین مقطع

چون  .کرددروایع هد  مرا در نوشتن کتاب خاطرات  برآورده م و این کتاب انگیزه

بدانند  ها  دییقا دور از اغرای ی اصل  ام در ابتدا این بود که مردم ایران وجهان، بهانگیزه

نیتا پرورش،  ،برادران رهیمنکتاب بعد ازانتشار .گکردهای ایران چه گکشته وم در زندان

هردو کتاب از اغرای بری  .ی تحریر درآوردبه رشته« نبردی نابرابر»خاطراتش را به نام 

بودند وبجز چند روای  نادیی ، در مجتوع توانسته بودند کلیات ماجراهای زندان را 

 .بخوب  و صادیانه  تصویر کنند

ن وانتشار کتاب خودم به که با خواندن این دو کتاب دربه فرجام رساندبود  نیا  یوایع

ای تری از های بیشتر و حرفهگکش  کتابخوشبختانه هر سال که م  .تردید افتادم

طور کامل یادداشتهای  را رها کردم دیگر به .یاف زندانیان سیاس  بعد از انقدب انتشار م 

با آنته از انتشار کتاب  .نوشت ها م و تنها در مرداد  و شهریور هر سال ، مطلب  در سای 
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)بیش از بیس  سال( فتر  هاتتام این سال در دانست  چرابودم ول  نت منصر  شده 

ها در این زمینه متوجه با باق رفتن تعداد نوشته . داش دس  از سرم برنت کتاب انتشار 

و فراوان بوده که تشریح و  ها آنقدر متنوعشدم که ابعاد جنایات رژی  در زندان

های نگاهیعن  ه   .دیآ مبر، متعددو  مختلفی زندانیان کردنشان، تنها از عهدهتصویر

هرچه بیشترراویان ونویسندگان، یادرخواهند بود،  تعدادمتناوت وحت  متضاد وه  

از این  جدا .زندان یاری رسانندهای خوانندگان این آثار را در احساس و ادراک وایعی 

ه  توسط توان  صرفا  به افشاگری نت  بتدری  به آن رسیدم، احساس کردم احتام که

کردم که باید این نیاز را کامدَ حس م  .رژی  اکتنا کن  جنایاتن دیگرم از زنجیرا

ها اعدم جرم کن  و از آن لحاه تصتی  گرفت  کتاب  را به سر عدالت شخصا  علیه این ب 

 .انجام برسان 

تتام وی  در رابطه با کتاب کار کن  این ماجرا دو سال به طول  چون نت  توانست 

 .انجامید و حاصلش، کتاب  اس  که پیش رو دارید

 

 ی کتاب:نکاتی درباره
به هتین دلیل  .هستند 5339تا  5323 های سالهایبخش اعا  کتاب دس  نوشته -

های آن ام بافتش که تا حدودی یادآور نوشتهاند ول  سع  کردهاگرچه بازنگری شده

 .هاس  دس  نخوردسال

 جزچندبه) .، وایع  نیستندهستند  یید حیات تتام کسان  که هنوز خوشبختانه دراسام   -

 استثناء( مورد 

رفقای دیگری که از نزدیک در های خودم وویا مسئولی  درمورد فعالیتهای تشتیدت  -

ه  در حد اطدعات  آن ام مگر یت  دو جا وی ننوشتهادیز جریان کارشان بودم، چیز

از  دو تا تنها در مورد خودم یت  .)تا جای  که برای من مشخص شد( ونه بیشتر بازجوها

) فتر  .ام، در کتاب مطرح کردهندبود های  را که برای بازجو مشخص نشدهمسولی 
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 (.سال اشتال  نداشته باشد 96 کردم بعد از

ند ازجوها و جددها نه تنها سر کاری باس  که هنوزتقریبا  هته ها بخاطر آناین احتیاط

تشتیدت  و یا  وگرنه آوردن رده .انده  رسیده یترهای حساسبلته بعضا  به پس 

 .کردکتاب را پربارتر م  ،برخ  از رفقاخودم و یا های مسئولی 
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 (2631دی ماه  اواخر آبان تا اول) فصل اول: بازجویی در اوین
 

 روزهای نخست
من با ماشین خودم تنها درمحدت جنوب و بعدازظهر 1 ساع  حدود .بود 26آبان  اول

 .دو ننر رفته بودمتا آن ساع  سر یرار  .خیابانها خلوت بودند .کردمتهران رانندگ  م 

ای که به تازگ  به آنجا اسباب کش  کرده بود در خانه، بود  حتزه فراهتیتیشان 

ی خودش وهتسرش ازآدرس خانه، که رابِطش با سازمان بودم من وهیچتس بجز

هایتان بیشتر مضتون صحب  .رفی  دیگر را درخیابان مدیات کردم .جدید مطلع نبود

نارات به اصطدح باق را به اطدع  من .بین ِ آینده بود پیش تحلیل  از اوضاع سیاس  و

 .شدمرساندم ونارات آنها را جویا م آنها م 

در آن روزها چه در رفقای ه  رده خودم و چه افراد تح  مسئولیت  گرایش به داشتن 

بعد از مصاحبه تلویزیون   .خوردی دستگیری به چش  م سیانور وخودکش  درلحاه

ی زرهبران وکادرهای سازمانهای مختلف سیاس  و نهایتا  رهبران حزب تودهبسیاری ا

های  اظهار ندام  ها نن  خود وبا شدّت و ضعفکه محتوای غالب این مصاحبه، ایران

استدقل چنین افرادی بسیار ساده و  .ترسیدنددیگر هته از دستگیر شدن به شدّت م ، بود

های فراوان کنند و بعد از شتنجهرا دستگیر م  ماآنها  کردند،فتر م  .منطق  بود

شوی  و در انتها با گیرند و ما سبب دستگیری دیگر رفقای خود م اطدعاتتان را م 

گیرند و در وایع پس از فشارهای جست  و روح  زیاد مصاحبه تلویزیون  ه  از ما م 

ما را اعدام ، ای اعضهای وسیع بقیهنابودی شخصی  وحیثی  سیاس  ما و دستگیری

پس این کامد منطق  اس  که از هتان ابتدا یبل از آنته این هته خنّ  بتشی   .کنندم 

عایدمان نشود خودمان به زندگ  خودمان ، ای جز شتس ِ از یبل مشخصوهی  نتیجه

گنتند من ه  چنین ناری داشت  اما چند ننر از رهبران اصل  سازمان م  .خاتته دهی 

من راستش در آن  .غیر کتونیست  ومربوط به دوران چریت  اس خودکش  کاری 
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  .دانست روزها این استدقل را درس  نت 

منتها یک اشتال اساس  داش  وآن  .زندگ  من وهتسروفرزندم ه  کامد مخن  بود

ام به نام خودم بود ویرار بود تا چند روز دیگر آن ه  تغییر اینته هنوز کارت شناسای 

کردم به نام من نبود ودرمحل کارم هتتاران از ای که درآن زندگ  م البته خانه .کند

فهتی  م ، گنت  ما اگر تعقیب بشوی هتیشه به هتسرم م  .نداشتند  اس  وایع  من اطدع

های ما از تتنیکیبتاند که تجربه) .کاف  برای ضد تعقیب زدن داری  یچون تجربه

داند که فرضا  ی ماراه  که کس  نت خانهزمان عقب تر بود( جدید سربازان گتنام امام 

ماند وآن اینته یک پس فقط یک راه م  .درصورت دستگیری زیر شتنجه لو بدهد

دان  چه عتس در آن صورت نت  .های دادستان  به من مشتوک شوندتواب یا گش 

توان با دادن م ، ی مشتوک شدن باشدچون اگر فقط مسئله، العتل  باید داشته باش 

یک آدم غیر سیاس  دس  به  ی مادرم و برخورد طبیع رس خانهآدرس محل کارو آد

آنوی  باید فرار کن  واگر موف  ؟ سرشان کن  اما اگر کس  مرا شناسای  کرده باشد چه

اما  .نشوم که احتتالش زیاد اس  باید سیانور داشته باش  تا به دس  این ضد بشرها نینت 

 .از طر  دیگر هنوز کارت شناسای  جعل  را جورنترده بودم و درکارنبودسیانوری 

درس  شدن کارت جعل  پنجاه  گنت  وبه نارخودم بااین نگران  راهتیشه به هتسرم م 

 .شددرصد مسئله حل م 

درآن بعدازظهر آفتاب  اوایل پاییز درچنین مختصات  بودم ویادم نیس  به چه دلیل باید به 

سرِ یک چهارراه تلنن عتوم  دیدم  .ودنبال تلنن عتوم  بودم .کردم جای  تلنن م

 ،خواست  تویف کن  اما احساس کردم که در آخرین لحاه یک ماشین را دوبار دیدم

 درنتیجه مشتوک شده وازآنجا دور شدم سع  کردم ازجاهای مختلف حرک  کن  تا

ودرعوض یک تلنن دیگرمورد مشتوک  ندیدم  .مطتئن شوم تعقیب  در کار نیس 

تویف کردم وتلنن زدم متاسنانه تلنن  .عتوم  خال  دیدم که به من چشتک میزد

دوباره تویف کردم اما  .عتوم  خراب بود به راه خود ادامه دادم تابه تلنن دیگری رسیدم
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 .چادرسیاه ه  منتار تلنن اس  دیدم یت  تلنن میزند و زن  با .ویت  که به تلنن رسیدم

شین تا رسیدن به تلنن ی پارک کردن ماچیز عادی بود اما اینته ازفاصله ظاهرا  هته

زن  .ناگهان یت  داخل تلنن ویت  درانتاار باشد برای  غیرعادی بود، عتوم  خال 

اول خواست  یبول ؟ چادری به من گن  آیا متتن اس  این شتاره را برای من بگیرید

تواند این زن خودش م  .معن  اس  کن  اما به سرع  احساس کردم این درخواس  ب 

گنت  نه خان  خودتان بگیرید این که  .پس موضوع معطل کردن من اس  .کاررا بتند

کاری ندارد و در هتان لحاه دیدم در پیاده رو طر  مقابل من یک ننر زاغ سیاه مرا 

ام اما شاید یصدشان دستگیر کردن من برای  مسجل شد که در تور افتاده .زندچوب م 

فروخ  ی تازه م وبه طر  یک دس  فروش که پسته زدم خودم را به ننهت  .نباشد

آیا به طر  ، حرک  کردم که در حین پسته خریدن ببین  ازکجا وچگونه باید فرار کن 

تته کاغکی  .ویا خونسرد از آنجا رد شوم ماشین خودم بروم یا پیاده شروع کن  به دویدن

 .ای ازیرار یبل  به هتراه داشت  که وی  نترده بودم رمزشان کن های زندهحاوی آدرس

رفت  آن کاغک را درکف دست  یراردادم ودرهتان حال که به طر  پسته فروش  م 

پیاده  به پسته فروش که رسیدم هتان فردی که موازی من از .کردمرایک دست  له م 

من با ؟ خواست  تلنن کن به ک  م  :کرد به من نزدیک شد وگن رومقابل حرک  م 

تو ک  هست  که به تلنن ، به تو چه :ظاهری متعجب ازحر  اوبه او نگاه کردم وگنت 

گنت  ما برادرمرادرنداری  مناورت  .گن : من از برادرها هست ؟ کردن مردم کارداری

پس شتا ! عجب .یک دفعه لحن  راعوض کردم وگنت  .دم گن : من پاسداراس؟ چیه

بیا نزدیک  .گن : چندتا سؤال داری ؟ پاسدار هستید خوب بنرمایید چه فرمایش  داشتید

 .بود( شده بان پارکاشاره به یک پیتان سنیدی کرد که طر  دیگرخیا) آن ماشین

 .رفت  "برادرها"من ه  با او به ست   .گن : برادرها سؤال دارند؛ گنت  هتینجا بنرمایید

تا آنتویع کاغک کوچولوکامد  باعری دست  مچاله وتقریبا  پاره پاره شده بود اما هنوز در 

شتا ؟ گنت  یعن  چه .یتیشان گن  بروتو .به پیتانشان که نزدیک شدی  .دست  بود
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 ؟ مگه من چه کردم؟ خواهید مرا بگیریدگنتید سؤال دارید م 

 .س سروصدا نتن برات بد میشه سوارشوگن : هی

در آن لحاه حواس  نبود که ببین  آیا کس  از رهگکرها ه  ما را دیدند یا نه اما تا آنجا 

ی مشتوک وهتین آیایان کس دیگری که فهتیدم بجز پسته فروش وهتان زن محجّبه

، شتباه شدها، گنت  حاج آیا عوض  گرفتین .سوارشدم گن  سرت را ببر پایین .ما را ندید

ای اس  کتیته .شناس را م ی این ناحیه هباه کردید من حاج آیای رییس کتیتبخدا اشت

خواست  برای من م  .شناسدمرا نزد او ببرید اومرا م ، ها بود بردمراکه هتان نزدیت 

خواست  به خانه زنگ بزن  که شیر پیدا م ، حاق چون شیر پیدا نتردم .ام شیر بخرمبچه

احساس کردم مرا به ست  اتوبان کرج  .ها بدهتارنبودگوششان به این حر  …ونشد 

برید تا از اشتباه بیرون اعتراض کردم که چرا مرا هتینجا نزد کتیته محل نت  .برندم 

و جالب اینته من بجز نام آن کتیته هی  اطدع دیگری ازآن کتیته نداشت  واساسا   .بیایید

ام براین بود که به هی  وجه خودم رایک فرد سع  .محل زندگی  هیچوی  آنجا نبود

آدرس محل  دایتا  .نده  جلوه سیاس  تح  تعقیب که انتاار چنین مشتدت  را دارد

 این گونهچرا بامن ، من آبرو دارم، شناسند  مرا م گنتکارو زندگ  ام رام  دادم و م 

البته یبل از سوارشدن به ماشین کاغک کوچولوی پاره شده و بسیار ؟ کنیدرفتار م 

ها کوچک شده را دریک فرص  طدی  داخل جوی پیاده روانداخت  و از اینته آن

واستند که ماشین  سوی  ماشین مرا خ ،هتان اوّل کار .بسیار خوشحال شدم، ندیده بودند

اند و کت  را ببین  مرا زیر نار داشتهها پس این آیایان یبل از آنته آن .راه  بیاورند

های مراچش  بسته وارد یت  از اتایک .نگران شدم خدصه به اوّل اتوبان کرج رسیدی 

پس از چند دییقه یک دفعه هته ساک  شدند وفردی جلوی  ایستاد از زیر  .آنجا کردند

حاق دیگر جبهه متحد خل  ه  که ، آفرین، خب» دیدم گن : بند کنشش را م  چش 

ای بود که من در جعبه دستتال مناورش مضتون کتابچه« ..خواستید تشتیل دهید وم 

ها جاسازی مرا پس این .کاغکی بازنشده به گتان خودم بامهارت جاسازی کرده بودم
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که بسوی  باریدن  ان سیل  ومش  ولگد بودناگه؟ گنت  مناورتان چیس  .اندپیداکرده

 .گرف 

و در عین  .ها صورتش رابه من نزدیک کرد و گن  بقیه جاسازیهای  رابگویت  از آن

اشتال یضیه این بود که این جزوه هنوزدرسطح  .دادی جزوه را به من نشان م حال لبه

شهریا کشور پخش نشده بود ویرار بود هتان روزها پخش شود واین موضوع را اگر 

من ه  که تا  .داد که من یک هوادار ساده نیست شد و نشان م م  برای  بد، فهتیدندم 

با لحن  ملتتسانه که  ادامه دادم منتها، آنتویع نقش یک آدم غیرسیاس  را اینا کرده بودم

گکاشته یاخدای نترده  توماشین  جا، مسافر دان  این چیس  شایدحاج آیا بخدا من نت »

ها یک آن ..کن  به من این چیزها را نچسبانید وخواهش م ؛ کنیددارید شوخ  م  شتا

 .دییقه دوباره مصیب  نازل شد 51لحاه کوتاه آمدند وپ  پ  شروع شد و بعد از شاید 

ننری داخل کابین شدند ودوباره شروع کردند به زدن من گویا با اوین تتاس گرفته  ندچ

 .ام راکه مجبورشده بودم هتان را بده  چک کرده و مرا شناخته بودندبودند و اس  اصل 

ازاین لحاه به ، به هر رو .اش صحنه سازی بود وازهتان ابتدا مرا شناخته بودندشاید هته

زدند مرا خوابانده وبا فانوسقه به کف پا م  .ای دیگر بودمن به گونه بعد برخوردشان با

و گن  حسین ، خواستند شخص  به من نزدیک شدهای دیگر را م وازمن جاسازی

ای گ  اهل هی  فریهحاق تو م ؛ زندان  سیاس ، اکثریت ، دانشجوی صنعت ، بهبودی

ای یک زمان  بودم حاق کاره؛ داردن : خب زندان  سیاس  چه ربط  به اقگنت ؟ نیست 

راستش درآن لحاه از عتس العتل خودم خنده ام ) .کن نیست  وزندگ  خودم را م 

، من از یک فرد ظاهرا  غیر سیاس  ب  اطدع از این عوال به ناگهان گرفته بود که چطور 

 ( .ای نیست گوی  یک زمان بودم و حاق کارهیک دفعه بدون هی  متث  م 

های یبل  را بتن  یعن  باید از اس کردم از آن لحاه به بعد دیگر نباید برخورداحس

از موضع یک ، در یک جتلهو  کلتات  از این یبیل بپرهیزم..خواهش وتتنا وببخشید و

 .فرد سیاس  زمان شاه که سیاس  را کنار گکاشته باید برخورد کن 
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پس از  .برندمدانست  به کجا م نت  .ماشین به حرک  درآمد مرا داخل ماشین کردند و

کنند و درس  در هتان چند لحاه یک دفعه متوجه شدم به ست  اوین حرک  م 

دیگر  .املحاه بود که احساس کردم انگار از یک بلندی به یعریک چاه سقوط کرده

بدون آنته متوجه شده باش  ب   .به هتین سادگ ، مرا دستگیر کردند .هته چیز تتام شد

فورا  پاسخ دادم: ؟ چه گنت ، پاسدارها به سرع  پرسیدند: چ  حیف! گنت  حیفاختیار 

هیچ  مناورم اینه که حیف شد که شتا هنوز در سوءتناه  هستید و دوباره مرا به جای 

 .آن هاه  چندتا متلک گنتند که یادم نیس  .بریددیگری م 

یعن  بند بازجوی  کردند و  613مرا وارد  .به اوین که رسیدی  دیگر هوا تاریک شده بود

با  .گویا مویع پخش شام بود .برای  نان و کره وتخ  مرغ پخته آوردند .در اتای  نشاندند

اشتها بودم که دس  به آن نزدم و از هتان روز آنقدر ب ، آنته به کره خیل  عدیه داشت 

و کره خوش  نیامده و این  گکرد هیچوی  از تخ  مرغ پختهتا کنون که سالها از آن م 

ها را جلوی  چند لحاه بعد بازجو آمد و وریه سؤال .توان  بخورمدو را با ه  نت 

از این لحاظ خوشحال شدم و  .ها چاپ  بود و جنبه عتوم  داش سؤال .گکاش 

اند وگرنه هتان لحاه اوّل برای لو دادن یرار مرا ها برای من بسی  نشدهاحساس کردم این

اما این  .های عتوم  نگیرندزیر فشار بگکارند و وی  خودشان را با این سؤال باید

سؤاقت در صنحات اول اس  و فامیل و این که چه کسان  از  .خوشحال  دیری نپایید

نوشت  در یست  ها را م و من ه  جواب ..یا فراری هستند و” گروهت “یتان هافامیل

 .ن منسوبین  ندارممنسوبین سیاس  و فراری نوشت : چنی

چشت  را باز ، دارمبازجو دوباره وارد اتای شد و گن : یک لحاه چش  بندت را برم 

بندم را برداش  و من چشت  او چش  .چیزی نگنت  .آرمپدرتو در م   باز کناگر ، نتن

فهتیدم از صدای پاها  .بندم را گکاش ای شد دوباره چش شاید نی  دییقه .را بسته بودم

یبل از دستگیری   .شناسد که مرا م ،ام آوردندبرای شناسای  به احتتال زیاد کس  راکه 

این بود که سه تا از رفقای یدیت  سازمان را زیر ، آخرین خبری که از زندان داشت 
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 .کنداند و یک ننر هنوز مقاوم  م اند و دوننر مصاحبه کردههای شدید یرار دادهفشار

گن : خب رفی  جتشید  .اتای شد و مرا به اس  سازمانی  صدا کرددوباره بازجو وارد 

گوی  او با من نبوده و ؛ من به روی خودم نیاوردم و جواب  ندادم؟ حال  چطوره

سال اولین باری  1پس از  .اوّلین سیل  محت  را نواخ  .مخاطبش شخص دیگری اس 

دوباره باید  .  داری  مادنیای کوچت .اوین افتاده بود 613بود که دوباره گکارم به 

 .اعتراض کردم! چه لحاه دردناک  .دوباره وارد جهن  شدم، بازجوی  پس ده 

 ؟ زن  مگر چه کار کردمچرا م 

 ! پس تو جتشید نیست ! خنه شو خودتو به اون راه نزن −

 .من حسین هست ، نه

، ا بنویسیدی تشتیدت  خود ربازجو رف  و من این سؤال را در مقابل خود دیدم: رده

اس  ، با ذکر تاریخ و افراد تح  مسئولی ، ایدهای  که تاکنون داشتهتتام  مسئولی 

 .اصل  و آدرس فعل  هتگ  را با کشیدن کروک  بنویسید

هته شخصی  و ، امیر .خنده تلخ  برلبان  نشس  به خود گنت  .خودکار را زمین گکاشت 

هته را ، انسان  اس  و ترا امیر کرده اس آنچه که ، اتهته حیثی  و عاطنه، جوهرت

 .شب زندگ  و مرگ اس ، امشب .درجان و بدن  گرد آور، در یلب و مغزو پای 

های باشر  و مردم زحتتتش ایران و چرا ایران امشب شب مرگ تو و زندگ  انسان

این سؤال جواب دادن  .هرچه نیرو داری در کف پای  متترکز کن .که تتام جهان اس 

 ! نیس 

  .یل  را روی میز گکاشت 

ها این سؤال، ای نیست گنت : آیا من کاره، احساس کردم بازجو پش  سرم ایستاده

 ؟کنیدها را م چرا ازمن این سؤال؟ چیس 

ببریتش ؛ زنداین طوری حر  نت ؛ شودآدم نت ، سررسید وگن : این 5سربازجو 

                                                           
اش برای  نام وایع  بعد سالها. 5926 سال در پن  یشعبه سربازجوی بود، رحیت  حاج مستعارش نام 5
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 ! زیرزمین

های آنها تتام گوش و هوش  به حر  .کردندهای  پ  پ  .هر دو از اتای خارج شدند

های  که نامنهوم بود دو کلته شنیدم که بسیار خوشحال کننده و درعین بین پ  پ  .بود

 .های  بود که یبد  درسازمان داشت دوتا از مسئولی ، این دو کلته .آور بودحال عکاب

هتان لحاه  .زدم هتان کس  که مرا شناسای  کرده گنته و یا شاید دیگرانحدس م 

تر کترنگ را به صورت   هتین دو تا مسئولی ، اگر دیگر طایت  طای شد، تصتی  گرفت 

شود تا آنجا پیش ی بازجوی  در زمان شاه این را فهتیده بودم که نت از تجربه .یبول کن 

هیچ  “شود گن  نت ؛ های این چنین  لب از لب نگشودرف  که در زیر بازجوی 

دانست  که در تاریخ مبارزات ایران م „ !گشای مرا بتشید من لب از لب نت ، گوی نت 

های بسیار وحشیانه افرادی که اطدعات زیادی داشتند و در زیر بازجوی ، و شاید جهان

انست  که انسان یدرت آن را دارد که داما این را ه  م ، شتارندانگش ، هی  نگنته باشند

فرسای دیگر عتد  هی  اطدعات منید و خواب  و فشارهای طای در زیر کابل و ب 

بازجوها را برای ضربه زدن به سازمانش ، و دریک کدم بدردخوری به بازجوها ندهد

ن  شد، اما نامتتن نیس ، این اگرچه دشوار اس  و بسیاره  دشوار اس .ناکام بگکارد

پ  بازجوها های  را در پ ازاین که دوتا از مسئولی  .تاکنون شده اس ، باید بشود، اس 

چون معلوم شده بود که مرا ، بودم ترسیده .ه  ترسیده و ه  خوشحال بودم، شنیده بودم

 .ای نیس  که تا آن مویع پیش برده بودماند و دیگر جای  برای ادامه آن بازیشناخته

قایل برخ  از اطدعات ؛ داندچون فهتیده بودم که بازجو از من چه م ، خوشحال بودم

 .ای به چنگ آورده بودمبازجو را ب  هی  تحتل شتنجه

انوشیروان لطن ( افتادم که در زمان شاه به ستبل مقاوم  در زیر ) به یادِ دکتر

 -بودی  زمان  که آزاد -ویت  چند ماه یبل .ها معرو  شده بودهای ساواک شتنجه

، دانددانی  بازجو از ما چه م ویت  نت »گن : زدی  م راجع به بازجوی  با ه  حر  م 

                                                                                                                            
 .بود ایزنجیره یتلهای اصل  عامدن از یت  بود. او «عالیخان  مهرداد»اش اس  وایع  :شد معلوم
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چون آدم مجبور اس  آنقدر کابل بخورد تا ، بازجوی  پس دادن خیل  مشتل اس 

داند و بهتر خود بازجو اطدعاتش را رو کند تا به یربانیش وانتود کند که هته چیز را م 

آدم میتونه هتان اطدعات  را که بازجو داده دوباره به اون ؛   بزنداس  که دیگر حر

 «برگردونه

ی این دانست  که بازجوها ه  هتهدانست  اما این حقیق  تلخ را ه  م اینها را م 

، شود ازهتان ابتدا لب به سخن بگشای اما مگر م  .شناسندها و شگردها را م یانونتندی

ع به خود که آنها به هر حال متتن اس  با شتنجه شدید مرا به آن ه  با تلقین این موضو

امتان دارد ، کنندای که وارد م ها زیر فشارِ وحشیانهبه صر  اینته آن .حر  بیاورند

باید به زیرزمین رف  باید این جنگ نابرابر و تحتیل  را ! شودنه نت  .مرا به حر  آورند

 ! تحتل کرد و به جان خرید

رفتی  به این فتر کردم چه وی  و به ها که پایین م از پله .زیرزمین کشاندند مرا به طر 

درعین حال که در درون  .ها باق خواه  آمد و یا باق خواهندم آوردچه صورت  از پله

اما تجربه زندگ  و ، مصت  به مقاوم  بودم و احساس  حاک  از استحتام بود

دل  ، و من این را دوس  نداشت ؛ کردندتر م ین ها در زمان شاه تصتیت  را زمبازجوی 

آن یدر ساک  بتان  و یا فریاد بتش  که روی تخ  شدی ؛ خواس  فقط نه بگوی م 

ایتاش یتبار دیگر با ماشین مرا بیرون  .خواست  زلزله بیایدوایعا  در آن لحاات م  .بتیرم

کن  حت  به این را خدص م گیرم و خودم هر طور شده اسلحه را از دستشان م  .ببرند

را بتش  و بعد خودم را و با این ها افت  که قایل اول یت  از این جددوسوسه نت 

 .ماجراجوی  کار را خراب کن  و به آنها فرص  ده  تا دستگیرم کنند

برخد  زمان شاه بدون هی  تشرینات خاص : یک تخ  لخ  ، به تخ  شدی رسیدم

کت  ه  خون درجای  نزدیک تخ  ، نارش روی زمین افتادههای  درککابل، و ساده

 .روی زمین ریخته

احساس کردم دوسه  .های چند ننر آمد که به سرع  به اتای وارد شدندسرو صدای یدم
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من ه  به پش  ، بازجوی  گن  بخواب .ننر بازجو و چند ننر پاسدار در آنجا حاضرند

چون زمان شاه برای شتنجه شدن هتیشه به پش  یعن  طای باز  .روی تخ  دراز کشیدم

چرا ؛ یک آن جا خوردم! خوابیدی  اما این بار بازجو گن : به رو بخوابروی تخ  م 

کنش  را که هنوز به پا  .ها معطل نتردند وبه سرع  مرا به رو خواباندنداما آن؟ به رو

کابل ه  ،   از بازجوها گن : به بهدر هتین اثنا یت .داشت  درآوردند وجوراب را ه 

های ساواک را بر هر دو او عدم  زخ  کهنه کابل .دون پس مزه شو م ، ایهکه خورد

، ب  اختیار گنت : آره .دانس  این عدی  حاک  از چیس کف پای  دیده بود و خوب م 

دم  که بازجوی جتهوری اس .زد  "حسین "خواهید بزنید که م  شتا ه  هتان جای  را

انتاار چنین جواب  را نداش  و به هی  وجه خوش نداش  به او بگویند ساواک  یا 

با عصبانی  و خش  هیستیریت  مرا به باد مش  و لگد ، گر معرو  شاهحسین  شتنجه

 .اولین ضربه کابل فرود آمد .کوبیدگرف  و گلوی  را فشار داد و به سر و صورت  محت  

آنقدر خودم را آماده کرده بودم که بجز صدای خشک وخشن و بلند کابل درد زیادی 

سال  1 .هتان کابل خودمان بود؛ دردناک بودبه شدت ضربه دوم اما ؛ احساس نتردم

توان چگونه م ! چه دردی، آخ .دوباره هتان آش و هتان کاسه، زنگ تنریح تتام شد

ی به پش  در مقابل کابل به کف پا مثل یک شد .درد کابل به کف پا را توضیح داد

مقایسه کرد  این گونهشود نه نت  .سیل  در مقابل سوختن تتام پا بوسیله آبجوش اس 

به خاطر چه و ، ایاما تحتل این درد در چه لحاه .رسانداین مقایسه فقط میزان درد را م 

اگر هتان کابل  .متتن باشدهای  هستند که تبیین آنها شاید ناها کینی این؟ تا چه مدت 

ی جست  و مؤثرترین شتنجه، گرشتنجه و شده شتنجه اعترا  به که −به کف پا را 

مثد  اگر  .تر اس تحتلش به مراتب آسان، بزنند دیگری شرایط در −روح  اس  

بگویند به عل  توهین به پاسدار یا به عل  اعتصاب غکا و خدصه به هردلیل دیگری که 

داند آدم م ، ضربه شدی بخوری 91شود توباید ازنار بازجو وزندانبان جرم محسوب م 

ها درد کتتری باردرد جانتاه را تحتل کند و بعد از آن تا ساع  91که فقط کاف  اس  
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دانی  تو اما اگر بگویند ما م  .هایش را پانستان کندوزی ه  احتتاق زخ بتشد وچند ر

دانی  یک و بعد بگویند که م ، راس  ه  بگویند، مسئول حسن و عل  و احتد هست 

حال بگو ؛ آن ه  مسلتا  نه در خیابان که در خانه آنها، ایها یرار و جلسه داشتهسال با آن

ی آنها باق دادن خانه که انگش  دست  را به معنای لوو تا زمان  ، شان کجاس خانه

آنوی  تحتل ضربات نامحدود و نامعین این کابل ، کابل زدن ادامه خواهد داش ، نبری

یعن  مرگ ، کندنامحدودی که مرگ ه  محدودش نت  .نامحدود ،چیز دیگری اس 

  بر آن عکاب الی  آید که قایل نقطه پایانبه ندرت در چنین لحاات  به سراغ آدم م 

ضربه  61ضربه صبح  61، ضربه 11یا  ۰1یا اگر بگویند تو جیره داری روزی  .بگکارد

تا زمان  که حاضر به مصاحبه تلویزیون  بشوی و خودت وگکشته ، و سپس شب؛ عصر

بودند کسان  که گنتند آنقدر کابل  .مال کن وسازمان و هته چیزت را در مأل عام لجن

 11روزی ، زن گن : من یتباره نت وایعا  ه  حاضر بودند اما بازجو م  بزن که بتیرم و

خوب  ؛ واگر حال  بد شد و احتیاج به دیالیز داشت  هتین جا بهداری مجهز داری ، ضربه

پانستان در ضربات  .زنندروی پای پانستان شده کابل م ! خوریکنی  و دوباره م م 

ریزند ساولن ومرکورکرم روی پا م ، شودگوش  کنده م  .شودپنج  وشش  پاره م 

زنند وحت  روی پای جراح  کنند و روی زخ  دوباره کابل م کابل را ضدعنون  م 

 .ایتاش بتیرم؛ توان مردنت  .زنندشده با تتام یدرت کابل م 

بعد از یلب  که ؟ ایستدچرا یلب  نت ، شومچرا بیهوش نت ! آدمیزاد چه جان سخ  اس  

 .کندبازه  کار م ، شود اما نهازجایش دارد کنده م  .کندچند ضربه مثل طبل صدا م 

بگو مصاحبه ؟ خواه  بتیری و راح  شوی نهها گنته بود: م بازجوی یت  از بچه

 ! کن  تا بتشت م 

زنده ماندن را از حیثی  وشر  و ، شتنندها فترکنند کسان  که دره  م شاید خیل 

، شتننددیگران بیشتر دوس  دارند اما در مورد بسیاری از کسان  که دره  م  زندگ 

آرزوی مرگ داشتند و بارها ” هاشتسته”بسیاری از، از استثناها که بگکری  .اینطور نیس 
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بگو تا “ .ها بتیرندگکاشتند تا آناما بازجوها نت ، کوشش کردند خودشان را بتشند

بازجو  .رسده از قبدی ننیر شدی به گوش آدم م این فریاد بازجوس  ک” ! بتش 

اگر نگوی  “ایتاش این جتله را بگوید:  !”کشیت اگر نگوی  هتین جا م “گوید: نت 

 .این جتله پیام زیبای  اس  در زیر کابل؛ ”میریم 
 

تا  .ها داردهای  با ساواک ها کابل زدنشان تناوتچ کردم ختین آن شب احساس م 

منا  و با ، گر پرآوازه ساواکشتنجه، به خاطرم مانده بود ضربات حسین  آنجا که

ای از اعتای یلب و جان و با هربار فرود آمدن نعره .آهنگ زمان  تقریبا  یتنواخ  بود

یعن  آدم بین دو ، داداین خود یک هوشیاری نسب  به یربان  م  .ریخ انسان بیرون م 

کشید و تتام سلول ای م نعره، ثانیه طول بتشدضربه کابل که متتن بود یک دوم 

اهلل یضیه به شد اما در شتنجه گاه حزبهایش برای دریاف  ضربه بعدی آماده م 

زدند به محض آن که ضربه اول در آن شب دو ننر با ه  کابل م ، صورت دیگری بود

د وبرای در عتل هی  توال  و نات  در کار نبو، آمدم  دوم  شد ضربه نواخته م 

، حت  برای اینته بتواند بین دو اوج درد یک ده  ثانیه، دستگاه دفاع  و عصب  اسیر

توان  این ب  نات  در کابل خوردن نت  .وجود نداش ، ننس  بتشد، بادردی کتتر

 .توانست  بتش ننس نت ، بگوی  وحشتناک بود اصد  خنه کننده بود

 .گوها و یرارهای  را بتتام فعالی ، ی بگو

 ؟ خواهیداز من چه م ، ی اما من که دیگر فعالیت  نداشت 

 .رسی  سر چیزهای دیگربعد م ، خواهی  فعد  فقط یرارها را بگوی هیچ  ما چیزی نت 

 ، من دیگر فعالیت  ندارم، ی من یراری نداشت 

 .ضربه پش  ضربه.ی هر وی  خواست  بگ  انگشت  را باق ببر

، مرگ بر شوروی، مرگ بر آمریتا، زدند شعارم  دادندریاد م ی پاسدارها و بازجوها ف

 .… صورت سرو به مش  − شعار − کابل – شعار …مرگ بر

نت  دان  چه نیروی عجیب  در من زنده شده بود که در اوج این جنگ مغلوبه درس  
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و ویت  که  .گیدگنت  دروغ م م ، ”مرگ بر آمریتا“درجای  که شعارم  دادند 

کردم پیش خودم حساب م  .گیدگنت  راس  م م ، ”مرگ برکتونیس “گنتند م 

اکنون کاری  .شان با کتونیس  اس گویند و دشتن  اصل ها در شعار اول دروغ م این

ویت   .بود این گونه لحاه آن در احساس  −ندارم که تشخیص  درس  یا غلط بود 

 .ایدحیوان، شتا آدم نیستید، ایدشتا پَس ، گهان فریاد زدمنا، شان را دیدمهجوم وحشیانه

کردم: آیا این من بودم که درس  زیر کردم وحش  م بعدها که به این جتدت فتر م 

ای نداش  جز این کار فایده؟ روی نبودآیا این چپ؟ ها را زده بودمشتنجه این حر 

 دره  روی یوایشان تتام با که این به شانکردن ها به شتنجه بیشتر و مصت تحریک آن

با زدن آن ، اما در عین نگران  و اضطراب .شوند متترکز من کردن ومسخ شتستن

 .شددل  خنک م ، هاحر 

اما پایداری ، این لکت بخش بود .توی رویشان ایستاده بودم، به هر حال روی تخ ِ شدی

ری این راه پر مخاف  و دشوا .کاری بود کارستان، و ادامه این راه به هتین صورت

 .کردطوفان  مرا غتگین و ناامید م 

روی کترم نشس  با پتو جلوی ، دانس  چه کندبازجو چنان خشتگین شده بود که نت 

 .دماغ و دهن  را گرف  ضربات با هتان یدرت و ب  نات  منرطش ادامه داش 

بسته بودند و کابل های  به جلوی تخ  بسته بود پاهای  را با طناب به ته تخ  دس 

 .خنگ  و درد با ه  جان کندن وایع  بود .راه ننس کشیدن  مسدود بود .زدندم 

داشتند که ننس بتش  وبعد از یک رفت  پتو را برم درس  لحاات  که داشت  از حال م 

در حال  که جلوی بین  و ، کابل زدن .گکاشتند جلوی دهان دوباره پتو را م  ننس عتی 

، ته بودند و در آخرین لحاه رها کردن من برای یک لحاه که ننس بتش دهن را بس

 .چندین بار تترار شد

خواه  من بگوی  و تو بنهت  که گن : تو م بار یت  از بازجویان با صدای بلند  یک

ها این درس؛ این جا ساواک نیس ؛ ایکور خواندهن! ها ما از تو چه اطدعات  داری 
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ما هته ؛ خودت باید بگوی ، کنی ما رونت ؛ زجوهای شاه نیستی ما مثل با، کهنه شده

ی آخرش عین جتله .ها را بگوی خواهی  خودت آنفقط م ، دانی چیزت را م 

شاید این جتله جزو ذات بازجوی  هتراه با شتنجه اس  و  .جتدت بازجوهای شاه بود

در هتین لحاات بود که به نارم رسید درد ضربات کتتر  .ربط  به رژی  و زندان  ندارد

شود و حساسیتش کتتر شده برای لحاات  خوشحال شاید پاهای  دارد کرخ  م ، شده

کنند درد به هتان شدت ساب  شدم اما به زودی فهتیدم ویت  یدرت ضربه را بیشتر م 

تتام  .ربات رایطع کنندشاید لحاات  ض، به ذهن  رسید خودم را به بیهوش  بزن  .شودم 

، خواهش کردم؛ به تتام بدن  فرمان دادم، ام را در پاهای  متترکز کردمنیرو و اراده

خواه  من م ، التتاس کردم: بیایید برای یک لحاه ه  که شده ب  حرک  شوید

  !آرام باشید؛ پاهای من حرک  نتنید! بیهوش شوم

نه فریادی و ، نه تتان ؛ بدن  را لخ  کردم؛ بتان بله وایعا  توانست  ب  حرک   .موف  شدم

هی  ؛ من ساک  بودم و ظاهرا  بیهوش، چند ضربه دیگر ه  زدند .نه هی  عتس العتل 

زود بازش ؛ بیهوش شده، یک بازجو خیل  یواش به هتتارش گن : دیگه نزن .نگنت 

 .به آنها کتک کرد ای که این انسان نتاها داشتندتجربه غن ، اما دو سه ثانیه بعد .کن

هتین مرا فریب داد و من که  .یک ضربه ناگهان  با صدای بلند به بغل تخ  فرود آمد

های بازجوها با عربده .انتاار چنین ضربه وصدای  را نداشت  ب  اراده پاهای  را کشیدم

خودتو به ؟ کن حاق برای ما فیل  بازی م ! وحشیانه دوتای  روی من افتادند: خبیث

 ! بزنش هنوز هنتاد تا جون داره این خبیث؟ زن بیهوش  م 

من نتوانست  روی پاهای  که خیل  گنده ! مرا از تخ  پایین آوردند و گنتند: درجا بزن

چطور روی این  بین ن م اق! هان،   ستیباتون  گن : نت یک بازجو  .شده بود بایست 

 . ستیا م( ت آماس کرده بودمناورش پاهای بشد) دو تته چوب

 .ومن ب  اختیار روی دو پای  جهیدم، شروع کردند به زدن با کابل به ران و باسن و کتر

دوباره  .پس از چند یدم به زمین افتادم! کنی گنتند: دیدی ما غیر متتن را متتن م 



99 
 

راه برو برای خودت خوبه بیچاره وگرنه پاهات داغون ، بلندم کردند وگنتند: درجا بزن

 .رسیدتر به نار م این صدای یک حاج آیا بود که مسن! شهم 

باشد که دیگر کف پای  نداشته باش  تا ؛ ای کاش پاهای  را هتین امشب از دس  بده 

 نابودخواهند پای  خوب شود پس بگکار پای  ها م حاق که این؛ ها به آن کابل بزننداین

اما بعد از ، اگر چه ایستادن برای  سخ  بود .بود نیا ام در آن لحاهاحساس درون  .شود

 .نایست  و درجا نزن ، های آن حاج آیا آگاهانه سع  کردم اگره  بتوان  بایست حر 

م  یت  از دس  های  را به یک دستبند ینل  .ای دیگردوباره مرا بستند اما این بار به گونه

، که از یک دس  آویزان بودمدان  به چه نحو مرا آویزان کردند به طوری نت  کردند و

 .اما نوک انگشتان پا با زمین تتاس داش 

 .بگو یرارت را بگو −

 .آخه من یراری ندارم −

 .خب پس بتشیدش باقتر −

 .اما یلبا  راض  بودم، کردمدرعین حال که درد زیادی در م  دس  و کتن  احساس م 

ها ه  زمان شاه افتادم که آنیاد  .کردم آویزان شدن بهتر از کابل خوردن اس فتر م 

منتها زیر پای  یک چهارپایه  .درس  به هتین نحو با یک دس  مرا آویزان کرده بودند

 به طورگکاشته و به طور ناگهان  چهارپایه را با لگد دورکرده بودند و بعد درهتان حال 

ها وی من در بی  و امید آنته در هتین حال مثل آن .زدندنایص به کف پای  کابل م 

کابل راه  چاشن  خواهند کرد و یا به هتین آویزان کردن رضای  خواهند داد چند 

بازجوها گویا به کار دیگری مشغول بودند و یا آنطور وانتود  .ای به سر بردمدییقه

 .دارد کامد  غیرعادیناگهان احساس کردم تتام بدن  به طر  باق خیز برم  .کردندم 

رفت  و علتش ه  درد جانتاه  بود ه یک دست  انگار بارفیتس م بله این خودم بودم ک

در وایع آیایان شروع کرده بودند به کابل زدن  .کردمکه دوباره در کف پای  احساس م 

جهش  به باق و  .چرا که کف پا کامد  در اختیار آنها نبود، نایصبه طوربه کف پا منتها 
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سپس با تتام وزن با شدّت روی کتف و بازو بعد شل شدن و به ست  پایین افتادن و 

چنانته بعدها ، دیداگر اهل ورزش نبودم کتف و گردن  آسیب جدی م  .فشار آوردن

 این گونههای  را دیدم که به خاطر دستبند یپان  و یا در زندان عتوم  چند نتونه از بچه

 .شتنجه شدن یک دستشان فل  یا نیته فل  شده بود

 .5جعنر، بازجو گن : یوسف .وضربات کابل باریدن گرف ، تخ  دوباره بستندم به

اما آخر یوسف دوماه پیش دستگیر شده و جعنر  .بازجو به حر  آمد! عال  شد، جانت 

دانست  یوسف مقاوم  کرده تا آنجای  که من م  .یت  از استهای سازمان  یوسف بود

هنوز چیزی  .باید هی  نگوی ؟ دخواهناز من چه م ؟ آورندحاق چرا اس  او را م  .بود

چقدر سخ  اس  که باید  .به این خاطر انگشت  باق نرف ، برای  مشخص نشده بود

 .به زدن ادامه دادند .اما بازجو دیگر چیزی نگن  .بازه  بخورم ومنتار باش 

اش بلته خودش و تتام  لحااتش هتیشه در آن شب سیاه وجهنت  که نه تنها خاطره

دان  چه نت  .گکش هتین طور به سنگین  م ، اضر وملتوس اس جس  و جان  ح

های زمان  به هوش آمدم که حس کردم مرا از پله .هنگام بود که وایعا  بیهوش شدم

که زندان   6های هتسرمدر آن لحاه به یاد حر  .برندکشان به باق م یزیرزمین کشان

کرد: در دوره بازجوی  و ای را بیان م سیاس  زمان شاه بود افتادم که این گونه تجربه

آورند ای نیس  که ترا از تخ  شدی پایین م ای شیرین تر از لحاهشتنجه هی  لحاه

نتاها من تا آن لحاه چیزی نگنته بودم و این انسان .ایاما تو تا آن لحاه چیزی نگنته

ها برای اینته آن .ای جز این نداشتندیعن  چاره؛ شده بودند مرا به بهداری ببرندمجبور 

بایس  مرا بتوانند دوباره مرا شتنجه کنند و به اصطدح خودشان اطدعات  را بگیرند م 

 .به دکتر برسانند

                                                           
 خشک بیجاری بودند. اسام  مستعار تق  یانع ،این دو اس  5
های آن دوران، هنوز بعد از ، زندان  سیاس  در رژی  شاه بودکه آثار شتنجه«اشر  میر هاشت » هتسرم  6

 .چهل سال در کف پایش پیداس 
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؛ هابه من نزدیک شد و گن : فتر نتن تتوم شده .امبازجو فهتید که من به هوش آمده

 .فعد  وی  ترا نداری ، به زودی دوباره نوبت  میشه، ها بودگرم  بچهتازه برای دس این 

دانست  م  .داداما به من روحیه ، کننده بوداین کلتات اگرچه در نگاه اوّل تلخ وناراح 

اکیپ چندننره و تترکز نیرویشان تا پاس   .گوید که وی  نداری که بازجو مزخر  م 

داد که برای به چنگ آوردن یرارهای  عزمشان را جزم نشان م  ازنیته شب روی من

بایس  به م  .البته در آن لحاه بود، غیریابل شتنجه شدن ، اند و دلیل یطع شتنجهکرده

 .نه چیز دیگری! هتین، شدمبهداری منتقل م 

سند  .نتوانست ، دکتر که باقی سرم آمد گن  ادرار کن  .در بهداری سرُم وصل کردند

 .که البته قزم نشد .آماده باشد که اگر قزم شد دیالیز بشوم 5زدند ویرارشد یست  دیالیز

خوابیده بودم  .اخل سرُم چه داروی  بود که با تتام آن دردها به خواب رفت ددان  نت 

صدای یک بازجو را شنیدم  .بیدار شدم، که با صدای پرستارها که پاسدارهای مرد بودند

دکتر با صدای آرام جواب داد: اآلن اگر بیاید خیل   .که به دکتر گن : باید ببریتش

بازجو رف   .ساع  هتینجا باشد 6۰باید حدایل تا؛ شودسریع دوباره مثل دیشب م 

 ! چه سعادت  .وخیال  راح  شد

بهداری روی تخ  وصل به در اتای ، بودمساعت  که باید زیر فشار مستقی  م  6۰آن 

هی  سوآل و یا خوشحال بودم که  .چه شانس  از این بهتر، خواب سرُم زیر پتو م 

ام با او باشد، و یا رابطه 6ی شناخ  بازجوها از کری ها  که نشان دهندهای از بازجواشاره

                                                           
دهد. ویت  به کف خون اس ، انجام م  دیالیز دستگاه  اس  که به طور موی  وظینه کلیه را که تصنیه 5

پا کابل م  زنند پا متورم و کبود م  شود. خون مردگ  حت  تا زانو م  رسد. ویت  شتنجه ادامه یابد 

دیگر کلیه نت  تواند خون را به درست  تصنیه کند واگر دستگاه دیالیز وجود نت  داش ، هتین عدم 

ز خون را تصنیه م  کنند و آدم به حال  طبیع  برم  گردد توانای  کلیه سبب مرگ م  شد. اما با دیالی

 وعتد  م  تواند بازه  شدی بخورد.
ی مرکزی سازمان بود. رژی  از مویعی  تشتیدت  و کری  )اصغر جیلو( از رفقای یدیت  و عضو کتیته 2

تاق  خارج شدن چه بسا استش ه  شناخت  نداش . در نتیجه، او بعد از دستگیری انوشیروان لطن  و احت
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  .باشند انگار پاها را گ  گرفته .پانستان تا زانو بود .کردپاهای  اما درد م  .مطرح نشده بود

یت  حالش خیل  وخی  بود و گویا یت  دو  .در هتان اتای دو ننر دیگره  بستری بودند

وگوی  مختصر دریافت  گویا راننده ماه  بود که بستری بود او مجاهد بود و با گن 

هتر اس  دوم  که حالش ب .ماشین  بوده که در یک عتلیات مسلحانه شرک  داشته اس 

اما چون روز ، اش برای  آشنا بودییافه .حسین شجاع  بود، توانس  حر  بزندبود و م 

گنت   .پرسید از چه سازمان  هست  .اوّل دستگیری  بود سع  نتردم ابراز آشنای  کن 

البته معتوق  ) .هتین طور اتنای  .انددستگیر کرده” اکثری “ها مرا به جرم هواداری از این

( .دادندهای سیاس  نشان م ها خودشان را غیر وابسته به سازمانشدهدستگیر  اغلب تازه

توانس  ها پیش شتنجه شده بود وم حسین اگرچه پاهایش پانستان  بود اما گویا مدت

هنوز چیزی نخورده بودم و  .کرداو به من برای ادرار کردن کتک  .با عصا راه برود

به تدری  درگلو و سر و صورت   .صدای  گرفته بود .اندرسگویا هتان سرُم به من غکا م 

گن  دو ، از حسین پرسیدم شتا خیل  وی  هس  اینجا هستید .کردماحساس درد م 

دیگر  .سال  زندان  سیاس  بودم 1زمان شاه  .من یبد  ه  اوین را دیده ام .شودماه  م 

من ه  زمان شاه زندان   .ت آوردم به او گنفهتیدم او کیس  اما استش را به خاطر نت 

برای  آشنا به نار آمدی اما درس  به جا ؟ خندید و گن  کدام بند بودی .سیاس  بودم

یصر هتان  9زندان شتاره  .گنت  ما مدت کت  شاید دوسه ماه  با ه  بودی  .آورمنت 

از آن لحاه  .گن  درس  اس  من آن جا بودم .ای داش حیاط مثلث  که حوض دایره

او و  .عد با ه  خیل  صتیت  شدی  او یت  از اعضای مرکزی  راه کارگر بودبه ب

در مورد  .گن  به احتتال زیاد اعدام خواهی  شدم  .هتسرش با ه  دستگیر شده بودند

                                                                                                                            
ترین فرد برای بعهده گرفتن مسئولی  حسن، درس  به هتین دلیل )ناشناخته بودنش برای رژی (، مناسب

دانست  وبا کری  یرار منا   داشت . تتام کوشش  این بود که پای کری  تشتیدت تهران بود. من این را م 

 ی ِ دیگر اس  کری  به میان نیامد.به وسط نیاید. خوشبختانه نه درشب اول بازجوی  و نه هیچو
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خواس  از م  حال  کهشناختتش پرسیدم گن  او در که در زندان شاه م  5دکتر غدم

فردای آن روز یک تلویزیون به اتای ما در بهداری  .ایران خارج شود دستگیر و شهید شد

آن به اصطدح میز گرد را  .های رهبری حزب توده ایران را ببینی آوردند تا مصاحبه

حسین به من گن  به برخورد عتوی  و عباس  .بعد تلویزیون را بیرون بردند .دیدم

برخورد کامد  گن : از نار من این دو ؟ گنت  آره مناورت چیه؟ حجری توجه کردی

 .شناس من این دو ننر را از زندان شاه بخصوص در زندان شیراز م  .متناوت بودند

اگرچه فشار زیادی روی  .حجری شخصی  با صدبت  داش  و در مجتوع صادی بود

 .ی آنچنان  ندهداما حجری توانس  مقاوم  کند و تن به مصاحبه، اندآنها آورده

به  .او آدم محت  و مهربان  به نارم آمد .م کننده بودمصاحب  با حسین برای  دلگر

آوردم که هتین نشس  ویت  به یاد م تدری  ترس از شتنجه دوباره بر یلب و جان  م 

به  .شدمفردا با هتین پاهای پانستان  مرا به تخ  خواهند بس  از زنده بودن  بیزار م 

پس چرا خودم  .کشندنهایتا  مرا م اینها  .امهنوزیک کلته نگنته .فتر خودکش  افتادم

این یک شتس  نیس  این اوج ناامیدی  .اقن که هنوز هیچ  نگنته ام خودم را نتش 

هتسرم را و فرزند ، من مردم  را، من زندگ  را دوس  دارم .وننرت از زندگ  نیس 

یع  اما کابل و شتنجه وا .مادر سالخورده و بیتارم را دوس  دارم، کوچولو و یشنگ  را

اما آخر این ، چیزهای  که دوس  دارم شتنجه بشوممن حاضرم به خاطر هته  .اس 

اما مرگ ، من حت  حاضرم حد این شتنجه مرگ باشد .شتنجه باید حدّی داشته باشد

ها آدم محتضررا زنده این .اینها دستگاه دیالیز دارند .رسدکه به این زودی فرا نت 

، که بتواند مثل سگ زیر کابل پارس کند، ند شتنجه بشودکنند که بتوازنده م  .کنندم 

که بتواند ، خواهند راس  و دروغ در تلویزیون سراسری بگویدکه بتواند هرچه را آنها م 

که بتواند تواب بشود ودیگر زندانیان را به باد کتک بگیرد و حت  اعدام ، نتاز بخواند

                                                           
داشیتن  و یتی  از   ، پزشک، زندان  سیاس  زمان شیاه و رفیقی  بسییار دوسی     زادهرفی  غدمحسین ابراهی  5

 بود.  « کارگرراه»گزاران بنیان
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ها بگوید وهتگ  را روانه خودرا به آنی دوستان و رفقای که بتواند آدرس هته، کند

ها را از آنها بگیرد و و نه تنها هته را به کشتن بدهد که حیثی  و انسانی  آدم، گاه کندلیت

هزار بار مردن بهتر از ط  این مسیر ، نه .های مسخ شدهبه انسان، شان کند به توابتبدیل

تردیدی کترنگ ، ا یک چیزاما تنه .من دیگر با یاطعی  در فتر خودکش  بودم .اس 

انداخ  و آن اینته شاید اطدعات این آیایان ازمن زیاد نباشد ومن بتوان  دردل  م 

گیری برای آنها نیست  ولزوم  ندارد مرا طوری برخورد کن  که فتر کنند طعته دندان

شود ی فشار روی من دیگر بینهای  نیس  خدصه تتام م در آن صورت پروسه .بتشند

 .خودم را بتش ، ای که به هر حال نهای  دارداین حساب من نباید برای شتنجه و با

ییافه معصوم ، کردمنگاه عتی  و مضطربش را مجس  م ، آمدهتسرم به خاطرم م 

او چه گناه  کرده بود که باید با آن هته رن  و ، و مادرم .آمدپسرخردسال  به یادم م 

ها خبر از این اگرچه آن .ان هته چیزش بود بشنودمرارت و اضطراب این خبر را که پای

 شاما من ح  ندارم کس  را که تنها خود، های  ندارندوکتابها و حساباندیش ریکبا

خواس  زیاد به خاطر اینته نت ، پدر اس  و فرزند اس ، اس ر شوهبلته ، نیس 

 .بتش ، شتنجه شود

چندان یوی ، کرددکش  راصادر م البته این مطلب در مقابل منط  اوّل که حت  خو

عش  به زندگ   خاطربهو ند ها از حسابگری به دورکردم این احساسومن فتر م  .نبود

توانست  از این حال  که چندان اما به هر حال نت  .ندبین  کاذب ناش  از آنو خوش

شدم بیشتر به خودکش  راغب هرچه به فردا نزدیک م  .تخیل  ه  نبود درگکرم

اوّلین چیزی که دنبالش  .خدصه تصتی  گرفت  فعد  ابزار قزم را فراه  کن  .شدمم 

بودم یک پی  یا سوزن یا هرچیز فلزی بود که بتوان وارد پریز بری کرد چون برخد  

اما در اتای بهداری  .شددا م زمان شاه پریز بری ه  در اتای بازجوی  وه  در بهداری پی

ها و به طور آشتار این کار را شد جلوی آنحسین و زندان  دیگر ه  بودند که نت 

دانست  که اگر بازجوها یک ننررا که یصد خودکش  داشته در حین عتل من م  .بتن 
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 .د داددهند و به احتتال زیاد فشار بر او را افزایش خواهناو را به سرع  نجات م ، بگیرند

یعن  در این مورد ه  یانونتندی بازجوی  در زندان سیاس  متناوت با یانونتندی زندگ  

شود فشار بر شخص در حال  عادی تهدید به خودکش  سبب م  .عادی بود

خودکش  ، به خصوص در ایران، های سیاس اما در بازجوی  .تهدیدکننده کتتر شود

منط  بازجو خیل  ساده و در عین حال  .کندتوجه بازجو را به افزایش شتنجه جلب م 

گوید: کس  که حاضر اس  برای حنظ اسرار سازمانیش خود را او م  .صحیح اس 

بتشد یا آدم مهت  اس  و اطدعات زیادی در سینه دارد و یا در حال بریدن اس  و 

دس  ، کند کسان  را لو بدهداما چون وجدانش یبول نت ، امیدی به مقاوم  بیشتر ندارد

طای  شده و مرگ را بر زندگ  ب ، شاید ه  به شدت از شتنجه ترسیده، به انتحار زده

به سرع  ، گیرندبازجوها عتدتا  دو ش  اوّل را در نار م  .دهددر زیر شدی ترجیح م 

 .دهندتری یرارش م اما سپس زیرشتنجهِ متترکزتر و وحشیانه، زندان  را نجات داده

سوزن سرم  را که هنگام پانستان شدن روی میز پرستار بود کش  در یک فرص  کوتاه

اگرچه آنت  بیوتیک  .ام بدتر شدفردای آن روز حال عتوم  .رفت  و زیرِ پیراهن  جادادم

شد اما پاهای  عتیقا  چرک  شده وعنون  زیاد دکتر را مجبور کرده بود به من تزری  م 

مرا بیهوش ، در اتای عتل .نجام بدهدکه به یول خودش عتل مختصری روی پاهای  ا

به هتین دلیل  .کردمحس  موضع  دیگر دردی احساس نت اما با ب ، نترده بودند

فرصت  پیداشد تا یک پی  هرز شده را از پریزی که به من نزدیک بود دربیاورم و در 

فترکردم اگریک پریز بری پیدا کن  که ه  سوزن وه  پی   .جیب شلوارم بگکارم

 .دادشود اما چنین فرصت  دس  نت رادریک لحاه وارد دوسوراخش کن  کار تتام م 

 .بعدها فهتیدم که جراح اس  .رسیدساله به نار م پنجاه .دکتر خودش یک زندان  بود

ابتدا فتر کردم کس   .ه بودبرخوردش بسیار با محب  ومسئوقن .گنتند باتجربه اس م 

باید ازنار رژی  فردِمطتئن  ، بیندکند و اینهته افراد شتنجه شده را م که این جا کار م 

برای  ، اما با رفتاری که از این پزشک دیدم .باشد یعن  خدصه باید ازخودشان باشد
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و او را یک بار دیگر ه  در بهداری بستری شدم  .مشخص شد که نارم اشتباه بوده اس 

   5.بهتر شناخت 

 
 1۰۲در راهروی 

پس از شاید سه روز مرا از بهداری بیرون آوردند وبرخد  انتاارم مرا به جای زیرزمین 

های یک راهروی اصل  بود که در یک ستتش اتای 613 .بردند 613به راهروی 

ود و شد که اننرادی نببازجوی  یرار داشتند و در انتهای هتان ست  یک در باز م 

نه راهروی باریک تر عتود بر ، در ست  دیگر راهرو اصل  .مختص زنان زندان  بود

در ابتدای هر  .ها یرار داشتندراهرو اصل  وجود داش  که در یک ستتشان سلول

های آهن  یرار داش  که هتیشه باز بود و دَمِ تقریبا هر یک راهروی باریک دری با میله

هته چش  بند داشتی  و اجازه نداشتی  بجز  .دان  ایستاده بودای یک زناز این درهای میله

من با کت  کنجتاوی فهتیدم که آن  .زیرِ بین  خودمان جای دیگری را نگاه کنی 

به ، یعن  دستها باقی سر و کشیده، اندهای درآهن  بستهها را با دستبند به میلهزندان 

نه خ  ، توانس  کامد  راس  بایستدفقط م  ها ینل شده بود وزندان وسیله دستبند به میله

در نگاه اول این حال  شبیه شتنجه  .این کار برای بیخواب  دادن بود .شود و نه بنشیند

اما مسئله این بود که  .روزحت  چندین ساع  یا یک شبانه، ایستدآدم م ، خوب؛ نبود

 .نددحت  کشیده شده بوها به طر  باق مایستادن معتول  نبود و دس ، اوق  آن حال 

به جز در ، یعن  زندان ، این کار به خاطر متانع  از خوابیدن زندان  بود، افزون بر این

، کشیددییقه طول م  51های صبحانه و نهار وشام که هر کدام کتتر از هنگام وعده

، دخواس  بخواباگر ه  م  .خوابیدایستاد و نت بایس  در بقیه اویات شبانه روز م م 

فهتیدم که تقریبا  بعد از دو شبانه ، بعدها که این بد را بر سر خودم آوردند .توانس نت 

نیاز شدید به ، ریزدبستگ  به وضعی  عتوم  آدم ه  دارد( تعادل انسان به ه  م ) روز

                                                           
 .بتاند محنوظ استش ده  م  ترجیح 5
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خواهد شود و م اما هر بار که بدن لَخ  م ، کندخواب و دراز کشیدن آدم را کدفه م 

آورد وآنگاه های دس  فشار م تتام وزنِ آدم به دستبند و در وایع به م ، ودبه خواب ر

او دوباره راس  و  .آورددرد و کدفگ  غیریابل وصن  فرد را از حال  کرخت  در م 

از  .شتن بودای دایت  و به راست  انسانشتنجه، خواب این زجر و ب  .ایستدمحت  م 

در روز چهارم پاها  .دیددر اوج بیداری کابوس م ؛ ن گروز سوم به بعد آدم هکیان م 

کردند که غکا بخوری در ویت  دستبند را باز م  .گرف از کف تا زانو به شدت درد م 

های اما پاسدارِ نگهبان با لگد زدن و ناسزا ومتلک، رفت هتان دم به خواب عتیق  فرو م 

در تتام  .خوردیع اسنناک  م غکا را با وض؛ گکاش  به خواب برویپش  سره  نت 

غریو ، صدای شدی، دادندصدای فریاد دیگران امان نت ، مدت روز که آویزان بودی

، های جتعهشب، روزهای عزا .های بازجوها و پاسدارهاتهدید و آمیخته با آنها متلک

 -آور آهنگراننوارهای چندش، عدوه بر دعا و اذان، سر نهار وشام .صبح ۰ساع  

 56زندانیان  بودند که  .رسیداز بلندگوهای راهرو به گوش م   -خواننده معرو  مرگ

معتوق   .روز در این وضعی  یرارگرفته بودند 5۰شبانه روز و در مواردی استثنای  حت  

در وایع چنین افرادی در  .حت  خیل  زودتر، میردشبانه روز نخوابد م  5۰یا  56کس  که 

الت  که م  دستشان دیگر خشک شده بود به صورت بسیار حال  آویزان و در ح

ای بیهوش  در دریای  از آن حال  خواب نبود بلته یطره .رفتندزجرآوری به خواب م 

تا او ، انداخ طبیع  لعنت  انسان برای گریز از مرگ به این یطره چنگ م  .عکاب بود

ها را از زیر چش  بندم نسانمن در آن سه روز اوج وحضیض ا .را باز ه  زنده نگه دارد

 :شنیدمدیدم و م لحاه به لحاه م 

 تون من دیگر نت ، کن  اتای تعزیر نهخواهش م ، دون برادر به خدا من آدرسشو نت  −

! سگ کتونیس ، ( اس  خدارا نیار! صدای محت  چند سیل ) یس  نخور، خنه شو −

 .)اصدای محت  کابل هتانجا در اتای بازجوی  به کف پ)

 ! گ گ  م م ، دیگه نزن، گُه خوردم، کردم غلط خ……آ −
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 .بخور تا دروغ نگ ، خوام بگ نت  −

 .نزن، گ آدرسشو م ، گ گ  م م  −

 ! با آدرس هته شون .کل کروک  تشتیدت ! فقط آدرسشو نه −

یدرت شتنجه وضعف گوش  و پوس  انسان را با تتام تار و پود وجودم حس 

آن ، خواه رادره  کوبیده شدن یک انسان آزادی، شتستن یک انسان مبارز را .کردمم 

تنهای  و ب  کس  و ، ترس، دلتنگ ، حرمان، ناامیدی، خش ، خش  .ه  به این صورت

شدند و در ه  آمدند و گاه با ه  م های  که به دنبال ه  م احساس .دوباره خش 

با تتام عکاب  که از بیخواب  ، هاشب .ای یاف هتوان کلتبرای این آمیزه نت  .آمیختندم 

شب معتوق   1ها از ساع  چرا که اکثر شب .احساس خوب  داشت ، کشیدمم 

مگر پای دستگیری جدیدی در میان بود و یا به علت  دیگر بازجو ، ها تعطیل بودبازجوی 

 .پرسیدزد و م پرسید و م شب ه  م  6تا 

 .شدبود که صدای زن جوان  را شنییدم که بازجوی  م شب  51یک بار ساع  حدود 

 ؟ بازجو پرسید: چش  هایش چه رنگ  بود

 .آب  −

 .تتام مشخصاتش را بگو −

؟ بازجو پس از مدت  پرسید: این تصویر شبیه اونه .دختر با دیْ  هته مشخصات را گن 

خودمان  و  لحن بازجو با دختر .دختر گویا اشتاقت  به تصویر گرف  و تصحیحش کرد

داد که گوی  آماده هته نوع با لحن  پاسخ م  هادختر ه  به هته پرسش .آمیز بودمحب 

برای من دیگر مسجل شده بود که باز با سقوط و دنائ  یک  .هتتاری با بازجو اس 

کردم بیشتر از بازجو متننر باش  تا از در هتان حال سع  م  .شومانسان مواجه م 

بار دیگر بازجو از دختر پرسید  .آمدآن لحاه وایعا  از دخترزندان  بدم م  اما در، یربانیش

 ؟ خانه اش کجا بود، خب آن روز که با مهدی و رویا به خانه اش رفتید و جلسه داشتید

 .دختر گن  : من چش  بسته بودم و آدرس را متوجه نشدم
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کردند یک م پس از شاید یت  دو ساع  که با ه  خیل  گرم صحب   لحن بازجو

گ  چش  بسته م ، گ  آدرسشو بدهم ؟ دفعه عوض شد و گن : باز ه  شروع کردی

 ؟ بودم

 .آخه وایعا  ندیدم −

 .پس بری  پایین −

 .کردالتتاس م  .دختر به گریه افتاد

 .دون من آدرسشو نت ، نه دیگه منو پایین نبرین −

در آن لحاه  .پاهای دختر پانستان بود .بازجو دختر را کشان کشان از اتای بیرون آورد

کرد و در او داش  مقاوم  م ؛ ام نسب  به دختر منزجر شدمبود که از یضاوت نسنجیده

داش  ، دهدکردم دارد با ناز و غتزه اطدعات م تتام آن مدت  که من فتر م 

 .ته بودها و شیوه بیان به اصطدح تاکتیت  بود که پیش گرفآن حر ، کردایستادگ  م 

داند وایعا  آدرس را نت ، گویداین ه  البته به ذهن  رسید که شاید دختر دارد راس  م 

اما  .رحت  بازجوس  و نه مقاوم  خود دختراش به خاطر ب و شتنجه شدن دوباره

دیگر برای  مسل  شد که ، های دو بازجوی  را شنیدم که از دختر دور بودندویت  پ  پ 

ده های  که م ناکس نشون » گنتند: بازجوها به ه  م  .کندمقاوم  م  او هنوز ه  دارد

 «.مربوط به بهزاده که مدت هاس  خارج شده و اصد  ربط  به بهروز نداره

رنگ  گویا کامد  پریده بود وضربان یلب  ک  شده ؛ روز سوم بود که حال  به ه  خورد

به خواب  .سرم به دست  وصل کردنددوباره مرا به بهداری بردند و چند ساعت   .بود

اما این بار گکاشتند روی زمین  .بیدارم کردند و دوباره به راهرو برگرداندند .عتیق  رفت 

از  .یا به هر طر  که خواست  برگردم، دست  را به شوفاژ بستند تا نتوان  دراز بتش  .بنشین 

جا و آنجا روی نای، رفتنددر راهرو به این طر  و آن طر  م  صبح تا شب بازجوها

 .کردندها و گاه  دوبار در روز تتیز م راهرو را صبح .های خون بودکف راهرو لته

، دستشوی  بردن افراد، نوار آهنگران، شتسته شدن افراد، مقاوم ، ناسزا، کتک
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یا حت  ، بچه اس  یا بزرگسال، شد بنهت  مرد اس  یا زنفریادهای جانخراش که نت 

 .کشدزوزه م حیوان  اس  که 

واین عادت از  .کردمناخودآگاه پای  را جتع م ، شدندویت  بازجوها از کنارم رد م 

زمان  به وجود آمد که یتبار بازجوها به من نزدیک شدند و یت  یواشت  به دیگری 

 .ام فشار دادو بعد با کنشش به پای پانستان شده، «جتشیدِ دیگه؟ دون  کیهم »گن : 

بعد از آنته چندین  .و چرک و خون سرازیر شد، در وجودم زبانه کشیددردی جانتاه 

به صورت ، شدنددیگر هر وی  به من نزدیک م ، بار چنین رذالت  را به خرج دادند

 .کردمانعتاس  پاهای  را زیر خودم جتع م 

پایش را روی زخت  ؟ یتبار بازجو به من نزدیک شد و زیر گوش  گن  آدم شدی یا نه

فریاد کشیدم: من آدم ؟ جواب ندادم دوباره فشار داد و گن  آدم شدی یا نه .ادفشار د

  .چند بار مرا به دیوار کوبید و رف ، او فشار را بیشتر کرد! من آدم هست ؛ بودم

 

 1قسم خوردم بر تو من ای عشق
شب ، گکش ام م تقریبا  یک ماه از دستگیری، 26یت  از شبهای اواخر آبان سال 

طب  معتول هته  .شدی بیس  ننری م ، 613درراهرو ؛ گکرانددیایقش را م آخرین 

ها که اجازه داشتند بخوابند کنار دیوار با یک پتوی سربازی روی برخ  .چش  بند داشتی 

 .کشیدندبودند و بیخواب  م  6برخ  نشسته و بقیه ه  آویزان، موزاییک خوابیده بودند

                                                           
فدای  خل  درکتیته مشترک های این شعروآهنگش را صدیقه صراف  از رفقای یدیت  سازمان چریک 5

ساخته که مدت  بعد به کتک پری)غزال( آیت ، تتتیل شد. آنها  هردوشان  16شهربان  در بهارسال 

کردند. این سرود، بعد از انقدب در گروه موسیق  سازمان صدای خوب  داشتند وآنرا در سلول زمزمه م 

 صورت سرود دلنشین  تنای  و ضط شد.به
ن معنایش این نیس  که زندان  پایش روی زمین نیس  و در هوا معل  اس . ویت  برای در اینجا آویزا 6

ندان  مجبور بود بایستد. زکردند، های افق  ینل م خواب  دادن هردودس  را باقی سر با دستبند به میلهب 

 شد. در نتیجه نت  توانس  بخوابد. به این حال  آویزان گنته م 
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ای را زیر ها ترانهناگهان یت  از آویزان شده .ه و چرک ورم کرد،  پاها عتدتا  پانستان

 لب زمزمه کرد:

 ، یس  خوردم بر تو من ای عش 

 ، که جان بازم در ره  ای عش 

 ، نیارزد جان در ره  واق

 ای ای عش ناچیز اس  هدیهکه 

 .شنیدمبود که م  یشورانگیز و امیدبخش این اولین صدای انسان ِ .مو بر بدن  راس  شد

به  .آمدگاه اصل  رژی  آخوندی از حلقوم یک اسیر بیرون م صدای  که در شتنجه

های  که توانسته بودند بخوابند بیدار شده و از زیر چش  بند به دنبال نارم آمد هته بچه

ترس از این که اگر پاسدارها یا ، زدترس و غرور در هته ما موج م  .گشتندصدا م 

توان در غرور از آن که م ، آورندزگار خواننده این سرود م بازجوها بنهتند چه به رو

شتنجه گاه ه  سرود خواند و یا سرودی شنید: سرود زیبای عش  و در راه عش  مردن 

 5بعدها فهتیدم که او جهانگیربهتاج  .شدلحاه به لحاه صدای آن رفی  بلندتر م  .را

ک  خاص  ساعات رف  و آمد پاسدارها و به او مدتها بیخواب  داده بودند و او با زیر .بود

ای را برای سرود خواندن در نار گرفته بود ها را زیر نار داش  و لحاهتعویض شین 

او دیگر حساب و  .اما هر آن متتن بود بیایند، ها نبودنداگرچه گزمه .که پاسدارها نبودند

اما آنچنان در شعر و ، نبودهای قزم را از یاد برده بود و گرچه خواننده کتاب و وایع بین 

آهنگ این ترانه تنیده شده و با آن یت  شده بود که در آن لحاه به گوش هته ما 

و او ؛ ای گنت : یواش تر دارن میانمن با صدای خنه .آمدزیباترین ترانه زندگ  م 

این روز  .پاسدارها ننهتیدند .اما ترانه را تا به آخر خواند، صدایش را به تدری  پایین آورد

                                                           
ی مخن  سازمان فداییان خل  ایران )اکثری ( بود. این رفی  با تحتل ل چاپخانهجهانگیر بهتاج  مسو 5

 تیرباران شد.   592۰شتنجه های فراوان بازجوها را ناکام گکاش . ونهایتا  درمرداد 
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 .ه  چون روزهای یبل با هتان مشْقات هر روزه سپری شد

 .به سرع  به تخ  بستند .ای به زیر زمین کشاندندفردای آن روز مرا بدون هی  مقدمه

کن  یهرمان فتر م ، یرارهاتوه  که نگنت ؟ خوب استراح  کردی»بازجو گن : 

خب حاق  .ون  حرفاشو زداما بعد ا، ه  اولش مقاوم  کرد یوسفبدبخ  ، هان؟ شدی

 «.نوب  توس  این گوی و این میدان

یت   .با اولین ضربه بوی تعنن و چرک پا بلند شد وپاسداران اسدم را ناراح  کرد

ک  ، بگو خبیث؟ ک  تورو اینطوری کرده هان؟ دیکثاف  چه بوی گندی م »گن : 

های تحریک کننده من که باخودم عهد کرده بودم کله شق « ؟ تورو اینطوری کرده

های اوّل چه در هنته، چه در بهداری، یبد  ه  این سؤال از من شده بود .هی  نگنت ، نتن 

« ؟ چه کس  ترا به این روز انداخته» .کردندها زیاد م و حت  زمان شاه ه  از این سؤال

؛ دمها مطلوب این بود که آدم در پاسخ به این سؤال بگوید: خوبرای بازجوها ونگهبان

اما من ؛ یعن  خود من با حتای  و کله شق  در مقابل بازجو خودم را به این روز انداخت 

شتاها بازجوها و ، شتاها، خب معلومه ک  منو اینطور کرده»دادم: هتیشه پاسخ م 

آمد و فریاد از جگر آدم بیرون ضربات فرود م  .اما این بار ساک  ماندم« .پاسدارها

اما آن خروش به تدری  از حال  فریاد به زوزه و صداهای ؛ محت جانخراش و ، زدم 

 .شدعجیب  تبدیل م 

 ؟ خواهیدبا صدای  که ترکیب  از ناله و غرش بود پرسیدم: از من چه م 

 ؟ یبول .زن ضربه م  111یک کلته میگ  ، ی هیچ 

بنهت  که  گوید تا منمناور بازجو این بود که یک نشانه از اطدعات  که لو رفته م 

مسایل  رو شده و دیگر شروع به حر  زدن بتن  اما به خاطر این راهنتای  که منحصر به 

ها آن؛ دانست  این بلو  اس من م  .ضربه کابل بخورم 111یک کلته اس  و نه بیشتر 

حت  بیش از ، توانستند روی پای پانستان  من و با توجه به حال و روز آن مویعِ مننت 

کردند و با فاصله و با بردن به بهداری و خدصه دوا و دکتر باید صبر م  .زنندضربه ب 511
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اما از طر  دیگر وضع جست  و روح  من  .مرا آماده کنند برای خوردن ضربات بیشتر

ای از یک هنته .اما حت  یک ضربه دیگر نخورم .ای بود که آرزو داشت  بتیرمبه گونه

 2تا  1ش  و در طول این یک هنته بدون اغرای گککابل خوردن اساس  شب اوّل م 

من چیز مهت  ندارم که به ، ضربه بزنید 5111با صدای بلند گنت :  .کیلو قغر شده بودم

؟ تق »بازجو گن   .مدتهاس  با تشتیدت رابطه ندارم .من یبد  سیاس  بودم .شتا بگوی 

به  .شناس گنت  نت ، «سفیو»گن   .شناس فریاد زدم نت ؛ و شروع کرد به کابل زدن« 

یبل از دستگیری  .دو ماه یبل تق  دستگیر شده بود .کردطرزی باورنتردن  مغزم کار م 

ها با یتدیگر ما سال .با ه  یرار منا  داشتی  و در آخرین یرار تق  سر یرار نیامده بود

 .دوس  بودی  ویوسف ه  اس  سازمان  تق  بود

 613تق  در ، ر موث  از طری  تشتیدت شنیده بودمبه عنوان یک خب، بیرون که بودم

اوین بسیار شتنجه شده و یک روز در حال  که او را در راهرو اصل  اوین بسته و 

من ؛ اکثریت  هست ، من تق  یانع»ناگهان با صدای بلند فریاد زده: ، دادندبیخواب  م 

با مش  وسیل  ، شنوندم  ویت  پاسدارها و بازجوها صدای فریاد او را« .کن مصاحبه نت 

تق  تنها دو نتته را گنته بود  .بندندوکشان کشان او را به زیرزمین برده به تخ  شدی م 

و این به بازجوها « کن من مصاحبه نت »   یت  معرف  خود و سازمانش و دیگر آنته

فهتانده بود های اطرافش زندان  یچون تق  به این وسیله به هته .بسیار گران آمده بود

که بشدت زیر فشار برای انجام مصاحبه یرار دارد واو حاضر نیس  مصاحبه کند این ه  

یک خبر موث  و دیی  از وضعی  روح  و کل  تق  بود که به هر حال به بیرون از زندان 

ها برای هترزمانش در توانس  درز کند تا وضعی  بازجوی  و روحیه و حد لورفتنم 

های اطرا  او و دیگران و حت  افراد بیرون از ی زندان و ه  روحیه بیرون مشخص شود

آنها برای شتستن او ؛ بازجوها روی تق  خیل  کار کردند، کردزندان را تقوی  م 

نتیجه مه  بود و البته از لحاظ  .دیگر زمان برایشان مطرح نبود .ی درازمدت داشتندبرنامه
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  5.زمان هرچه زودتر بهتر

فترم روی این مسئله متترکز شده بود که بازجو از کجا پ   .تخ  شدی برگردی  به

من و تق  را بجز خود تق  سه  ارتباط  .داشته یوسف( با من ارتباط ) برده اس  که تق 

زندگ  کامد  مخن  داشتند ومن تا روز ، دانستند که هر سه ننر آزاد بودندننر دیگر م 

ماند: یا تق  زیر شتنجه اس  مرا پس دو راه م  .انددانست  که گیر نینتادهدستگیری م 

ای  و تح  تعقیب بوده، آورده و یا من و تق  حین اجرای یرارهای  که داشتی 

پس من تا زمان  که با تق   .و بر این یرار بازجوها از رابطه ما خبر دارند؛ ای ننهتیده

 .توان  حر  بزن نت ، اندها از کجا ارتباط ما را فهتیدهشر روبرو نشوم و ننهت  این ب 

ما کارهای ؛ چه یست  از این رابطه لو رفته، کجایش را بگوی ، آخر اگر حر  بزن 

تتام  .اصد مشخص نبود، داننداینته کدامش را بازجوها م  .ای مشترک زیادی داشته

گکش  و هنوز ه  که هنوز اس  آنها را این افتار در زیر فشار مثل بری وباد از ذهن  م 

 .آورمبه یاد م 

وایع  و نه تصنع  پس از مدت   به طوراما این بار شانس آوردم و ، کابل زدن ادامه یاف 

ن این جس  لعنت  به ای .آمداز هوش رفتن برای من خیل  ک  پیش م  .از هوش رفت 

 .رف از حال نت  زودی ها

تنها روی  .اما دیگر در اتای چند ننره نبودم، دوباره خودم را در بهداری زیر سُرم بازیافت 

پس از مدت کوتاه   .کننددیدم دارند پای  را دوباره پانستان م  .تخ  و سُرم به دس 

خوشبختانه مرا به تخ   .دوباره به سراغ  آمدند و بازه  به ست  زیر زمین کشاندندم

                                                           
ی ویدئوی  سال بعد تق  ه  مجبور شد مصاحبهتقریبا  یک  یدر نها، با آنهته مقاوم  جانانه 5

کردن نت  خورد. من ه  فقط خواس  بازجوها برآورده نشده بود و  به درد پخشبتند که گویا 

خبرش را شنیدم و آن مصاحبه را خودم ندیدم. رفی  تق  بسیار فروتن و زحتتتش بود خدمات 

گرف . تق  را از عشقش به آرمانش نشات م  دریغش به تشتیدت و رفقای تح  مسئولیتشب 

 دند.  تیرباران کر 5929در اواخر 
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به شوفاژ  "تعزیر"مرا پش  اتای  .بازجو به نگهبان گن : هتون بیرون ببندش .نبستند

شخص  را دیدم که تتام پاهایش تا باقی زانو پانستان شده و عینت  ه  به چش   .بستند

 .نوش چش  بندش را باق زده بود که بتواند بنویسد و روی کاغکی با سرع  م  .داش 

س  چهل  .گن های فراوان شتسته بود و داش  هته چیز را م اهرا  او پس از شتنجهظ

 .آینده خودم را در این فرد عینت  دیدم، با اندوه  سنگین .ای را پُر کرده بودصنحه

این  .دان  بنویس ها آخرش بنشین  وهرچه م بعد از این شتنجه، نتند من مثل او بشوم

؟ ها این اس ها و فداکاریعایب  تتام آن فعالی  .خوردکابوس مثل خوره وجود مرا م 

چ  بنشین  و در حال  که خودت را برایش اینته در مقابل یک بازجوی ریشوی ختین 

زن  متتن اس  اس  کسان  را ه  بنویس  که حدس م ، برادر»کن  بپرس : لوس م 

هرچه را که »و بازجو با تبختر و ب  تناوت  بگوید: ؛ «؟ اشندافتاری مخالف ناام داشته ب

 «!دان  بنویسقزم م 

؛ هته چیز را بنویس»گوید: بازجو هتیشه م « ! دان هرچه را قزم م »چه خنده دار: 

به یاد خواهرم افتادم که در « ! بریز بیرون، هرچه در این کله صاحب مرده ات هس 

را  حزبهای تلویزیون  رهبران یتبار که مصاحبه، امریآخرین روزهای یبل از دستگی

این کجایش ؛ کنیدها م ای اس  که شتااین چه زندگ »با بغض به من گن : ، دیده بود

این هته محرومی  و رن  یبل از زندان و بعد در زندان ه  مجبور شوید ؟ درس  اس 

اش شتس  و هته این؟ این کجایش درس  اس  .حیثی  خودتان را به باد بدهید

هایش را در آن روز با لبخندی محو پاسخ دادم و حر « .دربدری و ب  آبروی  اس 

 «.شوی ما به اینجاها کشیده نت  .روی ما راه دیگری را م  .کن اشتباه م »آخرش گنت : 

 .زدندآوردند و م سره  م  ش پ .ای جریان داش پش  در اتای تعزیر جنگ مغلوبه 

حت  زوزه ، فریاد، جیغ، کردیت  گریه م  .شتس یت  م ، کردیت  مقاوم  م 

اما آن  .ای که به ناله هی  حیوان  شباه  نداش  تا چه رسد به انسانزوزه، شیدکم 

توانس  های  این چنین م ی یک انسان بود که آن را تنها در شتنجه گاهخروش زوزه
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 .شنید

دیدم کس  اولین باربود که م  .لهجه اش فهتیدم کُرد اس از  .یت  را به تخ  بستند 

، 51شتردم: ضربات را بدون اینته بخواه  م  .کشدخورد وهی  فریادی نت کابل م 

باز »ضربه زندان  کُرد گن :  11بعد از حدود  .ضربه خیل  زیاد بود 11 .11، 11، 61

 « .گوی م ، کنید

 بگو جا هتین −

من احساس کردم  .داد و بازجو از تخ  شدی بازش کرد زندان  گویا آدرس  را

توان با این تسلط شتنجه شد و بعد یتباره مطلب  را چون نت ، مقاوم  او دره  نشتسته

بعد از حدود یک سال که  .شودگن  که یاعدتا منجر به دستگیری و اعدام چند ننر م 

ت  از کادرهای برجسته ی، او حسن امیری .او را دیدم فهتیدم که حدس  درس  بوده

او دروایع بیش از مدت زمان  که باید طب  یرار مقاوم   .بود "هااتحادیه کتونیس "

فرص  ، مقاوم  کرده بود و به اندازه کاف  به رفقای دیگرش که آزاد بودند، کردم 

 بعدا پ  بردم روزی که من .خارج شوند، دانداش را م داده بود تا از جای  که او نشان 

، بعد از مقدار معین  مقاوم ، تصتی  داش  اگر دوباره شتنجه اش کردند، دیدمش

ب   که دوننر بودند دردناک اینته رفقایش .و هتین کار را کرده بود، آدرس را بگوید

 .به مویع دور نشده بودند، شدبایس  سوخته تلق  م احتیاط  کرده و از محل  که م 

، های سیاس  مبارزبنابر عُر  سازمان .شداعدام ها یت  از آندستگیر شدند و  دوآن

مقصر دوستانش بودند که مسایل امنیت  را رعای  ؛ آدرس نبود ءمقصر شخص لو دهنده

 .نتردند

این برای  هتچون  .شد هنوز چیزی نگنته بودمروز م  51من تا آن مویع که حدود 

هی  معلوم نبود بتوان  ، البته اگر آنها فشار متترکزتری روی من آورده بودند .پیروزی بود

تواند تا به آخر هتین طور محت  دانست  که آدم نت من م  .تا آن مویع حرف  نزده باش 

پس بگکار پیروزی  را با ، کنند حر  بزن  مشاید سرانجام وادار .نخورده بتاندو دس 
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در  .بگکارم "سربازان گتنام امام ختین "  را بر دل اغ شتستنرگ  به کتال برسان  و دم

، من .پریز بری را دیدم، بغل شوفاژ، ور بودم که درس  پش  سر خودمهتین افتار غوطه

با یک پریز بری و یک سوزن و یک پی  ، غروب 1ساع  حدود ، پُش  اتای تعزیر، تنها

منتار ماندم  .کشیدمدر آغوش م  گوی  در آن لحاه شاهد پیروزی بر کابل را .در جیب

دییقه  51گاه ، های نا معین چون به فاصله .شام را ه  بدهند و رف  و آمدها کتتر شود

شدند آوردند و از جلوی من رد م کس  را برای شتنجه شدن م ، گاه یک ربع ساع 

 چون یک .شدرف  و آمد کتتر م ، گکش هرچه زمان م  .تا وارد اتای تعزیر شوند

توانست  با هردو دس  دوتا فلز را در سوراخ پریز وارد دست  را به شوفاژ بسته بودند نت 

کت  فتر کردم و به این نتیجه رسیدم که بدن  به شوفاژ که فلزی اس  و زمین که  .کن 

در آن ، پس کاف  اس  که با فاز بری تتاس پیدا کن ، موزاییک اس  تتاس دارد

دیگر به فرزند و هتسر و  .کندگکرد و کار را یتسره م م صورت جریان بری از بدن  

فورا  پی  را از جیب  درآوردم و در دس  چپ  که آزاد بود یرار ، مادر و بقیه فتر نتردم

، به اطراف  نگاه کردم .اتنای  انتخاب کردم به طورهای پریز را یت  از سوراخ .دادم

شدی و چند کابل و در نیته باز آن که  با آن تخ ، در آن زیرزمین، هیچتس آنجا نبود

اما درس  یک ، تا اینجا هته چیز به سرع  انجام شد ."اتای تعزیر"رویش نوشته بودند 

آن هنگام من  .لحاه یبل از وارد کردن پی  به سوراخ پریز هته عزیزان  به خاطرم آمدند

تیدم که آدم و تازه آنجا فه .دیدمطور وایع  خودم را در نی  یدم  مرگ م  به

با هتسر ومادرم  .تواند در نی  یدم  مرگ باشد و دوباره نگاه کامل  به زندگ  نتندنت 

عبوس و بد اخدی بود وشاید خشتگین از من ، و ییافه پسرم را دیدم، خداحافا  کردم

 .گکارمکه چرا تنهایش م 

 .پریز کردماما من چشت  را بست  و پی  را با تتام یدرت و با سرع  وارد سوراخ 

و من دوباره به ، به باق جهاند، یک شوک محت  مرا از زمین  که رویش نشسته بودم کند

وپی  کت  دورتر از من ، دست  ناخودآگاه به طر  خودم کشیده شده بود .زمین خوردم
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کس   .کردمای منگ وشاید رنگ پریده به اطراف  نگاه برای لحاه .روی زمین افتاده بود

ساع  تتام کارکرده ونای حر  زدن  6۰انگار  .خودرا بسیار خسته یافت  .آنجا نبود

فترکردم احتتاق  ولتاژ اوین هتان ولتاژ شهرنیس  و آدم را  .خیل  ناراح  شدم .ندارم

این هته پریز بری دردسترس ، اگر چنین نبود .کندبلته فقط شوک وارد م ، کشدنت 

تا یک  اما من باز خودم را به طر  پی  کشاندم و آن را برداشت  .دهندها یرار نت زندان 

دانست  برای این که جریان بری به راحت  از بدن  م  .بار دیگر بخت  را آزمایش کن 

باید انگشت  را ببرم و پی  را در بریدگ  انگشت  یرار ده  تا بری مستقیتا  با خون  ، بگکرد

های  راجع به از صحب ، مان شاه به خاطر داشت این را از زندان ز .تتاس پیدا کند

اما تیزی نداشت  و ایجاد بریدگ  در انگش  بدون  .های آن دورهخودکش  با بری با بچه

آنقدر گوشه ناخن  را  .شروع کردم به دندان گزیدن یک انگشت  .تیزی ظاهرا  متتن نبود

بر زمین نریزد چون  سع  کردم خون .گاز کرفت  تا اندک  خون از انگشت  جاری شد

 .با دیدن خون به من مشتوک شود وجریان را بنهتد، هرآن متتن بود کس  سربرسد

زیلوی داخل سلول تتاما  ، در زمان شاه یک شب به خاطر سرازیرشدن خون از پای )

را وارس  ها سلول« چشت »نگهبان که آخرشب از  .خون  شده بود ومن ننهتیده بودم

پتوی  را کنارزد و مرا به باد کتک ، با سراسیتگ  دررا گشود با دیدن خون، کردم 

کرد رگ دست  را بریده ام و او فتر م ! گن : دست  را بگیر باق ببین مدام م  .گرف 

گویا بارها چنین مواردی را دیده بود  .کرددر حال  که اشتباه م ، یصد حودکش  دارم

 ( .که سریع عتس العتل نشان داد

اما ویت  خواست  دوباره پی  را در پریز فرو  .یار خون آلود انگشت  یرار دادمپی  را در ش

داخل ، توانست  پی  راداخل سوراخ فاز کن نت ، کردمهرچه سع  م  .ترسیدم، کن 

کن  کار به جای  رسید که اکنون فتر م  .اس  دانست  کدام یکسوراخ  که دیگر م 

اما تصویری از  .شدمگرف  یا عصبان  م خنده ام م ، اگر در وضعی  دیگری بود

فویش یتبار دیگر ؟ ترس من چرا م ! عصبانی  در خاطرم بای  مانده اس : یعن  چه
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این ! اینته دیگر ترس ندارد؛ کند هتین وبسشوک ه  مرا کوفته م ، دهدشوک م 

خدصه بعد از شاید  .این شوک لعنت  وایعا  بدن  را ترسانده بود، ترس ناش  از مرگ نبود

بازه  هتان ماجرای چند دییقه پیش  .یک دییقه پی  را محت  داخل سوراخ پریز کردم

 .به خود آمدم .ای افتاده بودمدر گوشه، شوکه شده و کوفته، ای بعدلحاه .تترار شد

دیگر  .کس در مقابل اتای تعزیر دیدمب  باردیگر خودم را تنها و .حال  عجیب  داشت 

 .من محتوم  زنده بتان  و شتنجه بشوم .بری و خودکش  فرشته نجات من نبودندجریان 

، من هست  و کابل و بازجو و این اطدعات لعنت  در مغزم که شاید به درد هیچ  نخورد

 .کنندها ازمن از هی  کاری فروگکار نت ها برای درآوردن آنچ اما ختین 

برای خودم ، ساخت بودم که لحاات را م چند لحاه پیش این من  .احساس تلخ  داشت 

ها آن .کردم اما اکنون هته یدرت و امتانات دس  آنهاس گرفت  و اجرا م تصتی  م 

هتان هنگام احساس  .گیرند و من محتوم  که فقط شتنجه شومبرای من تصتی  م 

بازه   ،توان  بازه  ننس بتش عجیب  به من دس  داد که برای  کامد  تازگ  داش : م 

 مادرم را ببین ، روزی روزگاری متتن اس  هتسر و فرزندم را ببین  .بخواب ، غکا بخورم

 .دمدزندگ  چه شاداب  و نیروی  در انسان م ! زندگ  .که نگکاشت  در عزای من بنشیند

 .حال  وایع  کس  را داشت  که از یک مرگ حتت  نجات یافته

 .فراموش کردم و زیر هتان شوفاژ به خواب رفت پای  را  درد، آن شب از خستگ  زیاد

لگدی ، شدندهر وی  از کنارم رد م  .صبح با صدای پای پاسدارها و بازجوها بیدار شدم

 .زدندام م به پای زخت 

بهش چ   بازجو گن : .او را به تخ  بستند .آوردندشدن « تعزیر»آنها زن  را برای 

 ؟ گنت م 

از شهرستان ، من امروز مدیات دارم .کن  نزنیدخواهش م ، نگنت  چیزی کنید باور −

 .بعد تعزیرم کنید، بکارین اول برم مدیات، میان

؛ دون هته رو م ؟ گنت تو هواخوری بهش چ  م ! مدیات ب  مدیات! شو خنه −
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 .خواست  خودت بگ فقط م 

به جای نگران  از  .من از عواطف آن زن متعجب بودم .زن گویا تنها نگران مدیاتش بود

عتدتا  ، ها گزارش شده بودکه احتتاق  از طر  تواب، موضوع صحبتش با فرد دیگر

های  که هتان اما این نگران  را با لودادن حر  .ازناراح  شدن خانواده اش نگران بود

از اینته زندان  زن از  .کردبرطر  نت ، مویع فتر کردم حتتا  درهواخوری زده اس 

 تعجب، برای من که تازه وارد اوین شده بودم، کردهواخوری صحب  م  مدیات و

تازه مگر نزدیک مدیات شدی ؟ دهندمگر وسط بازجوی  مدیات ه  م  .آفرین بود

اما به تدری  فهتیدم  .هاس اینته به ضرر این، اگر خانواده بنهتد؟ زننده  م 

ها نه تنها به ظاهرسازی جلوی ش این وح .ها شدن  اس های ج ی ا هته ایندرزندان

آید که هته این بدها را جلوی چش  بلته اساسا  بدشان نت ، دهندخانواده اهتیت  نت 

بلته تتام مردم ایران وجهان حساب کار ، هاها سرزندان  بیاورند تا نه تنها خانوادهخانواده

آن زن گویا تازه  ،ازآن گکشته .خودشان را بتنند وبدانند با چه رژیت  طر  هستند

ها یبل بازجوی  شده بلته مدت، گکرانداش را نت دستگیر نشده بود و دوران بازجوی 

یا به دقیل ، برد و چه بسا به عنوان تنبیه های نیته عتوم  به سر م در بخش، بود

 .بود5کشمل  حت  داش  ویا، شایده  دادگاه رفته .آورده شده بود 613دیگری به 

یاعدتا  مدیات ه  داش  اما اینته چرا ، ای که در دوران بازجوی  نبودوچنین زندان 

به پاسدارها گزارش ، های بندبه خاطر آن بود که تواب، گکارش به اتای تعزیر افتاده بود

حر  زده ، داده بودند که این زن با یک زن دیگر زندان  که متعل  به بند دیگری بود
                                                           

که  داش  زندانیان  اشاره به بردند وکار م به ها از زمان شاه زندان  اصطدح  بود که خود «مل  کش» 5

البته در زندان های ج ی ا زندانیان  بودند  کرد.را آزاد نت  رژی  آنها بود اما زمان محتومیتشان تتام شده

که اساسا  به زندان محتوم نشده بودند.  یعن  در دادگاه!! انقدب اسدم  ب  گناه تشخیص داده شده بودند 

گن  شتا م  توانید آزاد شوید به شرط آنته مصاحبه کنید واگر اما رئیس دادگاه به چنین افرادی م 

. درنتیجه در «اطدع ثانوی»رف  به او م  گنتند پس باید در زندان بتان  تا زندان  این شرط را نت  پکی

 .یک معنا داشتند . این دو در اصلاضافه شد «مل  کش»ه  به اصطدح  «اطدع ثانوی»اصطدح  .ا .زمان ج
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کردند تا بگوید با زندان  بند دیگر چه صحبت  لیل شتنجه اش م و به هتین د .اس 

 ! به هتین سادگ  .کردهم 

های صدای ضجه، شدن خودم بودم« تعزیر»تتام روز بعد ه  که پش  اتای تعزیر منتار 

ها وحت  ستوتِ بعد از فروریختن، هاها و بریدنشاهد مقاوم ؛ شنیدمیربانیان را م 

دروایع مرده ، شدندهای  که ظاهرا  بیهوش م شاید آن .وقن  بودمفریادهای متتد و ط

من این را  .شودچون آدم برخد  تصور رای  به راحت  و خیل  زود بیهوش نت  .بودند

فقط از زیرچش  بند ، فهتیدم که چه کس  بیهوش شده و چه کس  به یتل رسیدهنت 

  .برندیرون م جان  را از اتای تعزیر بدیدم بدن لَخ  و ب م 

بردند و دستهای  را با دستبند به یت  از درهای آهن   613بعد از دو روز مرا به راهرو 

توانس  روی پایش ها به ست  باق کشیده بود اما آدم م بستند به طوری که دس 

پس ازیت  دوساع  تازه فهتیدم که  .کردندبایستد این کار را برای ب  خواب  دادن م 

دانست  تا چه مدت آدم را در این نت  .ایستادن اجباری چندان آسان نیس تحتل این 

ها را به یادم آمد که در دوران شاه ه  برای ب  خواب  دادن بعض  .دارندحال  نگه م 

بستند و تازه متوجه شدم که متتن اس  مرا چندین روز های در به هتین صورت م میله

  کاربرد داش  که بازجو دیگر عین نوع شتنجه مویاساسا  ا .به هتین حال  نگه دارند

یافتند دیگر مطرح ای نداش  یعن  یرارهای مهت  که باید سریعا  به آن دس  م عجله

بردند بازجوها مثد  در مورد کس  که مسلح دستگیر شده بود یا به هر حال گتان م  .نبود

در چنین مواردی  .نداشتند فرص  ب  خواب  دادن، ساع  آینده دارد 6۰یرارهای  برای 

ام هتین کار را آنچنان که شب اول دستگیری، شدندفقط به کابل زدن متوسل م 

بخصوص برای من و امثال من که صرفا  با افراد مخن  تتاس ، اما بعد از یک هنته .کردند

داشتند توانستی  افراد زیادی را لودهی  که کامد  زندگ  علن  نداشتی  و ازنار بازجو م 

، کردندکرد و به اس  اصل  زندگ  م یعن  محل کار و محل زندگ  شان تغییر نت 

آنچنان که پیشتر  .نتودمناسب و کارساز م ، یعن  ب  خواب  دادن، استناده از این حربه
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در حال  نیته آویزان روزهای دوم وسوم دیگر اوج کدفگ  وشروع ، اشاره شد

، شدید در متترکز کردن اعصاب رط منجر به ناتوان ب  خواب  من .گوی  اس هکیان

آید ویت  زیر خوب یادم م  .شوددرماندگ  جس  و ذهن و کد حالت  بسیار نزار م 

هته چیز را »خواس  بگوید رسید که م از فرط استیصال آدم به جای  م ، کابل

به آدم نهیب دان  به چه دلیل یک نیروی دیگر به هتان یدرت و سرع  نت ، «گوی م 

شاید  .کردشد و آدم تحتل م دوباره ضربات وارد م ! گوی هی  چیز نت ، زد: نهم 

حال  جنگ مغلوبه و داد وبیداد و خدصه جو پرتنش و هیجان زده آن لحاات عل  

و ، آرام، بریدن و تسلی  شدن ه  تدریج  بود، خواب اما در حال  ب  .این حاقت بود

تر و پابرجاتر از نیروی اما یوی، آمدتسلی  آرام آرام به سراغ آدم م نیروی  .یطره یطره

کردند که ه  در این حال  روزی سه بار دست  را باز م  .تسلی  در دوره کابل خوردن

دییقه فرص   51یا  2غکا بخورم و ه  دستشوی  بروم و در مجتوع هربار کتتر از 

اما پاسدارهای ، خواس  دراز بتش ل  م کردند فقط دویت  دس  را باز م  .دادندم 

حاج آیا لطن ( بود که نه در مورد من بلته ) تنها یک پاسدار .گکاشتنداسدم نت 

دییقه و گاه حت  نی  ساع   2گکاش  بیش از ها ه  م ی آویزان شدهدرمورد بقیه

 .بخش بود این بسیار لکت بنشینی  ویا پاهایتان را به ست  باق به دیوار تتیه دهی  و

تعریف کرد که بحث میان یک پاسدار و  ها برای بعدها که در عتوم  بودم یت  از بچه 

 .شنیده اس ، کردخواب  استناده م ی ب را که زیاد از حربه 5"رحیت "بازجوی  به نام 

چرا این یدر به این سگ کتونیس  فرص  ، حاج آیا رحیت »پاسدار به بازجو گنته بود: 

و حاج آیا رحیت  پوزخندی زده « ببندش به تعزیر زود به حر  بیاد دیگهده  خب م 

 «.این طوری بهتره، نه» و گنته بود: 

شبانه روز در این حال  یرار گرفته بودند  5۰شبانه روز و گویا حت   56بودند کسان  که  

ده را خوان« یس  خوردم بر تو من ای عش »و یت  شان هتان جهانگیر بود که آن ترانه 

                                                           
 ."اییتلهای زنجیره"هتان مهرداد عالیخان ، از عامدن اصل   5
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بدون آن که ، هتین جهانگیر یک روز که برای غکا خوردن بازش کرده بودند .بود

در هتان راهرو کوچک راه افتاده بود ، به جای نشستن و غکاخوردن، خودش بنهتد

احتتاق  زندان  ) .وارد یک سلول شده بود که درش باز بود، شاید به یصد دستشوی 

( .در آن را تا بازگش  زندان  باز گکاشته بودندداخل آن سلول را برای بازجوی  برده و 

پاسدارهای بند که به کار  .در سلول خال  فرو ریخته و هتان جا به خواب رفته بود جهان

ساع  متوجه شده  1ال   ۰این صحنه را ندیده و خدصه پس از، غکادادن مشغول بودند

ه خواب رفته بود پیدا کرده نهایتا  او را درهتان سلول که ب .بودند که جهان گ  شده اس 

 .کردی شنیدیتش صنا م این داستان عجیب و جالب  بود که هر وی  م  .بودند

درس  زیر  .پس از سه روز دست  را باز کردند ومرا به انتهای راهروی بزرگ بردند 

چون  .البته این کار برای سوزاندن دس  نبود .هواکش یک دست  را به شوفاژ بستند

این کار بیشتر به خاطر محدود کردن زندان  در تغییر حال   .ژ فاصله داش دس  از شوفا

بیشتر ، نشستن و مجبور کردنش به این بود که تتام شبانه روز تقریبا  در یک حال  بنشیند

دم ، خسته و فرسوده شود و در عین حال به صورت دای  در حال و هوای بازجوی  باشد

ویت  که در حین انجام وظایف روزانه شان از کنار ، چک بازجوها و تهدیدات مداومشان

 .شدندآدم رد م 

هنگام فرود آمدن کابل به کف پا ، دردآورترین لحاه برای یک زندان  زیر بازجوی 

کند این اما فری م  .آیدویت  شدی فرود م ، اس  و بدترین جا روی تخ  شدی اس 

کند اینته هتچنین فری م  .بانده باشندکه تو را روی تخ  شدی بسته باشند یا تنها خوا

 .کنار تخ  نشسته باش  یا درازت کرده باشند

، تنها آرزوی  این اس  که ترا از اتای تعزیر بیرون بنرستند، ایویت  کنار تخ  نشسته

آرزوی  این ، گیریاما ویت  پش  در یرار م  .ها پش  در اتای تعزیر نگه دارندحت  ماه

های بازجوها روی پای لگدزدن .باش  613باق بروی و در راهروی ها اس  که از پله

ببرند و به  613کن : بگکار مرا به راهروی فتر م  .کندات مه  جلوه نت شده پانستان
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با  کن :یک عکاب الی  را تجربه م ، گیرییرار م  613اما ویت  در راهرو  .شوفاژ ببندند

و در این حال ، تام در هر شبانه روز وشاید بیشترساع  ت 52تقریبا  ، چش  بندی برچش 

هتچنین صدای ، شنویمدام تهدیدها و صدای ضربات سیل  و لگد بازجوها را م 

ویت  صدای پای  از ته راهرو  .نوارهای مرثیه و نوحه و دعای ندبه و توسل و کتیل را

تر پا نزدیکصدای  .آیداوس  که به ستتش م  کند بازجوی خودآدم فتر م ، آیدم 

، اعصاب تتاما  کشیده .شودبدن خود به خود جتع م ، زندیلب  تندتر م ، شودم 

ای یا از زیر چش  بند کنش یهوه .صدا در چندیدم  و حت  یک یدم ، حواس جتع

و به سراغ ، شوداما بازجو دور م  .بین ای یک بازجورا م سیاه و یا گاه دم پای  یهوه

اما این دور  .کش و تازه این جاس  که ننس راحت  م  .رودیک یربان  دیگر م 

تو نسب  ، کن به آن عادت نت  شود و توتتام روز تترار م  .وتسلسل گویا پایان  ندارد

ه  با این وضعی  بعد از چند روز وشاید یت   613راهرو ، آری .شویاعتنا نت به آن ب 

کند: ایتاش مرا به سلول اننرادی آرزو م شود وآدم دوماه برای زندان  بدترین جا م 

چقدر لکت بخش اس  سلول  .بخصوص به سلول اننرادی با دو سه ننر دیگر! بنرستند

 ! اننرادی دو سه ننره

، یت  ازبازجوها به من که چش  بسته به شوفاژ بسته شده بودم، در یت  ازهتین روزها

 نزدیک شد:

 ؟ چطوری رفی  جتشید -

 .چیزی نگنت 

 ؟ آدم شدی -

 .آدم بودم

ای درجنبش جهان  خواد ستارهدل  م ؟ خواد اعدام  کنی  هانبدبخ  دل  م  -

 ؟ هان؟ کتونیست  بش 

؛ انداحساس کردم نتند مرا دس  باق گرفته .ها را با لحن تتسخرآمیزی گن  و رف این
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 .دادم  اما این جتله هرچه بود به من روحیه .تر خواهد شددراین صورت کار مشتل

 .کنندها حت  با مرگ ما ه  احساس پیروزی نت کردم ایناحساس م 

کسان  را که پایشان زخت  بود برای پانستان به ، هرروز یتبار و گاه بیشتر 613در راهرو  

این فرصت  بود که  .ساخته بودند 5هابردند که در یت  از هواخوریبهداری کوچت  م 

چون درتتام مدت ، البته نه با چش  باز، ان نبودند ببینی افراد دیگری را که درنزدیتت

در این حال   .کاویدی اطرافتان را زیر چشت  و دزدک  م  .بسته بودی هتگ  چش 

پش  سره   .یتبار حسین شجاع  را دیدم که با ه  در بهداری مرکزی آشنا شده بودی 

ویت  به ماگنتند هرکس دستش را روی شانه  .بدون آنته حرف  بزنی ، یرار گرفته بودی 

، ام را فشاردادحسین شانه، جلوی  بگکارد و جتع به اصطدح به ستون یک حرک  کند

شدی  یواشت  پانستان م  حال  کهدر  .من ه  یواشت  دستش را گرفت  و فشردم

 .دو مشتش را به من نشان دا، گن : من ه  خیل  خوب  .من که خوب ؟ پرسیدم: خوب 

 .شاید به او ه ، ها به من نیرو داداین چند کلته مدت

 

 1۰۲در راهروی  2تقی قانع خشک بیجاری
آن چه از شب  .دوسه روز بعد برای  اتنای مهت  افتاد که در بازجوی  بسیار کتت  کرد 

این بود که ، خوردمغزم را چون خوره م  -شد روزی م  51که شاید  -اول تا آن روز

 .تق  چگونه برای بازجو مشخص شده ومن کجایش را باید بگوی  یا نگوی رابطه من و 

کت  ، درراه بهداری کوچک بودی  که حس کردم آنته کنار من یرارگرفته تق  اس 

ازمن چ  ، گنت : من جتشیدَم .تر شدم و دیگرمطتئن شدم خودش هس نزدیک

                                                           
و با میله های آهن  و توری  سقنش بتن  نبود سلول  وجود داش  که 613در هر راهرو فرع  در بند  5

پوشانده شده بود. از آنجا  آستان یابل روی  بود. از این سلول گاه  به عنوان هواخوری )محدود و با 

 شد.حضور پاسدار( و گاه  به عنوان بهداری موی  استناده م 
 درسازمان بود. « کتیته ایالت  تهران»ی ِ و عضو هیات اجرا تق  یانع  از کادرهای برجسته 6
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ه در فرص  خدص .پاسدار نزدیک ما شد و تق  مجبور شد ساک  بتاند؟ گنت 

روی این ، روزهای بعد« .شناس من فقط ترا م »بگوید: که پیداشد توانس  کوتاه 

من فقط ترا »ی جتله .من و او شناخ  زیادی ازه  داشتی  .اش خیل  فترکردمجتله

و اگر شناخ  از من به بازجو ، از یک طر  معنایش این اعدم شناختن بود« شناس م 

در این جتله فضای دیگری ایجاد « فقط»ی اما کلته .بسیار بد اس ، منتقل شده باشد

بلته خیل  راح  « فقط»گوید ی شناختش را گنته باشد دیگر نت اگرتق  هته .کردم 

این جتله آخررا  .«دانندهته چیز را م »گوید یا م ، «دانست  نوشت هرچه م »گوید م 

 .آورنداند برزبان م ا  زندانیان  که دیگرله شدهبجز موارد استثنای  که صادیانه اس  غالب

کسان  که درهتان سیل  اول ، های زیادشتسته باشندوچهکسان  که پس از مقاوم ، چه

کتتر « .دانستندها هته چیزرا م این»گویند: اغلب م  .بقول معرو  بند را آب داده باشند

ادای آن ، این جتله یعن  نن  خود« .اول بار من بودم که آن چیزها را گنت »گویند: م 

اما  .بسیار سخ  اس  و البته برای کس  که طع  فشار را چشیده کامد  یابل درک اس 

تواند این بار را ه  داشته باشد که من وایعا م ، «دانستندهته چیزرا م »این که بگوی  

اند و ها گنتهاق  یبل احتت؛ داننداما فهتیدم بازجوها هته چیزرا م ، چیز خاص  را لو ندادم

یا دستگاه امنیت  رژی  با تعقیب و مرایب  و کارگکاشتن شنود و وسایل دیگر آنقدر یوی 

ی من از جتله .و بابرنامه کارکرده که یبل ازدستگیری من وتوهته چیزرا فهتیده اس 

، تق  اگرچه بدنش کامد  دره  شتسته وضعیف شده بود .تق  بوی ضعف حس نتردم

اما هی  سخن  ، رف ساک  و ب  جنب وجوش بود و لنگان لنگان راه م  اگرچه

نشانگر ، ی کوتاه و دییقشجتله .ای وجود نداش  که نشانگر بریدن او باشدواشاره

 .تیزهوش  وتعادل این انسان شتنجه شده بود

یوسف( ) تصتیت  گرفت  اگر بار دیگر مرا زیر فشار متترکز بردند و دوباره روی تق 

خواه  مقاوم  کن  و برآن  بازجوی  پس بده  وانتود کن  که دیگر نت ، یه کردندتت

این را  .دانندام را م کردم که بازجوها اس  سازمان حساب م  .های  را بنویس و فعالی 
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دو  های  را که خوشبختانه مربوط بهازطر  دیگر یت  از مسئولی  .روزاول فهتیده بودم

با چهار ننر ه  از یتسال پیش  .هایشان شنیده بودمپ بود در پ  سال یبل از آن تاریخ

که ، هادانست  ازطر  یت  از آنهای منات  داشت  که پیش از دستگیری م تتاس

شان ه  لو مانده مخن  شده واس  اصل سه ننر بای ؛ یضیه آن لو رفته، دستگیر شده بود

وی  مطالب  داشت  که بنویس  وموجب در نتیجه برای نوشتن در برگه بازج .نرفته بود

داد این بود که تق  راجع به اما آن چه مرا عکاب م  .ضربه زدن به کس  یا جای  نشود

به هر حال این یست   .کردی  بخصوص متان یرار چه گنتهیرارهای  که اجرا م 

  .نتود وبه احتتال زیاد دوباره فشارو کابل روی شاخش بودبازجوی  مشتل م 

 

   1۰۲ راهرو ها درو بچه 1فیروز
زمان  که دستگیر شده بودم پیراهن  تابستان  و یک شلوار شیک پای  بود اما پس از 

گکش  هوا گویا در بیرون ناگهان سرد شده بود و روزی که از دستگیری  م  51حدود 

ده من که زیر هواکش به شوفاژ بسته شده بودم با آن یک پیراهن  که یقه اش ه  پاره ش

ها مویع خواب بعض  ویتها پاسدار فقط شب .لرزیدمدرتتام روز م  .بود خیل  سردم بود

آرزوی   .پیچیدمانداخ  جلوی من که آن را به خود م نگهبان یک پتوی سربازی م 

ه  ازشتنجه دورتر ، آنجا .این بود که حال  خراب شود و مرا دوباره به بهداری ببرند

ازروی موزاییک راهرو  .ن  برای خودکش  پیدا کن بودم وه  متتن بود امتا

کردم و روی درز پانستانِ های  را که کنار دیوار جتع شده بود با دس  جتع م خاک

ازطر  دیگر منتار  .ریخت  به این امید که زخت  حساب  عنون  شود و تب کن پای  م 

کردم اگر تب  باق  فتر م .بودم که از سرمای زیاد آنجا سرما بخورم و دچار تب شوم

خورد و به بهداری فرستاده م به ه   با توجه به ضعف جست  احتتاق  حال ، رود

                                                           
در اسنند  بود. او خوشبختانه زنده ماند و نهایتا  « آذر  52کنگره »فیروز بکرافتن یت  از رفقای  5

 آزاد شد. 5921
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هنوز این مسئله که  .شد و نه سرما خوردمتر امْا با کتال تعجب نه پای  عنون  .شومم 

شد که چرا که بعدها درعتوم  که بودم گاه  م ، آید برای  باورکردن  نیس یادم م 

نه  613اما در .شدمای بیتار م خوردم و شاید یک هنتهنسی  مدی  ه  سرما م  ازیک

 .بدتر شد، های  که به خوردشان دادمسرما خوردم ونه زخ  پاهای  با آن هته آلودگ 

با توجه  .کردند 613دیدم زن و مردی را با دو کودک وارد ، های آن دورهیت  از شب 

خواب  به سرم زده من که ب  .اندرسید تازه دستگیر شدهم به نار ، شانبه کنش و لباس

زن را در اتای بازجوی   .ذهن  سخ  مشغول مسئله این خانواده تازه دستگیرشده بود، بود

سال و  2دوپسر داشتند که یت  حدود  .نگه داشته ومرد را به راهرو فرستاده بودند

رمانده بود و پسربزرگتر شاید در پسرکوچتتر پیش پد .سال  داش    ۰یا 9دیگری شاید 

 .بینندبا خود فترم  کردم کودکان این محیط را چگونه م  .اتای بازجوی  نزد مادر بود

 .انداند یا بریدهشاید گتان کنند اینجا بیتارستان اس  وهته پاهایشان را عتل کرده

چند ساع  پیش  که تا بابا ودرد دارند اما مامان شاید هته چش ؟ اندها چرا بستهچش 

توانس  نت  کوچتتره؟ اندهایشان را بستهها چرا چش آن؛ های سالت  داشتندچش 

کرد وپدر باحوصله و شترده و دیی  به سؤاقتش بخوابد ودای  از پدرش سؤال م 

ها برای چند لحاه فترکردم شاید آن .بردممن ازاین رابطه خیل  لکت م  .دادجواب م 

با آنته ظاهرا  ، اما طرز برخورد پدر .اندشتند واشتباه  دستگیر شدهفعالی  سیاس  ندا

 .مرا به این نتیجه رساند که او ازجنس خود ماس ، هی  نشان  از موضع خاص  نداش 

گن  بسیار لطیف اما با حالت  یتنواخ  تا بلته او را پدربرای پسر خردسالش داستان م 

ار داش  وجالب آنته فندکش را هنوز نگرفته او سیگ .بخواباند وتاحدودی موف  ه  شد

یواشت  ، کردمبند حرکاتش را دنبال م من که زیر چش  .خواس  سیگار بتشد .بودند

اما ما اجازه نداشتی   .اش دادفورا  یت  به من و یت  به روبروی  .گنت  یت  ه  بده به من

هته این کارها  .دیدندپاسدارها در بند بودند ومارا م  .آن وی  شب سیگار بتشی 

اما او سیگارش  .افتاداتنای م ، پلتیدنددزدک  و دور از چش  پاسدارها که در محیط م 
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تقریبا   .یادم نیس  که توانس  تا آخر بتشد یا این که پاسدارها نگکاشتند .را روشن کرد

چرا که چهره یتدیگر را ، دیگررا نشناختی هت .دو سال بعد او را در زندان عتوم  دیدم

یتروز در حال  ، مان که گکش چند ماه  ازدوست  .ندیده بودی  با ه  دوس  شدی 

ی دستگیریتان حر  به میان زدی  از دوران بازجوی  و نحوهکه در هواخوری یدم م 

، دادم  پسر خردسالش پاسخهای سؤالبه  ویت  فیروز به آنجا رسیدکه چگونه .آمد

های منطق  سؤالفیروز هتان پدری اس  که با خونسردی و آرامش  عجیب به  فهتیدم

دفعه ایستادم وگنت : فیروز یک .دادم  پاسخ 613فرزندش از آن مناظر غیر عادی راهرو 

هتدیگر را به  .من هتان کس  هست  که روبروی  نشسته بودم و از تو سیگار گرفت 

یادآوری آن لحاات دردآورِ مشترک ما را بیشتر به  و چقدر .گرم  درآغوش گرفتی 

 .ه  نزدیک کرد

 

 بهروز فتحی
چش  بسته نشسته بودم و بازجویان سخ  پرمشغله  613یت  از روزهای  که در راهروی 

دانست  چند را که روبروی  به درِ آهن  بسته شده بود و نت ها دس  یت  از بچه، بودند

سع  کردم از  .باز کردند و در کنارم نشاندند، کشیدم  خواب شبانه روز هتان طور ب 

در دانشگاه  19او را از سال  .او را شناخت : بهروز بود .زیرچش  بند بیشتر نگاهش کن 

ها فعالی  سیاس  مشخص  در آن وی  .در گروه تئاتر دانشگاه فعال بود .شناخت م 

این من و دیگر رفقای آن مویع اما برداش   .شاید ه  داش  و ما خبر نداشتی ؛ نداش 

 هاپس از آن سال .اس  انسان  شریف و بسیار مستعد برای مبارزه سیاس اوبود که 

او را چش  بسته  613در آن لحاه درراهروی  .دیگر او را ندیده بودم (1۰و  19)سالهای 

های پایش به سبب ناخن .جوان  با ید متوسط و پوست  سنید بود .کنارم نشانده بودند

بهروز با اینته ب  خواب  کشیده بود و  .ضربات کابل ترک خورده وبعضا  زخت  بودند

شنیدم  .کشیدکرد وبه اطرا  خود سرک م اما دای  حرک  م ، خوابیدیاعدتا  باید م 
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هایش به خصوص یک ننر که ظاهرا  ترسیده بود و برخورد ضعین  خطاب به پهلودست 

، بازجوی  .ی یدرتشان توی هتین کابل اس هته .ها هیچ  نیستنداین»گن : ، 5کردم 

دیگرتتام اس  هی  چیز سخ  تر ، هتین مرحله را رد کنید .زیاده  سخ  نیس 

اوباحرارت و از ته دل  .آورمکلتاتش را دییقا  به خاطر م « .وعجیب تری در کار نیس 

 «...تریواش …گ تودرس  م ، اشه فهتیدی ب»من آرام به اوگنت :  .گن را م ها این

 .هاکتونیس  یاز اتحادیه، آره»گن : « ؟ تو بهروز هست »بعد از چند دییقه به او گنت : 

تو  .آخ یادم آمد»گن : « .1۰سال ، تئاتر، دانشگاه صنعت  .امیرَم»گنت : « ؟ اس  تو چیه

؟ ها هست تو با ک »بدفاصله پرسید: « .خوب »گنت : « ؟ چطوری پسر؟ امیر بهبودی هست 

اما من  .دانست  که اتحادیه کتونیستها و اکثری  از ه  بیزارندم  .«اکثری »گنت : « 

در مورد بهروز خیل  ه   .ای نداشت بخصوص در آن لحاه هی  احساس بیزاری

خاموش بهروز برای یک لحاه  .بینتشخوشحال بودم که آنقدر با یدرت و مقاوم م 

او ستوت  « .اما این چیزها مه  نیس » بدفاصله اضافه کردم: .د و شاید ه  ناراح  شدش

یعن  ، در آن روزها« .بد نیست ، آره»گنت : « ؟ خوب »کرد و بعد با لحن آرام  پرسید: 

 .بودندی کتونیستها دستگیر شدهبسیاری از کادرها و اعضای مرکزی  اتحادیه، 26پاییز 

 .ی سازمانشان بوده اس بعدها فهتیدم یت  از رهبران برجسته .نها بودبهروز ه  یت  از آ

بهروز راه  به احتتال زیاد درهتان زمستان  .اعدام شدند 29و  26های آنها اکثرا  درسال

 .کشتند 26

 

 از راهرو به سلول
 .پاشو ببین »شب بود که پاسداری به من گن :  51روز حدود ساع   61بعد از حدود  

                                                           
ادای  گاه  افراد در ظاهرضعین  را به بریدگ  تعبیر کرد.  برخوردهر شد چون نت  .شاید ظاهرا  ونه وایعا  5

 ،کردیاما اگر رفتارشان را دنبال م ، «غلط کردم ،برادر»گنتند م به بازجو مثد   را درم  آوردند و هابریده

 .زده اند به هترزمان خود ایلطتهنه حت  کوچتترین  اند وها نه بریدهشدی که آنمتوجه م 
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؛ بازه  زیرزمین و کابل؛ دوباره کف پای  تیر کشید« ! بری  پایین؟ اینجا نشست چرا 

 فعد  زیرزمین»اما تا به خودم بیای  پاسدار با لحن  تتسخرآمیز گن :  .انتاارش را نداشت 

من ویک زندان  دیگر را وارد یک ، خدصه« .آن پتوراه  بردار .برو ست  چپ ، نه

، من زندان  دیگر را .چش  بندها را برداشتی ، ت  در بسته شدوی .سلول کرد و در را بس 

، دیدمبود و من دوسه روزی بود او را در راهرو درکنار خودم م  5که استش عزیز

» عزیز بعد از روبوس  خود را کنار کشید و گن :  .چه لحاه شیرین  .درآغوش گرفت 

مناورش این بود که او  .گن شاید ه  چیز دیگری « .کن  نیست من آن طور که فتر م 

من از این خوشحال  که بعد  .مه  نیس »گنت :  .را رفیق  سر موضع و مقاوم یلتداد نتن 

این کلتات انعتاس  .«ها برای اولین بار یک انسان را دیدم که بغلش کن از مدت

دل  برای نگاه کردن با چش  باز به  .ی احساس  بود که در آن لحاه داشت واسطهب 

 .بود شده ذره یک − نباشد پاسدار یا بازجو که انسان یک فقط −های یک انسان ش چ

بیش از یک ماه  .خواس  سیگار بتش دل  م  .در آن شب به این آرزوی  رسیده بودم

اگرچه یت  دو پُک دور از چش  پاسدارها درآخرین  .بود که سیگار نتشیده بودم

عزیز  .ن  تازه دستگیر شده نصیب  شده بودروزهای  که در راهرو بودم از هتان زندا

چه لکت   .بعد از مدت  انتاار سیگارمان را روشن کردند .اما آتش نداشتی  .سیگارداش 

در نور کترنگ  .بازار بازجوی  کساد وخاموش، آخر شب، دس  و پا آزاد .داش 

من تا آن مویع جزعضویت   .کشیدی کردی  وسیگار م قمپ سلول به هتدیگرنگاه م 

توانست  از خودم حر  چندان  به هتین دلیل نت  .در سازمان اکثری  چیزی نگنته بودم

یتبار ه  حساب  کابل خورده بود و ، گکش اش م اما او گویا مدت  از بازجوی  .بزن 

ه   عزیز گن  یبد  زندان  زمان شاه بوده ودراین دوره .یت  از پاهایش هنوز ورم داش 

اما حدود یک سال  بوده که دیگر ، کردههای چپ کار م مدت  با یت  ازسازمان

کرد خود او کوشش م  .اندفعالی  سیاس  نداشته و او را به خاطر سوابقش دستگیر کرده

                                                           
 عزیز اس  مستعار اس  5
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تا شاید بتواند ، چه درمقابل بازجو وچه درمقابل زندان ، را کامد  غیر سیاس  نشان دهد

 .به دادگاه فرستاده شود ویا بیشتر تح  بازجوی  یرار گیرد بدون آنته، آزاد گردد

ی تا آن مویع به اندازه .مرا برای بازجوی  صدا کردند سرانجام .چند روزی گکش  

تصتیت  این شده بود که اگردوباره مرا به  .کاف  راجع به بازجوی  فتر کرده بودم

، خواه  حر  بزن که م  زیرزمین کشاندند و روی تق  اصرار ورزیدند وانتود کن 

این بار مرا مستقیتا  روی .های یبل را بنویس آنگاه رابطه با تق  وهتان دو مسئولی  سال

 .تخ  خواباندند

گن  ، اولین ضربه را که زد .من ساک  بودم« ؟ تو کردی یا نهفترا، خب»بازجو گن :  

این که دیگر ؟   باشدنتند مناورتان تق  رشت؟ زن چرا م »من به سرع  گنت :  .«تق »

تق  رو تو راهرو ؟ شناس اونو م حاق تازه میگ  ، ناکس»گن : « .کابل زدن ندارد

یک  .با این سؤال گویا هردوبازجو وارفتند« ؟ مگه تق  اینجاس »گنت : « ؟ دیدی خبیث

، ب  آنته بخواهد، بازجو درعتل .احتیاط  بزرگ  بودآخر این ب  .لحاه ستوت کردند

پس از لخت   .یعن  گنته بود که تق  دستگیر شده و اینجاس ؛ اطدعات داده بودبه من 

هتین »پاسخ این بود که: « .گ م ، نزنید»من گنت :  .حرفشان را عوض کردند، ستوت

 « .نویس م ، بازکنید»گنت : « .جا بگو

ها باق از پلهاین بار ویت   .بردندم به اتای بازجوی  تا بنویس  .مرا از تخ  پایین آوردند

حاق ، کردم: آخرمن تا امروز چیزی نگنته امخودم را شتس  خورده حس م ، رفت م 

چرا این ، نه؟ ها مرا شتستندیعن  این؟ یعن  دیگر مقاومت  تتام شد .خواه  بگوی م 

؛ درس  اس  .خواه  چیزهای  رابگوی  که لو رفتهتو م ؟ کن  دیوانهطوری فتر م 

؟ کردمآیا باز ه  مقاوم  م ، زدندزها لو نرفته بود ومرا بیشتر کابل م اما اگراین چی

دان  ام که م آیا شانس نیاورده .امروز هتان ضربه اول کابل مرا ازخود بیخود کرده بود

 .کن خودت خودت را نابود م ، اگراین طوری جلو بروی، نه دیوانه؟ این مسایل لورفته

تو باید به  .ازکجا معلوم که یادر به مقاوم  نباش  .ده م هدر  یدرت  راو  اراده تتام



36 
 
ی تق  را طوری مطرح کن  که توباید مسئله .این فترکن  چه را بنویس  و چه را ننویس 

اما راه  ، این خیل  مشتل اس  .گوی  زیر کابل نرویدتو وتق  دوباره به خاطر تنایض

ها باخون دل ای را که بچهنه آن دو خانه، باید یرارهای خیابان  را بگوی  .جزاین نیس 

های  که گتان بچه، را گنته باشدها اگر تق  آن خانه، آخ .تازه عوض کرده بودند

را ها اما تو نباید خانه .شونداند یا دارند تعقیب م یا دستگیر شده، کن  بیرون باشندم 

ای را سیاه صنحه ۰ .شدم 613وگوی درون  وارد اتای بازجوی  با این گن « ! بگوی 

  .را خواندها بخش  از نوشته، کرده بودم که بازجو وارداتای شد

توکه  .یرارها را درس  ننوشت  .شه بازه  بازی درآوردیمعلوم م  .نوشت  مزخر  −

اس  ؟ هایشان کجاس حاق بگو خانه، بودی یک سال تتام مسئول آن چهار ننر

 .شغل ومشخصات؟ شان چیس اصل 

خودتان که  .آدرس خانه را ه  که به شتا دادم .دیدمرا درخانه خودم م ها آن من −

 .دان شان را نت من وایعا  اس  اصل  .درسازمان ما اسام  مستعار اس ، دانیدم 

 ؟ گکاشت یرار م  تق  کجا با −

  .ماشین خودش که پیتان یرمزرنگ بود یتو درخیابان −

 ( .نبود این گونهاما هتیشه یرارها ، این حر  درس  بود)

 .گ م  چرند −

های او مقایسه های مرا با نوشتهنوشته، خب .ایدگویید تق  را دستگیر کردهی شتا که م 

 .خواهید بزنیدهر یدر که م ، اماگر دیدید غلط نوشته .کنید

 .درس بدی بدبخ  ما به خوادنت  −

روی  اما اگربازه  نایص بنویس  م ، دوباره بنویس»ها را پاره کرد و گن : نوشته بازجو

ها دردو نسخه نوشته .شناخت این شگردی بود که آن را از زندان زمان شاه م « .زیرزمین

نویسد کردند تا ویت  زندان  دوباره م ها ظاهرا  فقط یک نسخه را پاره م و آن .بودند

 .دهدن  چه تغیرات  در نوشته جدید م های  بین دو نوشته هس  یا زنداببینند چه تنایض
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شود زندان  بیشتر و خواستند از این راه بنهتند که آیا فشار آوردن باعث م آنها م 

اش عین یا اینته زندان  دیگر چیز جدیدی ندارد که بنویسد و نوشته، تر بنویسددیی 

با ، ا تترار کن من در نوشته دوم  سع  کردم عین مطالب نوشته اول ر .نوشته یبل  اس 

گوی  عین حقیق  باور کنید آنچه م »نوشت : این تناوت که درقبدی جتدت م 

بخشید که م » نوشت : حت  گاه  م  .«آیدمن متأسنانه چیز دیگری به یادم نت »، «اس 

خالصانه و ساده داشته ، کردم انشای  ابتدای عتدا  سع  م « .چیز دیگری ندارم بنویس 

آن ه  در نگارش ، بردمکه هیچوی  به کارشان نت ، کردمکلتات  استناده م  از .باش 

شاید دوسه ساعت  هتانجا روی  .بازجو کاغک را از من گرف  و رف  .یک متن رست 

چون هی  معلوم نبود تق  ، منتار بودم برگردد ومرا به زیرزمین ببرد .صندل  نشسته بودم

ها هتدیگر را پیشتر گنت  من وتق  سال هتچنان که .درمورد یرارها چه نوشته

؛ هی  معلوم نبود اودر موردمن چه نوشته .های مختلن  با ه  داشتی شناختی  و فعالی م 

اگرچه درهتان فرص  کوتاه  که هتدیگر را دیده بودی  به من گنته بود من فقط ترا 

پاسداری ، بتشد بدون آنته کار به زیرزمین، به هر حال بعد از دوسه ساع  .شناس م 

کردم که یضیه به هتین باور نت ، ویت  وارد سلول شدم .آمد ومرا بُرد به سلول خودم

اما گویا  .منتار بازجوی  بودم، هرساع  و هر لحاه، یت  دو روز .آسان  تتام شده باشد

ام متویف شده بود یا تق  آنقدر درمورد من ک  نوشته بود که بازجو نتوانسته بازجوی 

 .ها به سراغ  نیامدنددیگر مدت، به هر حال .تنایض بزرگ  بین دو نوشته پیدا کندبود 

، ویت  پاسدار دررا بس ، او به محض ورود .را نزد ما آوردند 5هتان روزها بود که حسین

؛ حسین کُرد بود .چش  بندش را برداش  وبا هر دوی ما خیل  گرم روبوس  کرد

بخصوص ، کرداش آدم را مشتوک م پروای درنگاه اول ب  .خونگرم و حساس بود

به تدری  بیشتر با خصوصیات ه  آشنا شدی  و  .آنته هی  شناخ  یبل  ازاو نداشت 

اما به ، اگرچه احساس نیاز شدیدی به درد دل داشتی  .صتیتیت  بین من و او به وجود آمد

                                                           
 .امتوضیح داده سنح حسین امیری برادر حسن امیری که در جای دیگر در مورد 5
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ویع از بازجو مخن  کرده بودی  دادی  چیزی را که تا آن مهی  وجه به خود اجازه نت 

ی کوچت  ه  که از خود بدبخت  اینجا بود که هر خاطره .به هتدیگر بازگو کنی 

دروایع ، دادی ی خود و یا اندیشه و طرز فتر خود به یتدیگر انتقال م وگکشته

اما ظاهرا  دلیل  نداش   .توانس  به درد بازجو بخوردکردی  که م اطدعات  را رو م 

گویی  فردای آنروز نزد به یتدیگر م ، در آن سلول تنگ وتاریک، هرچه آنجا که

کاف  بود یت  از ما و یا هر سه ننررا به  .اما مسئله به این سادگ  نبود .بازجو افشا شود

، ازخودشان، اندبازجوی  ببرند و جداگانه از هرکدام بپرسند دو ننر دیگر چه گنته

داند کدامیک را بگوید آنوی  آدم نت  .خاطراتشان و از، ازخانواده وسازمانشان

سه ننر با ه  یهری  وحر   تتام شبانه روز را ما»که  ه  گنتن این .وکدامیک را نگوید

توانستی  نت  .چرا که کاف  بود یک ننر چنین چیزی نگوید، مشتل بود« زنی نت 

درنتیجه ناگنته رعای  یتدیگر  .چون شناخ  کاف  ازه  نداشتی ، یرارمدار ه  بگکاری 

های بسیار معرو  وب  خطری های  که دیده بودی  ویا رمانغالبا  از فیل  .کردی را م 

کردی  و گاه من و حسین ورزش م  .کردی برای یتدیگر تعریف م ، که خوانده بودی 

 بیشتر ظهر ها تاصبح .اما هرسه نگران بودی  .کردی های  م خیل  کترنگ بحث

بهترین مویع  .داش  ازظهره  نگران  وجود بعد 1ساع   اضطراب بازجوی  داشتی  وتا

زمان  که رف  وآمدهای بازجوها کتتر ، شب و بعد از آن بود 3یا  2تقریبا  ازساع  

 .ندشدم 
 

 جواِن موتور سوار، حمید
 روزی گکش  و یک ننر دیگر به ما اضافه شد که ورودش برای ما عجیب و چند 

با کنش ورن  سنید وارد سلول  هسال 65یا  61دفعه دیدی  جوان  حدود یک .جالب بود

او ه   ما بااو روبوس  کردی  و .پاسدار ه  در را بس  و رف  .البته با چش  بند، شد

اما ازهتان اولین دیای  فهتیدی  که هوادار هی  جریان  نیس  و اساسا   .روبوس  کرد
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به گنته ، ییافه که حتید نام داش ی این جوان خوشجریان دستگیر .سیاس  نیس 

کیهان  یخودش چنین بود: کاپشن سربازی آمریتای  شیت  پوشیده بود ویک روزنامه

 .شودماشین گش  به آیا مشتوک م  .ه  زیربغل زده بود و منتار بود که تلنن بزند

ش ما تا شاید حال اما انداخته بودندش پی، او را شدی نزده بودند .کننددستگیرش م 

چون حتید ما را از دنیای ، آمدن او به سلول ما وایعا  نعتت  بود .وهوای اوین دستش بیاید

هایش تتام زندگ  وایع  کوچه وبازار آورد وباحر سلول وشتنجه وبازجو بیرون م 

حتید برای ما تعریف  .کردو بخصوص دنیای جوانان ه  سن وسال خودش را تصویر م 

 5111ز کنتربازی وموتورسواری واینته تا چند وی  پیش که موتور سوزوک  کرد ام 

 ...زده و کل  دوس  دختر داشته وآزاد بود او یک موتور داشته و جک و تک م 

ها را شد که نتند این بددید نگران م فقط هر وی  پاهای ما را م  .روحیه خوب  داش 

کرد و یتیشان با پاسدارها شوخ  م  .آوردنت  منتها خیل  به دلش بد، سر او ه  بیاورند

برد یا در مویع فروش سیگار و ها را ازیاد م مانده بود و شتاره سلولرا که گویا عقب

 .خندیدی ما ه  م ؛ انداخ دس  م ، کردخرما در پس دادن پول خرد اشتباه م 

وجود ، ی شاههای دورهبازداشتگاهبرعتس ، .ا .های جموضوع عجیب  که در بازداشتگاه

گرف  فروشگاه ها و شتنجه انجام م داش  این بود که در ساختتان  که اساسا  بازجوی 

دییقش یادم نیس ( ) ای دوباربه این معن  که روزی یتبار و شاید ه  هنته؛ ه  بود

ای در آمد و با یک گاری پر از جنس چونان فروشندهپاسداری بنام حاج آیا لطن  م 

بسته روی زمین نشسته یا های  که چش کرد از کنار آدمگکر م ؛ کردخیابان گکر م 

گکش  و به افراد داخل آنها جنس ها م ویژه از کنار سلولایستاده بودند و البته به

هرحال برخ  از نیازها را شد زیاد نبودند اما بههای  که عرضه م چیز .فروخ م 

جالب اینته  .خرما و چیزهای  از این یبیل، سیگار، شامپو، ابونکردند: صبرطر  م 

بایس  در جیبش پول  یعن  زندان  م  .پرداخ زندان  باید پول آن را به حاج آیا م 

اساسا  جنس   .در حال  که در زمان شاه دردوران بازجوی  ما از این خبرها نبود .داش م 
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 .حت  یک ریال ه  در جیب کس  باشد گکاشتندشد و از طر  دیگر نت عرضه نت 

ی بایس  هتهدادند و ما م فرن ( م ) هتان روز اوّلِ بازجوی  به زندان  لباس زندان

سیگار را ه  خود نگهبان روزی سه نخ به هر  .های شخص  خود را تحویل دهی لباس

اما  .دشداد و اینطور نبود که خریداری شود بلته جیره زندان  محسوب م زندان  م 

از آنجاِی  که من به روال  .خریدی ها سیگار را باید م چ اینجا یعن  در زندان ختین 

پول نداشت  که ، زمان شاه هر چه پول داشت  شب اول دستگیری به بازجو داده بودم

؛ حاج آیا لطن  به من گن : سیگار را باید بخری، طلب سیگار که کردم .سیگار بخرم

من به » لطن  گن   .من گنت  پول  پیش خودم نیس  .جود ندارداینجا جیره سیگار و

و بار دیگر که از او جویای احوال « یک مقداراز پول  رو به  بده، گ بازجوت م 

 .«اون نباید پول داشته باشه» گن : بازجو گنته ، پول  شدم

برند به نار شتا بهتر نیس  خودم بخوام که منو ب»از ما پرسید:  .برگردی  به حتید

، من که بلد نیست  بنویس »و بعد اضافه کرد: « ؟ برای اینتار باید نامه بنویس ؟ بازجوی 

خواست  بازجو من م  .دنیای ما با دنیای او تناوت داش « .شتا بگویید من چه بنویس 

، بازه  مایل نبودم بازجو سراغ  بیاید، کشیداگرچند سال ه  طول م  .هرگز سراغ  نیاید

طبیع  بود که او این  .خواس  زودتر بازجو صدایش کند و تتلینش معلوم شودم اما او 

من گنت  قزم نیس  نامه طوقن   .ما ه  گنتی  اشتال  ندارد، خدصه .طور فتر کند

منتها خیل  محترمانه و از بازجوی  بخواه  که ، توان  یک یادداش  بنویس م ، بنویس 

 ...ات خبر بدهد تا مادرت از نگران  بیرون بیاید وخانواده ترا از بدتتلین  دربیاورد و به

حدودا  ازهش ِ صبح تا دو بعد از ظهر  .بعد از مدت  حتید را ظاهرا  برای بازجوی  بردند

اول پرسیدی   .به شدت هیجان زده بود .ویت  برگش  یک دنیا حر  داش  .طول کشید

چه ، آیا چه دخترهای  .ری بودموضوع چیز دیگ! نه بابا» گن : ؟ کتک که نخوردی

ها به من این ناکس .من که تا حاق نرفته بودم .رفتی  حسینیه اوین .پر از دختر، های تیته

 .نزدیک تریبون، خدصه رفت  جلو .دیدم به من میگن برو جلو .نگنتند که برنامه چیه
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ازجو گنته بود که ب .دونست  که من  باید سخنران  کن من چه م  .معلوم بود که سخنرانیه

و اصد  چ  ، اما آخه نگنته بود کِ  .خوای آزاد بش  باید مصاحبه کن تو اگر م 

اصد  سر و وضع مرتب   .سرم شونه نداش  .آبروم جلوی دخترها رف ، آیا .پرسندم 

 « .خدصه دیدم مثل اینته نوب  منه .نداشت 

 ؟ چ  گنتند؟ از حتید پرسیدم: چند ننر مصاحبه کردند

گنتند ما اشتباه کردی  خیان  م ، خب .من حواس  دیگه به این چیزها نبود، بابا»گن : 

 .اصد  ننهتیدم چ  گنت ، نوب  من شد .ضد انقدب بودی  و از این حرفها، کردی 

گنت   .ای نبودممن کاره .شد که بگ  من موتور سوار و دخترباز بودم حاق اینجامنت 

 .دادی نقدب شرک  کردی  و مدت  تو کتیته محل نگهبان  م اوّل انقدب ما ه  تو ا

خدصه حر  بدردخوری نتونست   ...بعد آمدی  بیرون که دنبال درس خودمونو بگیری  و

کل  آدم اونجا ؛ شدآدم دلش باز م ؛ اما جالب بود .آبروم جلوی دخترها رف  .بزن 

 «.بود

از این جوان که با  ؟هستند  در پس چق»حسین نگاه  به من انداخ  و نجواکنان گن : 

شایده  ته »گنت : « .خوان به ننع خودشون سوء استناده کنندم ، هی  سازمان  نبوده

کنن توی جتع توابها و دیگران شاید کس  اونو و فتر م  هستند دلشون به او مشتوک

وایعا  ، سیاس  نیس  اما بازجوی  که در دو سه برخورد اوّل ننهته که حتید .بشناسه

 «.بازجو نیس 

  .امیدوارم آزاد شده باشد .حتید را از آنجا بردند، البته پس از چند روز

 

 بازهم تقی قانع خشک بیجاری
ای در های  که درآن سلول بودم شنیدم که یک بازجو از زندان های یت  از شبدر نیته

ود آیا عتس به او مشخص نب؟ شناس  یا نهپرسد: این دختر رو م سلول بغل دست  ما م 

اما من صدا و  .مشخص نبود .گن داد یا اس  زن یا دختر را با صدای  زیر م نشان م 
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چش  بند ؟ باز داری بازی درمیاری»بازجو گن :  .شناخت ، گن  نهی تق  را که لهجهته

ی با پاها، که حاق دیگر مطتئن بودم تق  اس ، من از زیر در دیدم که زندان « ! بزن ببین 

بعد از یک ساعت  تق  را به  .و بدون دمپای  به دنبال بازجو روان شد پانستان شده

اما فردای آن روز دریافت  که او را  .ننهتیدم شدی خورده یا نه .سلولش برگرداندند

 .کنندمنتقل م 

اما در ، اگرچه هرروز و هر ساع  در انتاار بازجوی  و شتنجه بودم، در این دوره

خواس  هرچه از میان ما تنها حتید م  .به بقیه نیز، گکش خوش م  مجتوع به من

ما ول  خواهان هرچه طوقن  تر شدنِ این  .زودتر به بازجوی  برود و تعیین تتلیف بشود

خواهر و شوهرخواهرش زیر ، اگرچه برادر .دل بودحسین پرتحرک و زنده .دوره بودی 

گاه  با ه  در مورد اینته چرا آلتان غرب   .ی خوب  داش اما او روحیه، اعدام بودند

او شوروی را یک کشور سوسیالیست   .کردی تر از آلتان شری  شده صحب  م پیشرفته

 به خاطریت  از حرفهایش که روی من اثر گکاش  وهنوز ه  آن را  .دانس نت 

ودمان وی  نباید تعادل درون  خهی  .تعادل درون  خیل  مهّ  اس »آورم این بود: م 

 «.رااز دس  بدهی 

های  که یبل از آمدن به سلول اننرادی بر اثر کابل، ام درد گرف کلیه، یت  از هتین شبها

خوب کار های  کلیه .خورده و دو بار به خاطر آن در بهداری بستری شده بودم

شاید عنون  شده بودند و شاید ه  به علت   .کردند و گاه  اِدرارم خون آلود بودنت 

پیچیدم و در ابتدا به خود م  .یگر یک دفعه درد طای  فرسای کُلیه به سراغ  آمدد

ها در زدند و پاسدار که وضع مرا دید بعد از یت  دو ساع  معطل سلول اما ه  .زدمنت 

محل  .بود بهداری اصل  ازآن ه  بهداری سرپای  که جدا  برد، کردن مرا به بهداری

من که چش   .و دکتر آمد .مرا به آنجا برد .بود 613های یت  از هواخوری ،استقرار آن

او  .بند داشت  ویت  روی تخ  دراز کشیدم از زیر چش  بند دکتر را دیدم و او را شناخت 

 گکراند و من مدت مراحل نهای  آموزش پزشت  را م  کس  بود که یک سال یبل
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شده و به هتین دلیل تدش شده بود اطلدعات  شنیده بودی  که او دستگیر  .مسئولش بودم

دو سه ننری که  .شان را از دس  بدهندموضوعی ، توانس  از افراد داشته باشدرا که م 

  .مخن  شده بودند، ها شان را بلد بوداو خانه

اما کوشش من برای آنته  .به من زد که دیگر درد نتش  به هر حال آن دکتر آمپول 

چون پاسدار به هر دوی ما چش  ، من چه گنته چندان حاصل  نداد بنهت  او در مورد

در فرص  کوتاه  که پیش آمد  .داد که حر  بزنی و فرصت  دس  نت ، دوخته بود

افزاید: م  زندام حر  م حس کردم در حال  که راجع به کُلیه؟ پرسیدم: منو گنت 

ی بود یا وایعاَ در مورد کُلیه شاید ه  مناورش چیز دیگر« .آره باباجون، آره باباجون»

  .به هر حال آن شب مرا از دردِ جانتاه کلیه نجات داد .کردصحب  م 

آنجا  .چند روز بعد دوباره دردِ وحشتناک به سراغ  آمد و مرا به بهداری مرکزی بردند

دیگری ؛ دو دکتر داش  که یتیشان معرو  بود و بعنوانِ سلطن  طلب زندان  شده بود

ای هتان کس  بود که دوماه یبل پای  را که در اثر ضربات کابل تا دکتر توده .بودای توده

من ابتدا فتر  .کرده بود« یک جراح  مختصری»زانو چرک  شده بود به یول خودش 

 و بریده حتتاَ − هستند زندان  خودشان دانست م  که −ی دکترهای انجا کردم هتهم 

 با هتچنین و بودم بهداری در که دوباری اما دارد اعتتاد آنها به رژی  و اندتواب

بیشتر آن  .فهتیدم که این یضاوت  اس  عجوقنه و غیر مسئوقنه، بعدی هایتجربه

ها نداده وتا های شرین  بودند که به هی  وجه تن به هتتاری با زندانبانها انسانپزشک

کردند و در ور کتک م شتنجه شده و به شدّت رنج جای  که یدرت داشتند به زندان 

ای با پاسدارها روز شاهد جر وبحث دکتر تودهیک .کردنداین راه چه بسا خطر ه  م 

یضیه  .زندان  اس  613های بودم وتازه آنجا فهتیدم که دکتر خودش در یت  از سلول

یا دستش کت   مثد  سرما خورده .این بود که یت  از پاسدارها گویا مریض شده بود

اما دکتر به جای آنته بیتار دیگرش را که حال ، آیداو به بهداری م  .شده بودبریده 

گنته بود: ، ای بوده رها کند و به پاسدار برسدوخیت  داشته و مسلتاّ زندان  شتنجه شده
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به پاسدار اسدم بَرخورده بود که  .رس شتا صبر کنید کارم تتام شود بعد به شتا م 

 .را براو ترجیح داده و دیرتر به سراغش آمده« سگ کتونیس » یا« زندان  مناف »، دکتر

که یک دفعه شنیدم صدای پزشک ، شروع کرده بود به اعتراض و شاید ه  توهین

دان  واجب اس  چه کس  اوّل معالجه اگر من دکتر هست  م »سالخورده بلند شد که 

حرف  ندارم به مسئول  اصدّ من با شتا .ده  کس  در کارم دخال  کندشود و اجازه نت 

آمد وجالب اینته ، مسئول بهداری که گویا یت  از مقامات بود« .بهداری بگویید بیاید

من پزشت  برای من در مورد طباب  این که »دکتر با هتان یدرت با او صحب  کرد که: 

، ن کهای  که اینجا کار م به جز ساع ، مرا .کندبیتار زندان  اس  یا زندانبان فری  نت 

چش  بسته از سلول  به اینجا ، ی بعد از نیته شبحت  دو یا سه، هروی  که بیتاری بیاید

 .دان ام م ی پزشت کن  و این را وظینهاین کار را م  .آورید که بیتار را معالجه کن م 

، ن باشدیا اگر جز .شود شتا که پزشک ه  نیستید در کارم دخال  کنیداما دیگر نت 

ظاهرا  مسئول بهداری از دکتر دلجوی  کرد و یضیه خاتته « .کن باب  نت من دیگر ط

 .یاف 

 کابل خاطر به که بود( ایلی  –هوادار فداییان خل  ) در هتین بهداری یک زندان  ایلیت  

شد که در بهداری بستری دو ماه  م  و شده دیالیز بار چهار یا سه بود خورده که زیادی

نیس  که در چه  پیش از انقدب در آمریتا تحصیل کرده ویادم، 5خشایار، او .بود

یتبار که درمورد  .کردی گاه  با ه  بحث م  .مقطع  از تحصیلش به ایران بازگشته بود

به نار من اعتقادات آدم و مش  »گن : ، زدی ی تلویزیون  و بریدن حر  م مصاحبه

ها چون مثد  توده ای؛ مقاوم  اس سیاس  او اس  که عامل تعیین کننده در مورد میزان 

مش  سیاس  شان کامد  انحراف  بوده و اعتقادات عتیق  نداشتند خیل  سریع بریدند و در 

من با « .ی تلویزیون  شرک  کردند و ضد خودشان و به ننع رژی  حر  زدندمصاحبه

ای که اینجا جریان دارد آنقدر هایش مخالن  کردم و گنت : به نار من شتنجهحر 
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من یبول دارم که به  .گکاردطای  فرساس  که جای  برای اعتقادات درس  و غلط نت 

هر حال خط مش  درس  و اعتقادات عتی  یت  از عوامل مقاوم  در مقابل شتنجه 

ی تلویزیون  ما در مورد کسان  که به مصاحبه .ه نیس اس  اما به هی  وجه تعیین کنند

های مختلف از چپ تا راس  از بینی  که متاسنانه بخش  از رهبران سازمانتن دادند م 

شدّت  .ی تلویزیون  وحت  بدتر ازآن کشیده شدهمکهب  تا کتونیس  پایشان به مصاحبه

رست  و یا نادرست ِ خطِ ها آنقدر زیاد اس  که جای  برای فتر کردن به دشتنجه

اند و یا با این ی تلویزیون  کردهآیا هته کسان  که مصاحبه .گکاردسیاس  بای  نت 

کنند به نادرست  خطِ سیاس  خود و بر ح  بودن جتهوری اسدم  هیوق هتتاری م 

ل این را یبو؟ اندمگر نه اینته طای  نیاورده و به یولِ خودِ بازجوها شتسته؟ اندرسیده

این حاکتی  آنقدرها ه   دارم که آدم متتن اس  در زندان به این نتیجه برسد که مثد 

کردی  ضعیف و ب  ریشه نبوده و یا انقدب سوسیالیست  و یا حت  که فتر م 

ها کنی  عتل  نیس  و دس  ک  به این آسان دمتراتیک در ایران آن گونه که فتر م 

ی مقاوم  ما را برای دفاع از آنچه روحیه ،  در باورطبعا شک و سست .گیردصورت نت 

شود بیایی  حتومت  را اما این سبب نت ، کندسس  م   گنتی که خارج از زندان م 

کند تا حتوم  بینی  چگونه خردساقن را ه  شتنجه م تأیید کنی  که به چش  خود م 

های شدن از شتنجه به خاطر رهاها فقط تأیید لنا  این ضد انسان .اهلل را سرپا نگهدارد

  .جست  و روح  اس 

دیگری به نام هوشنگ آشنا  با ایلیت ، ی دیگری که در بهداری اوین بستری شدمدفعه 

شش ماه  بود که دستگیر و ظاهراَ بازجوییش تتام شده وبه عتوم  ، 5هوشنگ .شدم

چند ماه »او به من گن :  .صحب  از بریدن و مصاحبه پیش آمد، با او ه  .بودمنتقل شده 

من  .حجری بستری بود، ایپیش درس  رویِ هتان تخت  که اآلن تو روی آن خوابیده

دفعه قجوردی و چند ه  آن مویع شتنجه شده و در هتین اتای زیر سرُم بودم که یک
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 .گویا برای بازرس ِ بهداری، پاسدار و مسئول زندان به اینجا آمدند

اما ناگهان برگش  و واردِ هتین اتای شد و گن :  .این اتای رد شداوّل قجوردی از در 

وایعا  یته خورده بودی   ،ما که هته از دیدن آن جدد« ؟ حالتون چطوره، بَه بَه عباس آیا»

دیدی  ی هتراهانش را م بخصوص ویت  که احترام و ترس و موضع پایین بقیه

خودمان را روی تخ  جتع وجور ، کردقجوردی برایتان ترسناکتر و مه  تر جلوه م 

کردی  و در وایع سع  کردی  بنشینی  و یک ننر دیگر که حالش بهتر بود سع  کرد از 

امّا قجوردی اهتیت  به دیگر بیتاران ندادو فقط  .جایش بلند شود و سدم  بتند

  5«.مخاطبش حجری بود

دند حدایل حجری بنشیند هتراهانِ قجوردی و خودش هته منتار بو»هوشنگ ادامه داد: 

اما هتگ  با کتال تعجب دیدی  حجری ، و با یک لبخند جواب سدم آن جدد را بدهد

، دادی با صدبت  که حت  تننر راه  نشان نت چش  در چش  جدد دوخ  و با ییافه

این نگاه و لبخند را »هوشنگ افزود: « .لبخندِ تحقیرآمیزی به قجوردی زد و هی  نگن 

دان  که هتراهانِ قجوردی جا فقط م  .توان  توضیح ده  ویا فراموش کن نت  وایعاَ

خودش ه  بعد از متث  بلند در ستوت  سنگین سرش را پایین انداخ  و  .خوردند

اما او را ه  که به مصاحبه »گنت : « .حجری آدم شجاع  بود .من کیف کردم .رف 

 .خواستندآن چیزی نبود که آنها م ، احبهاما آن مص، آره»هوشنگ پاسخ داد: « .کِشاندند

ها گنتن "فشار خیل  زیاد بود و باقخره او ه  مجبور شد کنارِ بقیه بنشیند و فقط بگوید 

 «".من حرف  ندارم؛ را آیایان گنتند
                                                           

 5911تا انقدب  5996عباس حجری از سازمان افسران حزب توده ایران در زمان شاه بود. او از سال  5

زندان  سیاس  بود. زمان  که من درزندان شاه بودم داستان مقاوم  و شخصی ِ محت  و مهربان او را از 

ی و مسئول کتیته ی مرکزی حزبدیگر زندانیان شنیده بودم. رفی  بعد از انقدب یت  از دبیران کتیته

بود و او را از نزدیک شده بود.قجوردی ه  در زمان شاه مدت  با حجری در یک زندان  ایالت  تهران

 ه اس .صدا کرد با این اس  او را گنتند، قجوردی ه  به او عباس آیا م شاه شناخ  و چون در زندان م 

 سر به دار شد. 21رفی  حجری در تابستان 
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 ( 2636تا مرداد 2631) دی ماه  فصل دوم: انفرادی در گوهردشت  
 

 و صحبت با رضی تابانانتقال به گوهر دشت 
 .صبح بود 3یا  2ساع  حدود  .ما سه ننر بودی  .درِ سلول باز شد .بود 5926دی ماه 

 .بیا بیرون، چش  بند بزن، پاسدار اس  مرا آرام صدا زد و گن : وسایل  را جتع کن

مشخص بود  .خود من ه  به هیجان آمدم .دوننر دیگر حال  آشتارا نگران  پیدا کردند

اما هرچه ؛ مشخص نبود، حال به سلول دیگر یا به زندان دیگر، که انتقال از سلول اس 

آن را  .یک پتو بود، تنها چیزی که داشت  .پای  هنوز پانستان داش  .بود بازجوی  نبود

روبوس  ، حسین و احتد، های با هتسلول  .گن  سریعترنگهبان دایتاْ م  .زیر بغل زدم

از راهروی ، در حال  که چش  بند داشت ، هتراه با نگهبان .سلول خارج شدم کردم و از

از زیر  .نگهبان در اینجا به من گن  بایس  .گکشتی  و به هشت  آن رسیدی  613اصل  

آنها ه  درکنارشان یا در دستشان  .امچش  بند فهتیدم که در کنار چندننری ایستاده

کن و یک کیسه پدستیت  که داخلش ک  یا گرماکثرا ، شان را داشتندوسایل شخص 

دیدن  .ی نسبتا بزرگ سرکه یا ترش  هتراه داش شان یک شیشهحت  یت  .یا پتو بود

لیست  در دس   .بازجو آمد .دار بودچنین چیزی در آن شرایط برای  جالب و خنده

فامیل را  شد واس ها نزدیک م بعد به آن، زدافراد را به اس  کوچک صدا م  .داش 

فهتیدم و ی این صحنه را از زیر چش  بند وبا یراین وشواهد م البته هته .کردچک م 

که یبدْ خوب  6و نصیر 5به هر حال فهتیدم که رض  تابان .دیدمشاید بتوان گن  م 

خیل  یواش به  .به رض  نزدیک شدم .در بین ما هستند، شناختتشان و از رفقای  بودندم 

نگران از اینته ، کت  نگران شدم .او پاسخ  نداد؟ تو خوب ، جتشید هست  او گنت : من

                                                           
و در مقطع   ی مرکزی اکثری مشاور کتیتهشناخت . او م  11و  21رض  تابان را از زندان شاه در سالهای  5

 بود. «ی ایالت  تهرانهیئ  اجرای  کتیته»و عضو « جوانان تهران»مسئول  5921اش یعن  سال گیریدست
 اس  مستعار 6
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در آن مویع گتان  این بود اگر  .نتند بریده باشد و خدصه هتان رض  هتیشگ  نباشد

جرأت این کارها را ، های این چنین  فعال نباشدکس  در یواشت  حر  زدن و خد 

( به راهتان .ن حت  کل  طبعا درس  نبوداین گتان به عنوا) .ندارد و شاید تواب شده

هتانجای  که کابل ، برندرا به ست  زیرزمین م  یک دفعه متوجه شدم که هته .انداختند

چرا ؟ چرا زیرزمین .هراس  هتراه با سؤال و تردید درمن ایجاد شد .زدندم 

اکثریت  ننر  2یا  1آخر ظاهرا  ما ؟ خواهندما مصاحبه م  یآیا از هته؟ جتع دسته

 وسایل هتراه یعن  ترش  و یدر ضتن کابل زدن با کلیه .هته بجز یک یا دو ننر، بودی 

انتاار به سر رسید و وارد هتان جای  شدی  که روی درش  .پتو و ک  جوردرنت  آمد

چند شدی روی  .در آنجا یک تخ  شدی وجود داش  ."اتای تعزیر"نوشته بودند 

بازجو یک درِ انباری را که کنار  .دان خون  و کثیف نبودزمینش چن .زمین افتاده بود

ک  یا کاپشن  راه  که در  .ها بود بازکرد و گن : کنش خودتان را اینجا پیدا کنیدپله

های من بین کنش .به ما دادند، هنگام دستگیری و در اولین جلسه شتنجه هتراه داشتی 

، شد که بپوش اما نت  .پیدا کردم بعد از مدت کوتاه  کنش  را، زیادی که آن جا بود

شب ، شودتازه فهتیدم که این کنش و ک  که به من داده م  .چون پای  پانستان بود

از پا و تن  ، اول که مرا به این اتای آوردند و برای خواباندن من روی تخ  شتنجه

هته و این داستان در مورد ، اندهتین جا توی هتین انبار کوچک انداخته، درآوردند

چرا ، اند تا اموال خودمان را برداری حاق ما را اینجا آورده؛ های دیگره  اتنای افتادهبچه

به ستون یک ما را از ، وسایلتان را که برداشتی  .که به جای دیگری منتقل خواهی  شد

درفضای باز اوین به  .هدای  کردند، زیرزمین به راهرو اصل  وبعد بیرون ساختتان

پس از دستگیری اولین باری بود که زیر آستان وروی زمین و  .حرک  درآمدی 

گنت :  .دوباره خودم را به رض  نزدیک کردم .رفت راه م ، نه کاش  و سیتان، خاک

چون اگر طر  بریده باشد و ، ای بودسؤال مسخره؟ ایتو خوب  یا بریده، جتشیدم

اگره  نبریده باشد که  .امشدهگوید تواب تواب درس  وحساب  شده باشد که به تو نت 
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حال ، دون  جتشیدیریزی گن : م ی به هر حال رض  با خنده .این سؤال اضاف  اس 

من ساک  شدم اما بعد از مدت کوتاه  به  .کننددارند نگاه م ، مواظب باش؛ من  خوبه

 .یک هنته ه  در بهداری بودی؛ من نزدیک شد وگن : تو سه ماه پیش دستگیرشدی

او  .های گاه کودکانه اشها و تیزیبا شیطن ، فهتیدم که رض  خودٍ خودش اس  فوراْ

زند تا اطرافش را به آب و آتش م ، بلته با آنته به شدت زیر فشار بوده، نه تنها نبریده

 .بشناسد وبه خصوص از وضعی  رفقایش مطلع باشد تا شاید بتواند کتت  به آنها کند

یت  از آخرین اخباری که از زندان به تشتیدت ، امگیرییعن  یبل ازدست، سه ماه پیش

( را زیر 6و علیرضا اکبری 5رضا غبرای ) این بود که رض  ودو ننر دیگر، رسیده بودما 

آن ه  ، مصاحبه کنند علیه سازمان و اعتقاداتشان تااند فشارشدید و متترکزی یرار داده

به مقاوم  ادامه اند دیگر نتوانسته، شدنشتنجه دوننر پس از مدتها  .مصاحبه تلویزیون 

اما رض  مصاحبه نترده و به  .اند که ک  وکینش معلوم نیس مصاحبه کردهدهند و

با این حساب من  .بیتارستان منتقل شده و از آن به بعد دیگر خبری از او در دس  نیس 

 مشخص اس  که زنده اس  و، فترم  کردم حال که رض  در دویدم  من ایستاده

رض   .دوننر دیگر را جویا شدم حالِ .پس هنوز نبریده، ی خوب  داردچون روحیه

اما گویا از مصاحبه اش ، مصاحبه کرده، های زیادرضا غبرای  بعد از شتنجه»گن : 

رضا حاضر نشده وبازه  زیر  .مصاحبه کند اندخوششان نیامده ودوباره خواسته

 «.خیل  شتنجه شده ونهایتا  مصاحبه کرده رضا اکبری( ه عل ) جواد .فشاریرارگرفته

تر با من دیگر راح  .هته را کنار دیوار نشاندند .به ساختتان مرکزی اوین رسیدی  
                                                           

تا  21عضو هیئ  سیاس  فداییان خل  ایران)اکثری ( از اسنند سال از رفقای دوران چریت ،  رفی  غبرای 5

ی تلویزیون  علیه سازمانش به در اوین زندان  بود. او را برای وادار کردن به مصاحبه 2۰شهریور سال 

 تیرباران شد. 592۰شدت شتنجه کردند و نهایتا  در شهریور 
 فداییان خل  ایران)اکثری ( عضو هیات سیاس  ومسئول کردستانِ  رفی  علیرضا اکبری شاندیز) جواد(، 6

سال در اسنند  1در راه خروج مخنیانه از ایران دستگیر شد. رفی  جواد را پس از  5925که در خرداد  .بود

 تیرباران کردند.    5921
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ی هشاه با ه  زندان بودی  و در دور یآخر من و رض  دوره .زدمرض  حر  م 

کن  ما را برای چه پرسیدم: فتر م  .انقدب ه  در یک سازمان فعالی  مشترک داشتی 

؛ خواهند روی ما فشاربیاورندگن : فترم  کن  م ؟ اندهایتان خارج کردهاز سلول

مان  برای مصاحبه یا چیزهای دیگر روی یا به گوهردش  ببرند و 9111شاید ما را به 

گر و در آن جا سع  کردی  کنار هتدی .وارد مین  بوس شدی  .فشار متترکز بیاورند

ی چون رض  مسئول جوانان تهران در سازمان و عضو کتیته .بنشینی  تا بیشترحر  بزنی 

شان تا آن مویع برای ی ایالت  که اسام از او راجع به اعضای کتیته، ایالت  تهران بود

این نتته برای من بسیار اهتی  داش  چون تا  .سئوال کردم، ها مشخص شده بودبازجو

داند داد که بازجو یا نت ی ایالت  نزده بود و این نشان م آن لحاه بازجو حرف  از کتیته

آورد که این بسیار داند و به روی من نت ی ایالت  تهران هست  و یا م من عضو کتیته

خودش( و ) ستاعیل و بهرام و رض ی ایالت  اس  ااز افراد کتیته»رض  گن :  .بعید بود

دانستند ومن بعد از کل  در وایع اینها را آیایان م  .[ ننر دیگر مشخص شده5دو ]یا سه

رض  افزود: اس  تو و فدن  و  .«.اندی ایالت  بودهفشار تأیید کردم که آنها عضو کتیته

 .تا حاق لو نرفته ...فدن  و

ده ننر کت  بیش از  ی ایالت ِ تهران که در آن مقطعویت  فهتیدم از تعداد اعضای کتیته

 .خیل  صنا کردم، از جتله خودم، اندها هنوز برای بازجوها مشخص نشدهخیل ، بودند

اند گن : چه لو رفته و چقدر روی او فشار آورده، پرسیدم که از یست  او یعن  جوانان

فرادی که در یک حوزه نه اسام  افراد تح  مسئولی  بلته اسام  ا، از یست  من»

ازجاهای دیگره  چیزی به  .و من فقط تایید کردم، ها مشخص بودبرای این، بودی 

در هش  مرحله به طور اساس  روی من کارکردند عایب   .اطدعاتشان اضافه نتردم

خواستند که من یک و م ، و کردستان و گنبد اصل  شان رف  روی اسلحه یتتیه

اما  .سه مقوله وصل کن  تا برای مصاحبه هته چیزرا آماده کنندجوری خودم را به این 

                                                           
 آورم که رض  گن  دو ننر یا سه ننر.پس از گکش  سالها درس  به خاطر نت  5
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دیگه این اواخر بهشان گنت  ، ببین جتشید» رض  در ادامه گن : « .من زیربار نرفت 

خیل  آرام روی تخ  شدی  .نگران نباشید، کن من حرک  نت ؛ دستتو نبندید

گن : م  « ؟ خواستندچه م  این اواخر از تو»پرسیدم: « .زدندخوابیدم وآنها ه  م م 

گن  بگو گُه بازجو م  .گنتند مصاحبهالبته این اواخر نت  .خواستند مصاحبه کن 

البته وایعی  این اس  که ! گُه خوردم خوام هیچ  بگ  فقط بگونت ! هتین، خوردم

بلته دیگر هردوطر  فهتیده بودند موضوع چیس :  .مناور بازجو این کلته نبود

 .نو درآوردن و مصاحبه گرفتن بودموضوع به زا

و رض  ، ی مککورستبل شتسته شدن نزد بازجو دیگر تبدیل شده بود به گنتن جتله

این فشار را متتن اس  ؟ ایچرا به فترخودکش  نینتاده»گنت :  .گن این جتله را نت 

؛ نیس تازه هی  معلوم  .ها ما را بتشندبگکار آن»جوابش ساده بود: « .نتوان  تحتل کن 

و دوباره بتوانی  روزی دنیای ، ای باشد و بگکردشاید این ه  دوره، ایدنیا را چه دیده

ی آخرش را جدی در آن لحاه به هی  وجه این جتله« .آزاد را ببینی  وفعالی  کنی 

اما راستش از روحیه و امیدش ، آزادی از آن جهن  برای  غیر یابل تصوربود .گرفت نت 

ی حر  هایتان را من واو هته .آن روحیه روی من اثر محسوس  گکاش  .تعجب کردم

ما را زیر نارداشتند که با  یدو پاسدار جلو نشسته وهته .زدی بوس یواشت  م در مین 

پ  بودی  که ننهتند داری  با ه  پ به هتین دلیل ما باید مرایب م  .یتدیگر حر  نزنی 

دیگر جانب ، د که راجع به مقاوم  کردن حر  بزندویت  رض  به این جا رسی .کنی م 

تر نسب  به پاسدارهای مرایب مدحاهاحتیاط و یواشت  حر  زدن را ازدس  داد و ب 

ام وهر چه من هرچیز خوب  که یاد گرفته»گن : ، رف پ  فراتر م با صدای  که از پ 

چطور  .تل گرفتههای جتع  درسازمان شفعالی  شخصیت  با .دارم از سازمان دارم

باز ه  تصتی  دارم  .امتا حاق ایستاده .متتن اس  زیر هته چیز بزن  و مصاحبه کن 

 «.حساب  بایست  و مصاحبه نتن 
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که رض   5بعدا  از مسعود محتودی .اعدام کردند 2۰رض  را دو سال بعد یعن  شهریور 

را جداگانه اما شنیدم که رض  و مهرداد ، شناخ از نزدیک م  را 6تابان و مهرداد پاکزاد

ویت  آنها را از دادگاه ، گن مسعود م  .بودندبه طور اتنای  در یک روز به دادگاه برده 

آنها ناگهان به وجود ه  در ، نشانندبسته در جای  در کنار او م  بیرون آورده و با چش ِ

هتدیگر ، ی تتاس ندارندجه اجازههی  ودانستند به با آنته م  .برندکنار یتدیگر پ  م 

، پرسد دادگاهتان چطور بودمسعود از آنها م  .کنندرا در آغوش گرفته و غری بوسه م 

 .مان کنندکنی  یصد دارند اعدامگویند: دفاع کردی  و فتر م هردو م 

در جانانه مهرداد پاکزاد  .اعدام کردند، و رض  را یک ماه بعد 2۰مهرداد را درمرداد 

و رض  ه  داغ ، ی بیشتر به سازمانشان را گرف قابل بازجوها ایستاد و جلوی ضربهم

بودند بازجوهای  که عزمشان را جزم کرده ، مصاحبه را بر دل بازجوهای ختین  گکاش 

با اینته بازجوها  .به خاک مالیده شد شانپوزه  .ی تلویزیون  وادارندکه او را به مصاحبه

 تو مرگه   ی پایان شتنجهموف  نشوند ونقطه ترا بشتنند ول تتام یدرت بخواهند 

ای ندارد گران باشد به اینته : فایدهو در اصل یانع شدن شتنجه شدن نباشد بلته خسته

 .، بسیار نادر اس این آدم تسلی  بشو نیس 

 

یت   میددی( 5335) سال بعد، زمان  که دیگر آزاد شده و از ایران خارج شده بودم، 2

که اکثریت  نبود، رو به من کرد و گن : فدن ، حتوم  منطقا   امز رفقای یدیت ا

کرد چون شتا که خود را متحد ها را شتنجه م ها و اکثریت ایبایس  تودهنت 

 .کردیدننعش تبلیغ م دانستید و به جتهوری اسدم  م 

                                                           
 دو رفیی  را از نزدییک   هیر  وبیود   ی شیاه دوره از زنیدانیان سیاسی    محتودی از رفقیای اکثریی  و   مسعود 1

 .شناخ م 
در ییک سیازمان    «آذر 52»شیناختند و یبیل از انشیعاب رفقیای     مهرداد و رض  از زندان شاه یتدیگر را م  6

 بود. "آذر 52پیرو بیانیه "ی مرکزی سازمان فداییان خل  ایران کردند. مهرداد عضو کتیتهفعالی  م 
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در نارش نهنته و سرع  متوجه شدم منطق  راستش از این نارش تعجب کردم اما به

از طر  دیگر  .باشد هاو اکثریت  هاایتوده نسب  به اشنباید الزاما  ناش  از بغض و کینه

ها را آور بود، من  که شخصا  شتنجهوجود چنین باوری برای منِ اکثریت  بسیار عکاب

 .تجربه کرده بودم

مسلتا  با  .فهتیددر پاسخ گنت  این حتوم  هر کس  غیر از خودش را دشتن م 

 .کردبرخورد م تربسیار وحشیانه ،بودند آورده رومسلحانه ی به مبارزهکه سازمانهای  

 .کردخطرناک ارزیاب  م اش برای آینده را ه  ما اما )بویژه در مورد مجاهدین(

و ما را  آوردحساب م  بهنامید، ، که آن مویع ابریدرتش م یها را عامل شوروایتوده

تا در  ای دید که فعد  به جلد مواف  حتوم  درآمدهمسلح  م  ظاهرا  غیر ه  فداییان

  .شوی اولین فرص ، علیه ناام وارد عتل 

ی ایران، از هتان ابزار برای متدش  کردن تشتیدت ما و حزب تودهرژی  خدصه آنته 

دار کردن یک فرد مسلح )مجاهد منتها برای وا .کرد، استناده م «شتنجه»ی شناخته شده

پس  .( به لو دادن مخنیگاه رفقایش، وی  زیادی نداش ...خل ، ایلی  یا سربداران و

اما در مورد ما، وی  بیشتری برای کشف تشتیدت  .تر بوداش متترکزتر و سریعشتنجه

 اینته یرارهای تشتیدت  ما کوتاه مدت نبود و به اصطدح زود داش  و با توجه به

سوخ ، یعن  بیشتر حال  حزب  داش  تا تیت  و چریت ، بازجو فرص  کاف  نت 

ویا « ی کابل زدنجیره»توانس  ازاش داش  و م برای به حر  درآوردن یربان 

 .های درازمدت، استناده کندخواب  دادنب 

 نادری بسیار در مواردتنها ، 5925درمورد اکثری  و حزب توده تا یبل از بهتن البته رژی 

ابتدا علیه  5925ی جدی و یا حت  اعدام استناده کرده بود و تنها پس از بهتن از شتنجه

  .حزب وسپس اکثری  شتشیررا از رو بس 

انوشیروان خشک بیجاری و های  مانند رض  تابان، جهانگیر بهتاج ، تق  یانع اکثریت 

ر خاطر وادااز حزب ه  بهشدت شتنجه و سرانجام اعدام شدند و رفقای  به ....لطن  و
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ی کابل داشتند و کسان  چون رحتان هاتن  در زیر به مصاحبه علیه حزب، جیره شدن

های سازماندرصد  اعدام شدگانِ  11بیش از  21در تابستان سیاه  .شتنجه جان باختند

  .اندای و اکثریت  بوده، تودهچپ

ای یا اکثریت ، درد تودهرا ه  باید در نار داش  که شتنجه شدن برای یک این

از حاکتی  دفاع کرده بودی  و  26تا  13مضاعن  داش  چرا که ما بخصوص از سال 

که ما اکثریت  ها این شانس را آید یادم م  .خوردی حاق باید ازهتان حتوم  شدی م 

دتا  عت که زمان  ،13اوری سال های یبل از اواخر ای داشتی  که با یادنسب  به رفقای توده

 .شدمان خنک م ، کت  دلدر موضع مخالف حاکتی  بودی 
 

 هشت ماهی که در انفرادی بودم
درهتان برخورد اول احساس کردم اینجا از اوین  .سرانجام به گوهردش  رسیدی 

تر از طر  مراتب خشنهای  بهبرخورد، ستوت  کامل در کل زندان .ناجورتر اس 

ما را تقسی  کردند و  .اندگویا ما را برای کتک خوردن به آنجا برده .پاسدارهای نگهبان

سپس ، سیگارها را گرفتند .کتت  در کار نبود در آغاز .هرکدام را به اننرادی فرستادند

در حال  که ، آنگاه با یک پتوی شخص  و یک پتوی سربازی، ها راباقپوش و بقیه لباس

دو پاسدار آمدند  .به داخل سلول هُل دادند مارا ،ی اشتک پیراهن و لباس زیر به تن دتنها ی

؟ دان  اینجا کجاسگن : م  .برداشت  .یت  گن  چش  بندت را بردار .به طر  من

اگریک  .دیوارها کامدْ تتیزه! خوب به من نگاه کن! فهت بعدا  م »گن :  .گنت  نه

از این دو پاسدار یت  « .دهن  سرویسه، دیوار بینته حت  یک خط کوچولو رو، خط

اش کجای  ننهتیدم لهجه؛ اش روستای  بود و عبوسچهره .سال داش  91سن  حدود 

 .با چشتان  تیز، بدون لهجه، ساله 66دیگری جوان  بود شاید  .بود  5استش یدیری .بود

                                                           
است  که آنجا بودم خودم روی پاسدارها گکاشته نوشت ، سالها پیش که این یست  را م این اسام  را  5

شان را کن  اس  اصل متاسنانه حاق که این یستتها را بازخوان  م  زدند چیز دیگری بود.صدایشان م 
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 .بود استش حسین  .رسید و شرورزرنگ به نار م  .اندام بودنسبتا بلندید و درش 

هتین زیرپیرهن ؛ قزم نیس  پیرهن داشته باش ؛ اهن  را ه  دربیاوریدیری گن  پیر

پسر یک و نی  حتید از 2×  ۰ویت  پیرهن  را درم  آوردم یک عتس  .کاف  اس 

 .گنت : عتس پسرمه؟ یدیری دید و گن : اون چیه .آن را برداشت  .ام در جیبش بودساله

، خودت این جای ؟ کش ل  نت خجا؟ تهبیچاره این بچه»به عتس نگاه کرد و گن : 

ه  سرزنش ، سوزاندنگاهش نگاه کس  بود که ه  برای  دل م « .اونو ول کردی

 .شاید نوع  حسادت و خودک  بین  ه  در آن وجودداش  .ه  از من متننر بود، کردم 

من  .کردم که چنین احساس  ه  در نگاهش وجود دارددان  از چه رو فتر م نت 

« ! بیا، باشه بکاری  عتس پیش خودش باشه»یدیری به حسین  گن :  .هیچ  نگنت 

رض  و چندننر دیگر گویا  .دوباره تنها شدم .دررا بستند ورفتند .وعتس را به من داد

اما اینته سلول هایشان به من  .منتقل شده بودند های اننرادیهتگ  مثل من به سلول

دنیای  از احتتاقت  .مشخص نبودبرای  ، یا در بند دیگری هستند، نزدیک اس 

من باید چه ؟ شودبعد چه م ؟ چرا ما را اینجا آوردند .گکش ها از مغزم م وحدس

بعد ، چیزی شبیه گریه .صدای ضجه و فریاد شنیدم، بعد از چند لحاه گیج …و؟ بتن 

 .اما صدا از نزدیک نبود وتشخیص نوع آن مشتل بود، چیزی شبیه جیغ وحشتناک

کنند وبا کابل خدصه این طور نتیجه گرفت  که کس  را بازجوی  م  .تیز کردم گوش  را

آیا این فرد ؟ چه وی  نوب  من اس  .آورنداو فشار م  زنند یا به صورت دیگری برم 

آیا اصوقْ اینجا یعن  گوهردش  ؟ یت  از هتین افرادی اس  که با ه  از اوین آمدی 

بعد از لحاات  سع  کردم مسایل ؟ فقط در اوین اس  شوی  یا بازجوی ه  بازجوی  م 

  .زندگ  خودم را در این سلول مشخص کن  یرا با خونسردی تجزیه وتحلیل وبرنامه

                                                                                                                            
 آورم.بخاطر نت 
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 بازجویی از خودم در انفرادی
آورند تا مثد  دو یا سه ننر را دره  گنت  دو حال  متتن اس  باشد: یا به ما فشار م 

ی بازجوی  به ناگهان ما یا چون از وسط دوره؛ جانانه بگیرند یها مصاحبهبشتنند و از آن

اند پس مناورشان مویت  اس  و ادامه بازجوی  مویع  اس  که کسان را اینجا آورده

خواهند ما را از هته جا ایزوله کنند تا دیگری از سازمان ما را بگیرند و در این مدت م 

 .اطدعاتتان بیشتر نشود

 .شد این بود که چه مدت در این سلول خواه  بودحلیل مشخص نت اما آنچه از این ت

شاید بهتراس  ، اس  فهت  که این سؤال هتیشگ  یک زندان ها م قن بعد از سالا

معلوم نیس  چه مدت محبوس خواهد  .در جای  چون جتهوری اسدم بگوی  زندان  

در میان جتع  ، با تواب در میان جتع  هتراه، زیرشتنجه، عتوم ، در اننرادی، بود

هی  ؟ آیا روزی به او خائن خواهند گن ؟ آیا هتیشه مقاوم خواهد ماند ...بدون تواب

به هر حال  .تواند جواب این سؤال را بدهدحت  مرگ یا خودکش  نت ، تضتین  نیس 

بلته سه روز ، روز به این موضوع فتر نتن  51من به این نتیجه رسیدم که باید حدایل تا 

 مسئوقنچه کسان  از ؛ ه بازجوی  فترکن : اینته اگر باز ه  کابل زدند چه کن ب

و خطر اند هنوزخارج نشده، اندتشتیدت  که اطدعات زیادی دارند و با من ارتباط داشته

اند وچه چیزهای  چه چیزی گنته، اندچه کسان  تاکنون دستگیرشده؛ دستگیریشان هس 

نقاط ضعف  .من چه وی  باید به حر  بیای ؛ بگویند تواننداگرطای  نیاورند م 

های  ازچه کانال؛ های مخن  وعلن  من ازنار امنیت  کجاها بودهفعالی  یدرکلیه

اگرهتسرم ؛ اندکل  هتیشه ضربه پکیر بودهبه طورکجاها ؛ توان  دوباره ضربه بخورمم 

چه گنته ، چه منش  داشته ،اگراورا تاکنون گرفته باشند؛ را بگیرند چگونه برخورد کن 

چه خط  را محتتل اس  ، شناس ای که ازاو م اساسا  با روحیه؛ وچه چیزهای  را نگنته

ها آیا متتن اس  اوبرود روی یتدندگ  خاص  که فقط در داستان؛ کنددنبال 

رود روی پس دادن بازجوی  با یا م ؛ یعن  هی  نگوید وتنها استش را بگوید، ای خوانده
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؛ کابل خوردن وبعد حر  زدن اما دروایع حر  نزدن، وم  و دروغ وراس  گنتنمقا

کردم اوبیشتر به فتر فرزندمان احساس م  .کنداوراجع به پسرکوچتتان چه فتر م 

 .خواهد بود تا من

تا اینته خدصه به  .کرداین افتار شاید دو روز یا بیشتر تتام روز وشبِ مرا احاطه م 

ای افسانه یبندی مثل یک یلعهاگرچه این طبقه .ع بندی دس  یافت یک طبقه بندی وجت

اما به هر حال یک یلعه ، مگر داش  راهرو بود وهزار اگر و داقن و با دهها زیرزمین و

 .دس  یافتن به این سیست  تا حدودی مرا آرام کرد .وشاید بتوان گن  یک سیست  بود

دان  چه باید م  .دان احساس کردم مختصات خودم را حدایل ازلحاظ بازجوی  م 

 .کرد خودم را آماده کرده بودمهای  که به مغزم خطور م حال  یبرای هته .بتن 

های زیرزمین روی پله .به این ه  فتر کرده بودم: شاید یک دفعه مرا ببرند بازجوی 

روسری  .زنهای زندان هته مجبور بودند چادر سر کنندچون دیدم ) هتسرم را با چادر

یا او را به تخ   .کندزانو پانستان  ببین  که ناله م  پاهای تا کاف  نبود( وچش  بند وبا

، بهش بگو که حر  بزنه، بسته باشند و مرا ببرند باقی سرش و بگویند: این زن توس 

اینته هتسرم را باقی سرم  .رکرده بودمبه بدترین سناریو ه  فت .ای ندارهبازی فایدهل 

  .«ای ندارهدیگه مقاوم  فایده»و او به من بگوید:  بیاورند

حدود راه حل را  .به این گونه حوادث فترکردم وتصتی  گرفت  در مورد واکنش بهینه 

البته ناگنته نتاند که درتتام  .را کنار بگکارم حس کردم دیگر باید این افتار، که یافت 

ی زندان  وربودم صدای ناله وگاه  گریهت سه روزی که دراین مسایل غوطهمد

دار وکینه توزشان دایتا  چاشن  زندگ  من در آن های معن وتهدید پاسدارها ونگاه

برای عتلترد مناسب در یک بازجوی   "سیست "پس از پیدا کردن  .سلول بود

به جان  افتاد و آن کلنجار رفتن  اما دوباره بدی دیگری، سیستتاتیک اندک  راح  شدم

مرحله  2برای خودم حدود حدایل  .با گوشه و کنار سیست  ساخته شده در ذهن  بود

شاخص هر مرحله را یک مسئله  .بین  کرده بودممرحله بازجوی  پیش 2 وحداکثر
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خب برای هر مرحله باید فشارهای  که  .دانست ای م موضوع حاشیه نمحوری وچندی

یک  .کردم که چه برخوردهای  باید بتن کردم و فتر م بررس  م ، شدبرمن وارد م 

که درس  یادم نتانده اس ( ؟ پن  روز؟ سه روز) دفعه احساس کردم چندین روزاس 

حت   در این بازجوی  مجازی .بسیار دیی  وباتتام جوانبش، شومم  "بازجوی "دایتا  

و بعد  ...سه، دو، شتارم: یکو ضربات را م ، خورمکابل م ، خواب روی تخ  م 

احساس  …بعد بهداری وبعد، هاده  به تحتل ضربهیا ادامه م  .گوی م ، گوی : نزنم 

 .کنددیگر وایعا  درد م  .کندکردم پای  درد م 

پس ؛ امابل ه  نخوردهفتر کردم: من که اقن دوماه اس  که در وایعی  حت  یک ک

کن  و خودم خودم چرا باید از خودم بازجوی  ؟ کن این چه کاری اس  که با خودم م 

پس بیخود  .اندپس بازجوها به هتین خاطر مرا داخل این سلول انداخته؟ را زجر ده 

نیس  که درسلول بغل دست  من وشاید دورتر یت  دو ننر هرروز با عجز و قبه از 

تواند علیه خود او به کار برده پس فتر ومغز آدم  م  .کنندطلب بخشش م پاسدارها 

بدون فشار جست  مستقی  و حت  فشارروان  از ، متدش  شود ای که فردبه گونه، شود

اینجا بود که وایعا به خود آمدم و با تتام نیرو تصتی  گرفت  به  .جانب یک عامل خارج 

رس  به دیدم به سرع  م  .ابتدا به سراغ تحلیل سیاس  رفت  .چیزهای دیگری فترکن 

، من در زندان، به وظینه فرد من، به وظایف ما، های آنبعد به سیاس ،  جتهوری اسدم

رفت   .تحلیل سیاس  را ه  رها کردم .گشت  سر جای اولپس دوباره برم ؛ در بازجوی 

ش : اینته چه وی  مرا ازاین سلول اما فترم یک مدار ثاب  دا؛ سراغ یک مقوله دیگر

 .آورندبیرون م 
 

 باز هم خود کشی
گنت  ؟ خواه در هتین روزها بود که پاسداری در را باز کرد و گن : نخ و سوزن م 

دهند تا زندان  فترکردم مثل زمان شاه به مدت محدودی کت  نخ و یک سوزن م  .بله
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یره نخ به من داد والبته ازسوزن خبری اما دیدم یک یر .هایش را وصله پینه کندلباس

ای ای با نخ یهوهیریره، پولش را دادم و صاحب یریره شدم .و گن : پولش را بده .نشد

ازاوین تا اینجا ؟ چرا که نه .نگاه  به یریره انداخت  وسریعا  به فترخودکش  افتادم .سیر

آن ؟ بین باش اید خوشچه تغییری به ننع من انجام شده که من ب، چه چیزی تغییر کرده

اما اینجا تخ  شدی نیس  و ظاهرا  ، جا کنارتخ  شدی بودم ورفت  سراغ پریزبری

گکرد اطدعاتشان از سازمان هرروز که م  .اما نباید خام باش ، انددس  ازسر من برداشته

کشف خواهند ، حت  اگرخودم نگوی ، کارهای  را یشود و در نتیجه هتهما بیشتر م 

اما برای ، آن وی  متتن اس  دیگر برای دادن اطدعات زنده به دردشان نخورم .کرد

در این حال  چگونه مطتئن  .چرب  به نارشان برس  یمصاحبه کردن متتن اس  لقته

باش  که تا دم مرگ مقاوم  خواه  کرد وبه ننع این شتنجه گرانٍ رذل سخن نخواه  

این افتار  .ین مبارزه را خودم مشخص کن پس باید با مرگ خودخواسته پایان ا؟ گن 

خدصه تصتی  گرفت  بدون فتر  .آوردای رنگ به مغزم فشار م با دیدن یریره یهوه

نخ یریره مقاوم  کت  دارد وباید دید این  .بیشتر ابتدا روی امتانات عتل  آن کارکن 

ه کجا باید وتازه این طناب ب .توان طناب  یوی از آن باف نخ چندمتراس  وآیا م 

، فلزی جوش شده بود یچن  پنجره که به پنجره .جای آویز را پیداکردم .آویخته شود

بایس  م ، آویزشدن باشدکردم اگریرار بر حل اما فتر م  .مقاوم  خوب  داش 

ی آویزٍ طناب تا زمین حدایل یک متری ازید من بیشتر باشد تا با رهاشدن من به نقطه

دیدم این فاصله به نی   .ین فاصله داشته باش  و پای  به زمین نرسدحال  حل  آویز از زم

رسد و تازه اگرکش آمدن طناب و کش آمدن احتتال  پنجره را به حساب متر ه  نت 

ازآن گکشته درکنار پنجره یک طایچه بود وهتین طایچه  .شودخیل  کتترم ، بیاوری 

به ، اندازدطبعا به هرطر  دس  م که ، داد که فرد درحال خنه شدناین امتان را م 

ها راه  برای هرکدام ازاین احتتال .آن متوسل شود واز حال  پاندول در فضا نجات یابد

ترین یست  مشتل .طناب ساختن ازنخ را آغاز کردم .دانست  نادیی  هستندیافت  که م 
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ای هرروز توانست  کارهکشید ومن نت چون این کارچندروز طول م  .کاره  هتین بود

چون پاسدارها روزی حدایل  .شد برای روز بعد درجای  نگهداری کن را که آماده م 

هنگام تحویل غکا( وازآن گکشته هرلحاه متتن بود از ) .دیدندسه بار داخل سلول رام 

 .سلول به داخل آن نگاه کنند ومرا ببینند که مشغول ساختن طناب از نخ بودم "چشت "

اما اضطراب وهیجان ، یادم نیس  چندروز طول کشید .را پیش بردم ی اینها کارباهته

یعن  ، دوم توال  فرنگ  بود یام زیر لبهجاسازی .دای  آن روزها هتچنان درذهن  مانده

دادم ی توال  فرنگ  م شدند باید با تتان کوچت  که به لبهاگرناگهان وارد سلول م 

اما به این ترتیب  .افتاد تا آیایان از نی  من باخبرنشوندم ام به درون توال  نخ تابیده شده

مشتل فن   .خوردرف  ونقشه به ه  م تتام زحتات شبانه روزی  ازدس  م ی ثتره

چرا که سلول کوچک بود و ، توانس  یک دس  بافته شوددیگر این بود که طناب نت 

ها به شتل   و چون نخحد اکثر دو متر و نی  جا داشت، برای شروع در تابیدن نخ

 تعدادیدر پایان کار ، شدند تا به صورت طناب تابیده شوندتصاعدی باید نصف م 

شد که تازه نصیب  م ، شدندبسیار کوتاه که در آن شرایط طناب محسوب م  یرشته

درحال  که ، زدم واین یعن  ناصا  شدن محصول نهای باید هته را به یتدیگر گره م 

ی کراوات به سرع  روی گردن لیزبخورد وگره صا  باشد تا مثل گره طناب دارباید

 .های  پیدا کردمبرای این مشتدت ه  راه حل .آن محت  شود

ام این نگران  .نخ تتام شده بود .اما ناصا  و کوتاه، محت  بود .سرانجام طناب آماده شد

نتوان  خودرا به  طناب منی آویز بود که به عل  کوتاه  طناب واساسا  کوتاه بودن نقطه

ای به نخاع وارد شود صورت ناگهان  به ست  پایین پرت کن  تا به این ترتیب ضربه

آرام درهوا رها شوم و به تدری  خنه ، متتن بود که برعتس .وبعد خنگ  پیش آید

مثد متتن بود صدای خِرخِر ناش  ، این ه  دردناک بود وه  عوایب  داش  .شوم

عدوه  .ها را هشیارکند و آنها بریزند داخل سلول و برنامه را به ه  بزنندازخنگ  پاسدار

آمد این مشتل ه  به وجود م ، کردندبر اینته با آدم خودکش  کرده بدتر برخورد م 
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بخش  ازمغزش ، که متتن بود آدم  که شاهرگ گردنش مدت  نیته بسته یابسته بتاند

 .از این حال  خیل  وحش  داشت  .بود "ل  بارکناخر بیار و بای"ازکار بینتد و این دیگر

بین  درآن لحاه فترم  با تتام این خطرات یابل پیش .فل  اما زنده، آدم  با مغز معیوب

باسن ، به هر حال پارچ خال  آب را زیرپای  گکاشت  .کردم که احتتال موفقی  باق اس 

یبد  پیراهن  را به دورش بسته  را روی طایچه تتیه دادم وطناب را به گردن  انداخت  که

 .اما عجله نتردم .وایعا  دوباره مرگ را جلوی چشتان  دیدم .بودم که طناب لیز بخورد

و با این نگاه هته را دیدم: مادرم ؛ نگاهش کردم .عتس پسرم را درآوردم آن را بوسیدم

ای چاره؛ یدگنت  مرا ببخش .از هته آنها عکرخواه  کردم .خواهران  را، هتسرم را، را

 .وخودم را از طایچه به پایین انداخت  .ندارم

و من روی کف سلول ؛ بعدا دریافت  که چن  پنجره ه  کت  ک  شد، طناب پاره شد 

دوباره خودم را تنها و  .فوری طناب را که کت  سن  شده بود از گردن  بازکردم .افتادم

پیش به سراغ  آمد: ی دوباره هتان احساس دفعه .کس در یلب دشتن حس کردمب 

توان  یک شادمان از اینته م  .درعین اضطراب نوع  احساس خوشِ زندگ  دوباره

دیدم  .طناب را داخل دستشوی  انداخت ، باردیگر یک لیوان آب بخورم و یدم بزن 

؛ ای مرانجات نخواهد دادهی  گلوله، هی  پریزبری ، هی  طناب  .خودم هست  و خودم

 یشخصی  و اراده .ماند که باید مرا نجات دهدمغز و یلب وتن م این ، فقط خودم

چنین بود تا اینته یک روز اتنای جالب   .دهنده من خواهد بودخودم هس  که نجات

 .افتاد

 

 داستان مورس
 1) تقسی  غکا بود: هنگام صبحانهی در آن سلول برخورد هر روزه با دو پاسدار درلحاه

آنها فقط برای یک  .عصر( 1حدود شش تا ) دازظهر( و شامحدود یک بع) نهار، صبح (

دادم و بشقاب پراز من بشقاب خال  را به آنها م ، کردندی کوتاه درِسلول را باز م لحاه
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در داخل سلول یک توال  فرنگ  ویک روشوی  کوچک  .گرفت غکا را از آنها م 

آوردند تا ته ز سلول بیرون م ای یتبار به مدت حدود یک ربع چش  بسته مرا اهنته .بود

توانست  دوش آنجا م  .راهرو وارد یک سلول دیگر بشوم که بزرگتر بود و دوش داش 

آمد وگاه صدای صدای ناله وگاه جیغ ازبیرون م ، بجز این .عتد  پن  تا ده دییقه() بگیرم

ی اینها غیراز هته .کرد و از چند سلول آن طر  تر بودفردی که ناله والتتاس م  یگریه

گاه  به داخل سلول ، کردندکه غکا تقسی  م ، های یدیری وحسین دو پاسدار به نام

! حواستو جتع کن، هااینجا باید آدم بش »کردند: آمدند وبدون هی  دلیل  تهدیدم م م 

زدند و مش  به سینه ام م « ؟ خون چرا نتاز نت ؟ کن چرا این طوری نگاه م 

گکش  که آن اتنای جالب روزها به هتین منوال م .اما نه بیشتر .ن  به دیوارکوبیدم 

 .افتاد

یک روز مویع نهار دادن مثل هتیشه پاسدار درِ سلولِ مرا بازکرد و نهار را داد اما ظاهرا  

یا  1یعن  ینل کند( من ابتدا فترکردم کارشان زیاد بوده بعد از ) یادش رف  در را ببندد

در ضتن این را ه  بگوی  که به ما گنته  .کنندم  گردند و در را ینل م دییقه بر 51

شتا نباید با ما کار داشته  .نزنید که مثد  ما را خبر کنیدای هی  وی  به در ضربه»بودند: 

اما اگر یک دفعه خواست   .آیی  پیش شتاباشید هروی  ما کار داشتی  خودمان م 

مناور یک فلش ) تون  این فلش راجب بود م بتیری یا یک مرگ  شد و خیل  وا

بینی  و به سراغ  ما فلش را م ، درس  شده از مقوا( از زیر در به بیرون بنرست 

به  .ایدبه نارم رسید باید فلش را بیرون بگکارم و بگوی  حاج آیا در را نبسته« .آیی م 

تن بود فتر کنند من از چون در غیر این صورت مت، نارم این برخوردِ صادیانه بهتر بود

ام وباید حساب  کتک بخورم تا ثاب  شود که سوء این مویعی  سوء استناده کرده

گنت  یک شانس به من  .اما یک دفعه فتر دیگری به ذهن  رسید .ای نتردماستناده

و این دیگر زیاده ؛ و من نباید اینقدر محافاه کار باش  که از آن استناده نتن ، روآورده

کردم که سلول یادم رف  که بگوی  از هتان روز اوّل احساس م  .ترسیدن اس از حد 
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یا نصیر که هردو با من دوس ِ  تابان بغل دست  ام باید یت  از بچه هاباشد: یا رض 

های مناسب به دیوار کوبیده بودم که شاید به هتین دلیل در مویعی  .نزدیک بودند

کردم پاسخ ضربات من که سع  م  د ودراتنایا  ابتدا طر  جواب دا .طر  جواب بدهد

او ه  رِنگ ، یک آهنگ شناخته شده باشد و تا حدودی برساند که من ک  هست 

اما بعدا  او به این روال ، فهتیدم که او آدمِ با جُرات  اس  و میل به شیطن  دارد .گرف م 

ویت  دیدم درِ سلول باز  .ای ندارد  و فایدهشاید فتر کرده بود خطرناک اس، اِدامه نداد

  امچشت  ببین  که سلول بغل دست  به ذهن  رسید که اول به بیرون بروم و از قی، مانده

 .از او بخواه  با من مورس بزند، کیس  که اگرآشنا و یابلِ اعتتاد بود دییقا  

به داخل  "چشت "شدم و از واردِ راهروِ اصل  م ، کردمحال باید من درِ سلول را باز م 

، فهتیدند کتک بودالبته اگر م  .این کار بسیار خطرناک بود .کردمسلولِ دیگر نگاه م 

بود که: چرا این کار را سؤال بازجو این م  .اما عایب  این کتک معلوم نبود چه باشد

، ن و این یعن  آغازِ یک ماجرای بسیار طوق؟ دنبال ارتباط با چه کس  بودی؛ کردی

ی من و رض  یا من و رابطه) ای که تا آن مویع کشف نشده بودیعن  لو رفتن رابطه

ی اینها فتر کردم و در موردِ هته .نصیر( و یا مته  شدن به فرار که این ه  ناجور بود

چیزی که مرا راغب به  .دییقه و شاید بیشتر درفتر بودم 1شاید ؛ سبک و سنگین کردم

بلته بیشتر کسب اطدع از ، ی عاطن  بودکرد کتتر رابطهیر م ارتباط با رض  یا نص

چون وایعاٌ دانستن اینته بازجو  .ها بود و اینته چه لو رفته و چه نرفتهها و پروندهبازجوی 

توانید کتتر کتک بخورید و شتا م ؛ کندداند کارِ بازجوی  را بسیار آسانتر م چه م 

تحویلِ آیایان بدهید و اینطور وانتود کنید که دارید حر  ها را که لو رفته نهایتا  هتان

ارزد به هر حال در آن لحاه احساس کردم به ریستش م  .کنیدزنید و مقاوم  نت م 

اطدعاتِ لو رفته را به دس  ، ام که یبل از من ه  دستگیر شدهکه توسط رفی  بغل دست 

 .آورم

ترس و  .کن را بازکردم فراموش نت ای که در هیچوی  هیجان و اضطرابِ آن لحاه
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 .در را آرام بازکردم .تشویش هتراه با اراده و دی  وجودم را در چنگ خود گرفته بودند

بر شانس بد خود لعن  فرستادم که چرا این در نتبت  ه   .ی در بلند شدصدای ناله

اه  به راهرو اوّل دزدک  نگ .ی دیگر را ه  بازکردمبار دوّم سریعتر نصنه .صدادار اس 

با آن نگاه  که تا ته  .راهرو بسیار طوقن  بود .تا آن مویع راهرو را ندیده بودم .انداخت 

اند نتاز بخوانند یا مشغول پس برادران پاسدار یا رفته .کس  را ندیدم، راهرو پیش رف 

ر با بار دیگ؛ زود برگشت  داخل سلول .به هر حال ته راهرو ه  نیستند .کار دیگری هستند

چشت  یک سوراخ ) دارمسلول بغل  را بر م  "چشت "روم چن  عزم  جزم گنت  م 

شد و فقط از ای بسته م ای تختهای نشتن بود که با دریچهنبود بلته یک مربع شیشه

ویت  چشت  را  .( با سرع  چنین کردم.شدباز م ، یعن  از طر  راهرو، بیرون سلول

  .درازکشیده برداشت  دیدم که نصیر اس  که

من چون دو ماه  بود که « ! مورس، مورس بزن، سدم»از پش  چشت  به سرع  گنت : 

آدم  که  اصدح نترده بودم ریش زیادی داشت  و چون از چشت  فقط چش  وصورت

نصیر مرا نشناخ  ، صورت نایص برای زندان  یابل روی  اس ه کند باز بیرون نگاه م 

زده و دارد زندان  را کنترل و باقو گتان کرد که پاسداری هست  که آمده چشت  را 

 .این را نصیر هش  ماه بعد که در جای دیگری دیدمش به من گن  .کندمسخره م 

و سردرگ  گن :  زدهنصیر با شنیدن صدای من از جایش بلند شد و با حالت  شگن 

چشتان نصیر  .مورس بزن، من  امیر، دوباره گنت : نصیر .نیاوردهفهتیدم مرا بجا  .سدم

چگونه از بیرون سلول چشت  را ؟ کن یک دفعه دوبرابر شد: آخر من آنجا چه م 

، ای مجاز به چنین کاری نیس هی  زندان  .عجیب اس ؟ کن برداشته و با او صحب  م 

شاید  .دی مات و مبهوت نتانداما نصیر خوشبختانه مدت زیا .کندچنین فرصت  ه  نت 

اما متاسنانه گن : مورس بلد  .یک ثانیه ه  طول نتشید که فوری هته چیز را فهتید

این را گنت  و پریدم « .خودت فرمولش را دربیار ۰×2»به ذهن  رسید که بگوی :  .نیست 

ویت  داخل سلول شدم به  .اما حواس  جتع بود، خیس عری بودم .داخل سلول ِخودم
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فرمول مورس را ،   رسید با سوزن روی یک تته نایلون نان که داخل سلول افتاده بودذهن

خدصه به  .اینتار را یتبار در زندان شاه کرده بودم تقریبا  در وضعی  مشابه .بنویس 

یتبار دیگر  .سرع  این کار را کردم و فقط آب و یک کلته دیگر را بعنوان مثال نوشت 

صیر هی  نگنت  فقط از زیر در سلولش نایلون را به درون سلولش بیرون رفت  اینبار به ن

یتبارهته چیز را در ذهن  وارس  کردم که آیا  .و سریع برگشت  به سلول خودم .فرستادم

ی چشت ِ سلولِ ناگهان یادم آمد که من دریچه؟ یضیه به خوب  و خوش  تتام شد یا نه

دیگر تردید  .یرون بروم و آنرا درس  کن پس یتبار دیگر باید ب .امنصیر را بازگکاشته

ی دو سلول یک یدم فاصله .نتردم یک نگاه دزدک  به راهرو و به سرع  بیرون رفت 

حاق گنت   .دیگر خیال  راح  شد .چشت  را بست  و برگشت  به سلول خودم .بیشتر نبود

بهتر اس  فلش را بیرون بگکارم و خودم ه  دور از در بنشین  تا پاسدارها بیایند و وانتود 

این کار را کردم  .ام و به آنها یادآورشده ام که در بازماندهکن  که صادیانه برخورد کرده

چرا » .آمد، ای داش ی ویژهبعد از شاید ده دییقه هتان آیای یدیری عبوس که لهجه

با عصبانی  و « .حاج آیا مثل اینته در را فراموش کردید ببندید»گنت : « ؟ فلش گکاشت 

هروی  در  .خب قزم نیس  تو بگ  چه باید بتن »با لحنِ محت  وصدای  خنه گن : 

در دل  گنت  « دانی ما خودمان م  .تتون ه  نخور، ای بنشینهتان جا که نشسته، بازماند

کن  که دربازگکاشتن برنامه یادت رفته اما وانتود م ، دیخراب کر، یدیریِ بدبخ 

 .بوده

من از جای  تتان نخوردم فتر کردم حاق باید با نصیر  .یدیری در را ینل کرد و رف 

ی آب را یعن  کلته) اوّل نوشت : آب؟ ببین  یاد گرفته یا نه، مورس زدن تترین کن 

نصیر شروع ، صه با چند بار تترینخد .دهددیدم نصیر عوض  جواب م ، مورس زدم(

من ه  نوشت  سدم و بدفاصله  .ای که زد سدم بوداوّلین کلته .کرد به مورس زدن

یعن  اینته اگر ما را در حالِ مورس زدن دیدند ، شروع کردی  به یرار و مدار گکاشتن

، دن نروی یرار این شد که اگر ما را گرفتند ما هیچوی  زیربار مورس ز .چه باید بگویی 
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یا باید  .زدی  هتین وبسگرفتی  و آهنگ م بلته حداکثر بگویی  روی دیوار رِنگ م 

 .رودی کلتات  که ردوبدل شده لو م که بسیار سخ  اس ( یا عتد  هته) هیچ  نگن 

زدی  که مثد  اگر من زیرِ فشار یبول کن  که مورس م متانیستش ه  اینطور اس  

و ؟ ای و بچه داری یا نهتو ازدواج کرده»از نصیر سؤال کردم که وبگوی  در مورس من 

، زند(تتام حرفهای  که ظاهرا  به هیچتس ضربه نت ) «؟ ایچند وی  اس  دستگیر شده

ی نصیر یت  یت  و در حینِ شتنجه، های مرا که وایعی  ه  داردبازجو هتین حر 

هته چیز را )حسین(امیر»گوید: به او م بلته  .اما نه اینطور ارزان، دهدبه او تحویل م 

کند به کابل زدن و بعد بعد شروع م « .ده زن  و سرنخ م ضربه م  11حاق من  .گن 

مگر حسین از تو نپرسید متاهل هست  یا نه و چند وی  اس  »گوید: ضربه م  61از مثد  

حاق  .کند به زدنم و دوباره شروع « خب حاق بقیه را خودت بگو؟ ایکه دستگیرشده

او  .تواند نشان دهدالعتل  م کند و چه عتسفتر کنید نصیر در زیر کابل چه فتر م 

ها کند فقط هتانخواهد بنویسد حت  سع  م بعد ویت  م « .دیگر نزن میگ »گوید: م 

 ول  آن اضافه کندی ب  ارزش بهرا که از بازجو شنیده بنویسد و حداکثر یت  دو جتله

با  .دهددوباره بازجو هتین جتدت را به من تحویل م  .جتدت  که وایعی  ه  دارد

توان این رف  و کنید چقدر م فتر م ، هتان تشرینات  که درمورد نصیر اجرا کرد

، زنندتا ک  این دو ننر که مثل مرغ پرکنده زیر کابل دس  و پا م ؟ برگش  را ادامه داد

ان را بخوانند و حدس بزنند او چه خواهد گن  که هتان را توانند فتر رفی  دیگرشم 

در نتیجه یا باید مورس زدن را نپکیرند و یا به تدری   .این کار اساسا  نشدن  اس  .بگویند

شود من و نصیر به هتین دلیل ی مضتونِ صحبتهای ردوبدل شده مشخص م هته

ها بعد از د از این یرار تقریبا  شببع .زدی البته با مورس( نگویی  مورس م ) یرارگکاشتی 

ی زمان  در آن فاصله .شب 55یا  51کردی  تا حدود شب شروع م  2یا  1شام از 

 .پاسدارها دربند نبودند و بند بسیار آرام بود و شاید بتوان گن  امن بود

، ماجرای دیگری ه  هتان روزها اتنای افتاد و آن اینته ویت  من با نصیر تتاس گرفت 
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او ه  اکثریت  وبا ما دریک مین  بوس ) 5یا از سلولِ مقابل من رفیق  به نام سهیلگو

ای که من از سلول در لحاه، ازاوین به آنجا منتقل شده بود( حر  زدن من و نصیررا

البته استش را شنیده بودم ؛ شناخت من سهیل را از بیرون نت  .شنیده بود، بیرون آمده بودم

اما گویا او تا حدودی مرا  .ای آوردم که آیا با ه  کار مشترک  داشته بودهنت اما به یاد 

حدودِ ، از آن به بعد .سلول با من حر  بزند درِ سهیل سع  کرد از درز پایینِ .شناخ م 

 .زدی ، من واو از زیر در سلول با ه  حر  م ، بعد از ظهر که بند خلوت بود 9ساع  

شد و اگر پاسداری ن به هر حال صدای ما در راهرو شنیده م چو، این کار خطرناک بود

توانس  به حرفهای ما گوش م ، بدون آنته ما او را ببینی ، در آن حول و حوش بود

ی پایین ساختتان سهیل گوش تیزی داش  و اخبار تلویزیون را که در طبقه .بدهد

، زدویت  او حر  م  .اندرساو این اخبار را به من م  .شنیدیرارداش  تا حدودی م 

های راست  تو به سؤال»یتبار سهیل از من پرسید:  .توانس  بشنودمسلتا  نصیر ه  م 

تا آن مویع بازجو « ؟ ده چه جواب  م ، خوان  یا نهمسلتان هست  یا نه و نتاز م 

در روز دستگیری در فرم  چاپ شده که جلوی  .مستقیتا  چنین سؤال  از من نترده بود

در  .در مورد مکهب سؤال شده بود و من جلوی مکهب نوشته بودم اسدم، ن گکاشتندم

بهداری ه  که بستری بودم چند بار پاسدارها به یصد اذی  کردن پرسیدند چرا نتاز 

ام و با شتا من سیاس »پاسخ من هتواره این بود که  .خوان  و آیا خدا را یبول دارینت 

البته « .ی تنتیش عقاید ندارید  یانون اساس  خودتان اجازهشتا مطاب؛ بحث عقیدت  ندارم

با ، آوردندو ویت  ه  ک  م شدم شان مواجه م شدن  عصبان  گاه و  هتیشه با تتسخر

گنت  و دیی  اما من هتین جتدت را م  .کوبیدندزدند و به دیوارم م خشون  مش  م 

آید به سهیل گنت : من نتاز یادم م   به هر حال تا آنجا که .زدمتر حر  نت تر یا منصل

اما در مورد سؤال مسلتان بودن ؛ کن  این کار در زندان غلط اس خوان  و فتر م نت 

ی فرم سؤال از من هنوز بجز در هتان وریه .خودت باید فترکن  و تصتی  بگیری

                                                           
 اش محنوظ اس .نام وایع  5
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 .اندمشخص  نترده

، یک روز به من گن  اگر ارتباطتان یطع شد .درسینار م  سهیل اهل ریسک کردن به

ها پاسدار چون احتتال اینته، به اوگنت  این کار را نتنی  .در حتام یادداش  بگکاری 

  .بنهتند خیل  باقس 

ی عتیق  بین شد و ه  رابطهه  اطدعات  زیاد م  .بردماز مورس زدن با نصیر لکت م 

اند یعن  کابل و بازجوی  نصیر گن  که او را چهار بار زیر فشار برده .شدما ایجاد م 

های سوسیالیس  را هنوز ایده، خورمکن  به درد این کارها نت فتر م » او افزود  .اساس 

« .های زیاد گنت من نام دوست  را بعد از فشار .خورمیبول دارم اما به درد کار سیاس  نت 

ازمن دای  راجع به ؛ شناس را که م  5تورج»پاسخ داد: ؟ ونهپرسیدم: چه کس  را و چگ

تا اینته ، بازجوها با اصرار زیاد دنبال او بودند .کردممن مقاوم  م  .کردنداو سؤال م 

من در بازجوی   .اش را گنت ی پدرییتبار دیگر نتوانست  طای  بیاورم و آدرس خانه

در حال  که آنها هته چیز را ، دمدرمورد کردستان کل  مقاوم  کر .کلک خوردم

ام وخدصه بعد از چند بعد فهتیدم روی چیزِ بیخودی آنقدر مقاوم  کرده .دانستندم 

توانس  تتام مراحل بازجوی  و نصیر با مورس نت  البته « .گنت  روز آدرس تورج را

اما  .بازگو کندای آدرس را گنته برای  های  خورده یا دییقا  در چه مرحلهاینته چه بلو 

من اگرچه مقاوم  کردم اما نهایتا  »شد که ی خود نصیر در این جتله خدصه م روحیه

ام و به درد این کارها من ساده .نتوانست  از پس بازجو برآی  و شتس  خوردم

 « .خورمنت 

 نارم این بود که او کامد  در اشتباه اس  .های او برداش  دیگری داشت اما من از حر 

به هتین دلیل شروع کردم به  .اش ه  خوب بودهاو مقاوم  خوب  کرده و بازجوی 

اوق  یک خبرخوش به تو  .کن تو اشتباه م »به او گنت :  .تعریف داستان  وایع  برای او

زند و او مدت هاس  به خانه پدری اش سر نت ؛ بده  و آن اینته تورج دستگیر نشده

                                                           
 اس  مستعار 5
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اش ی پدریدستگیری خبر داشت  که تورج یتبار به خانه یبل از) «.ی مخن  داردخانه

پاسدارها یا او را ندیده  .به سرع  دور شده اس  و دیده  موارد مشتوک  ،نزدیک شده

نصیر را طبعا ندیدم که ویت  خبر را از طری  مورس شنید چه  (.یا دیده و گ  کرده بودند

به او  .نصیر داستان  را تعریف کردمبعد برای  .اما حت  دارم که خوشحال شد؛ حال  یاف 

یت  از رفقای سازمان در زمان شاه بعد از مدت  مقاوم  نتوانس  یرار »گنت : 

ها به سرع  وارد عتلیات شدند بازجو .خدصه یرارش را لو داد .اش را نگه داردسازمان 

بختانه موف  به اما خوش .حاق یادم نیس  یرار در خانه بود یا در خیابان .و سر یرار رفتند

فرد مزبور پس از این لودادن به شدت سرخورده شده  .دستگیری رفی  دیگر نشده بودند

بازجوها ه  از آن پس لحنشان با  .کرد خیان  کرده اس به طوری که احساس م ، بود

کردند و نه با او به صورت آدم  که بریده و یرارش را گنته برخورد م ؛ او عوض شد

ها ستپات، بازجوها پس از آن از او مشخصات افراد علن  .کردهکس  که مقاوم  

دان  با چه حساب و کتاب  از رفی  مزبور نت  .خواستندها و امتانات علن  را م ورابطه

آن پس شروع کرد به مقاوم  کردن وفشارهای زیادی را تحتل کرد و حت  التقدور 

دروایع او پس از دادن یرار که برای دوران چریت   .اطدعات زنده به بازجوها نداد

اطدعات  که اگرچه ظاهرا  در آن ، شد اطدعات دیگری ندادمهتترین چیز محسوب م 

جالب  .اما به جای خود بسیار با اهتی  بودند، کتتر از یرار سازمان  داشتند ها وزن وی 

گرف  رایط  صورت م اینته این مقاوم  نه در یک حال  روح  مناسب بلته در ش

ی دادی تو که مهره بدبخ  تو که لو"کردند که او را سرزنش م   دای  که بازجوها

خواه  تو حاق دوباره م  .کشندکنند بعنوان خائن م  ترا رفقای  اگر پیدا .سوخته شدی

اما او به مقاومتش ادامه داد تا دوران  "؟ برگردی سر جای اول و دیگه چیزی نگ 

هتیشه گوشه گیربود تا اینته یت  از ، ویت  وارد زندان عتوم  شد .تتام شد بازجوی 

او  .اش پرسیدجزن ( سراغش رف  و از بازجوی گویا رفی  بیژن) ی زندانرفقای با سابقه

اما نار رفی   .خورمام و من دیگر به درد نت ماجرا را تعریف کرد و گن : خراب کرده
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صراح  گن : بله تو آنجا که یرارت را لودادی ضعف  شنونده چیز دیگری بود او با

مقاوم  تو برای ندادن اطدعات دیگر بسیار مشتل ، اما بعد از آن ضعف، نشان دادی

حنظ اطدعات ، ظاهر مهتترین چیزچون بعد از لو دادن به، بوده و موردی استثنای  اس 

شدی به شدت تحقیر م تو در حال  که مسلتاَ ازطر  بازجوها  .دیگر بسیار سخ  اس 

این رفی  به عل  سبک بودن پرونده اش بعد  .اطدعات ندادی واین بسیار باارزش اس 

از چند سال آزاد شد و بدفاصله بعد از آزادی به سازمان پیوس  و بعد از مدت  کشته 

 .شد

برای زبان مورس توانست  با اینهته طول و تنصیل بهراستش این داستان را به هی  وجه نت 

یادم نیس  دییقا  چه  .نصیر داستان را گرف  .اما کلیاتش را گنت ؛ نصیر تعریف کن 

گن  حرفهای  که با مورس به اما مدتها بعد که هتدیگر را دیدی  ، کلتات  را مورس زد

 .زدی  خیل  برای  با ارزش و زیبا بودهتدیگر م 

نصیر مقاوم  کرده و ، نویس  به نار خودم چه آن مویع و چه حاق که این سطور را م

ای ه  از طر  او ضربه .های کابل و شتنجه را تحتل کرده بودبا تتام وجودش سخت 

ی دیگری زندگ  خواهد گن  از آن پس به گونهاو م  .به سازمان وارد نشده بود

من سع  خواه  کرد آدم شرین  بای  بتان  اما دیگر به کار »گن : او م .کرد

خدم  به مردم راههای متنوع  دارد و فقط از راه کار  .نخواه  پیوس تشتیدت  

 .بگکری « .سیاس  تشتیدت  نیس 

دیگر وارد مسائل خانوادگ  و سیاس ِ روز ه  شدی  تا ، ما ادامه داش هایمورس زدن

 .اینته آن شب لعنت  فرارسید

 

 زندان در زندان به خاطر حرف زدن
فرارسیدن نوروز یا اعیاد مکهب ( به هر ) دان  به چه دلیلنت شب بود یبد   55ساع  

ها که اما گویا یت  ازسلول .من پول نداشت  .فروختندسلول یک جعبه شیرین  م 
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پول  من مطّلع شده وپول شیرین  را او داده از ب ، صحبتهای من ونگهبان را شنیده بود

 .در نتیجه به من ه  یک جعبه شیرین  رسید .بود

زدم که ناگهان شنیدم درِ چشت  سلول خوردم و مورس م ه هر حال من شیرین  م ب

من به سرع  از کنار دیوارِ ه  جوار سلول نصیر خود را به ست  ضلع  .نصیر بازشد

بعد از چند لحاه  .روبروی هتان دیوار کشیدم و شروع کردم تند تند شیرین  خوردن

، سدم»گنت  ؟ کن گوید: چه کار م که م چشت  ِسلول من بازشد و یدیری را دیدم 

یدیری با لحن   .این کلتات فترنشده و خود بخود از دهان  درآمدند« ! بنرمایید شیرین 

فهتیدم که « ! بیا بیرون ببین ؟ خوریاین وی  شب شیرین  م ، چ »پرکینه گن : 

  .اوضاع یتر درعقرب اس 

ی کوچت  آنجا بود که آن را حوله .نداشت  چش  بند .با هتان لباس زیر مرا کشاند بیرون

لگدزنان مرا به ست  ته راهرو ، آبدار و چند تا مش   با دو سیل  .محت  به چشت  زد

بیچاره ات ، بدبخ  شدی! پدرت درآمد»آید اینها هستند: کلتات  که یادم م  .کشاند

با سیل  و « ؟ هادونی  خیال کردی ما نت ، چ  میگنت  بهشها ،گنت چ  م  .کن م 

ویت  کف پای  را  .لگد و مش  مرا به زمین خواباند و بایک شلنگ افتاد بجان کفِ پای 

، آیا مقاوم  کرده؛ دون  کابل چیهپس خوردی م ، هان»دید که زخ  اس  گن : 

من دائ   .زدپش  سره  به کف پا م « ؟ حاق به  میگ  مقاوم  یعن  چ ، هاها

، آمدمن خواب  نت ؟ خواهیدشتا ازمن چه م ؟ یعن  چه؟ زن چرا م »گنت : م 

 .کردمگاه  ه  فقط ستوت م « ؟ زن چرا م ، اممن که کاری نترده، نخوابیدم

نصیر را ه  آوردند و  .گردان اصل  خودِ یدیری بوداما صحنه، پاسدارها دو سه تا شدند

 .  نگه داشتندالبته ما را جدا از ه .اورا ه  با وضع  مشابه شدی زدند

 ! هته را باید بگ ؟ گنت زدی چ  م بعد از مدت  یدیری آمد و گن : مورس م 

 .امگنت : حاج آیا من کاری نترده

 ؟ زدیگن : به دیوار چ  م 
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 .کاری نتردم که، گنت : بابا من رِنگ گرفت 

به اگه روبرو کن  اونوی  چه خاک  ، رفیق  هته چیزو گنته .گ گن : اقن به  م 

 !؟ بدبخ ، کن سرت م 

  .من اصد  کاری به سلول بغل دستی  نداشت ، گنت : روبرو کنید

خب »پاسدار یدیری از نصیر پرسید:  .بعد از مدت کوتاه  مرا به نصیر نزدیک کردند

تا به اینجا رسید « ...من یک آهنگ  را، حاج آیا»نصیر گن : « ؟ کردیدچه م ، بگو

فهتیدی هته ، خب شنیدی حاق»بعد گن :  .و مرا از او دورکرد پاسدار او را کشید کنار

خب او ؛ خب من که به شتا گنت  من رِنگ گرفت  روی دیوار:»من گنت  « ؟ چ  لورفته

مرا وارد یک اتای  .اینجا بود که باران مش  و لگد دوباره سرازیرشد« .ه  هتین را گن 

اینجا نوشته ؛ این روزنامه را ببین»بسیار کوچک کرد و چش  بندم را باز کرد و گن : 

بدبخ  تو دیگر تا مرگ زن و بچه  .در جنوب ...برند جزیرههای خدفتار را م زندان 

اینته  .خندیدمهایش م من در دل به این ناشیگری« ! خاک تو سرت .بین ات را نت 

ها را درآورده اینته ادای بازجو، دادی روزنامه را آورده بود و به من نشان م یک گوشه

 ...گکاش  طر  حر  خودش را تا آخر بزند وکرد و مثد  نت روبرو م ، بود

فترم  کردم تا اینجا که معلوم شد نصیر چیزی  .اما در عین حال خیل  ه  ترسیده بودم

پس ، من ه  که فقط گنت  روی دیوار رِنگ گرفته ام، یعن  روی یرار عتل کرده، نگنته

گن  لخ   .یدیری چند لحاه بعد آمد؟ خب بعد چه خواهد شد اما؛ مورس لو نرفته

نزدیک ، آن مویع اسنند بود .من لخ  شدم و فقط زیرپیراهن  و شورت بای  ماند، شو

غکا ه  هروی  دل   .دیگر از توال  خبری نیس »یک پتوه  به من داد و گن :  .نوروز

چ  ! خوریا دوباره م هتان ر، رین هتینجا م ، خوریهتینجا م  .ده خواس  م 

باید هرچ  گنت  »با مش  ولگد گن :  .من ستوت کردم« ! دوباره بگو ببین ؟ گنت 

 .ی دیگر زد و رف چند ضربه .گنت : گنتید از دستشوی  خبری نیس « .دوباره بگ 

ای را چنان تاریت  .دیدم تاریکِ تاریک اس  .چش  بندم را برداشت ، در را که بس 
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 .هی ِ هی  .ی از درزِ دراحت  باریته، هی  نوری وجود نداش  .ده بودممدتها بود ندی

شروع کردم به  .انداما چراغش را خاموش کرده، فتر کردم اینجا باید یک سلول باشد

به ، یک یدم که برداشت ؟ دانید چه دیدماما م  .یدم زدن تا ببین  سلول چند یدم اس 

تازه فهتیدم که سلول از هر طر   .دیوار خوردسرم محت  به ، محض برداشتن یدم دوّم

دیدم درازی سلول از مجتوع طول دو دس  به  .دستهای  را آرام بازکردم .یک یدم اس 

، شود درازکشیددیدم نت ، نشست  پاپ  را درازکردم .ی شانه های  خیل  کتتراس اضافه

سلول ، شود که این سلولپس معلوم م  .توان نشس  و پارا کت  ه  درازکرداما م 

نشست  و تازه  .ها استش را گکاشته بودند تاریتخانهبخصوص  اس  که بعدا  فهتیدم بچه

، تشنه و گرسنه ه  بودم .متوجه شدم سر و گردن و پای  دردم  کند و به شدت خسته ام

یک ، ا یک پتوب، توان  بخواب خیل  سردم بود و دیدم نت  .خواس  بخواب اما دل  م 

شروع کردم به حرک   .بر آن زمین سرد و بدونِ پوشش، زیرپیراهن  و یک شورت

بعد از حدود پن  دییقه نرمش به آن  .دادن سریع دس  و به اصطدح مش  درهوا زدن

افتادم که درس  در هتین وضعی  در سلول  5911 ماهیاد مهر .صورت کت  گرم شدم

عتدا  برای  ی ساواکاش شتسته بود وبازجوپنجرهی ی مشترک بودم که شیشهکتیته

دوره   در اسارت تنها فریش این بود که .آوردن فشار بیشتر مرا در آن سلول یرار داده بود

اما این بار مدت  از ؛ پاهای  به شدت زخت  بود، ام بودآن هنگام که اوایل بازجوی ، شاه

نرمش را تا جای  ادامه دادم خدصه  .کابل خوردن گکشته ودیگر پاهای  پانستان  نبود

دان  بعد از مدت  که نت  .خواب  برد .که عری کرده و گرمای مطبوع  احساس کردم

دانست  اما نت ، خواس  ادرار کن  دل  م  .خیل  سرد بود .چقدر بود از سرما بیدارشدم

و دیوار اگر به در  .یدیری گنته بود هتینجا باید بشاش  و هتان را بخوری .چه کن 

خوردم وه  ه  کتک م  .ای نداش کوبیدم که مرا به دستشوی  ببرند فایدهم 

، ها گکش  تا ناگهان حسین ساع  .کردم و کردمباید تحتل م  .بردنددستشوی  نت 

چیتار کردی که اومدی ؟ چرا اینجای ، به به»در را گشود و گن : ، هتان پاسدار جوان
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گن : فقط دو دییقه بیشتر نباید طولش ؟ شود برم دستشوی گنت : حاج آیا م « ؟ اینجا

و رفت  توی ، بدون چش  بند، با سرع  پریدم بیرون .من دیگر به او نگاه نتردم .بده 

دانست  دیگر یادم نیس  چطور جای دستشوی  را م  .دستشوی  که البته هتان بغل بود

یعن  وایعا  یبل از آن  .بخش بودی این توال  بسیار دلپکیر و رها .که سریع به طرفش رفت 

به هتین دلیل حاق که آن  .خواس  به هی  چیز دیگری فتر کندتوال  مغزم نت 

اما پاسدار حسین   .آیدچیزی جز اشتیای رفتن به توال  یادم نت  کن لحاات را مرور م 

به  .بیرونبدو بیا ، گن  زود باشه  م ، گکاش  آدم با خیال راح  کارش را بتندنت 

سرع  آمدم بیرون و  من ه  به! در محت  کوبید و به صورت خشن  گن  بیا بیرون

اما اکنون چراغ داخل سلول روشن بود و من عتس  .دوباره داخل هتان تاریتخانه شدم

این عتس ختین  را به صورت  بسیار  .ختین  را دیدم که روی دیوار چسبانده بودند

بعدها در زندان مدام این عتس ختین  را  .دادشان م توان گن  خشتگین نم  جدی و

که در آن  البته به ندرت عتس  از ختین  وجود دارد .گویا استاندارد زندان بود .دیدم

لبخند "ام که لبخندی شبیه تنها یک عتس از ختین  دیده .ای برلب داشته باشدخنده

کرد که ختین  دارد لبخند توان به راحت  گتان به این معنا که نت ، دارد "ژوکوند

تتام ، من با دیدن عتس ختین  فورا  به این فتر مسخره افتادم که وای برمن .زندم 

لرزیدم به هتین عتس وحشتناک ِختین  تتیه دیشب که در تاریت  مطل  از سرما م 

 ! عجب.یعن  من و ختین  با ه  در اتای بودی ؛ داده بودم

لوحانه و برخوردهای نسنجیده های سادهیدیری زرنگ زرنگ بود و مثل ، پاسدار حسین 

جوان ؛ ی تهرون بوداما بچه، البته خشونتش حت  بیشتر از یدیری بود .و زمخ  نداش 

آورد و احتتاق  آرزویش ی پاسدارها ادای بازجوها را درم مثل هته .بود وجویای نام

کن  در که فتر نت چیزی ، شاید آرزوهای کت  بزرگتره  داش  .بازجو شدن بود

 .داش ی یدیری وجودم کله

ما ؛ ایهای  زدهحر ...ببین تو با سلول بغل دست  و بازه  با یت  دیگر و»حسین  گن : 
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، از سیر تا پیاز، نشین  از اوّل تا آخرحاق یا م  .دانی ما چیزای دیگر را ه  م  .خبر داری 

مثد به ، کار به جاهای باریک نتشد کن که در این صورت سع  م ، نویس هته را م 

پس باید سع  کن  کارت  .کندبازجو مثل ما برخورد نت ، دان بازجوی  که خودت م 

 .تنها راهش ه  نشان دادن صدای  اس  .باید هتینجا مسئله را تتام کن ؛ به آنجا نتشد

یت  ، اع س 2 یا 1که ط  این حدود    یبگواین را « .کاغک بیارم، ایاگر آماده، خب

 خواس  دوبار یدیری با یک کاغک و خودکار آمد پیش من و با سیل  زدن و داد و بیداد 

کردم هنوز راستش احساس م  .اما من زیر بار نرفت ، بنویس  و ماجرا را دییقا  شرح ده 

آخر کُل حرف  ؛ توان  بنویس دانست  چه م ضتن آنته نت  .زود اس  چیزی بنویس 

توان به صورت یک این را که نت  .نه بیشتر، اینته من آهنگ زدم یا شنیدمعبارت بود از 

زدی  ویا از اند که ما به دیوار م دانست  آنها از چه وی  فهتیدهکاش م  .داستان نوش 

راستش اینرا ؟ آیا از جریان بیرون آمدن  از سلول خبر داشتند .کردی زیر در صحب  م 

توانستند این آنها نت  .گکش روز م  51یا  51ماجرا شاید چون از آن ، دانست بعید م 

من کار ، حاج آیا»گنت :  .ما ه  آنقدر خام نبودی  که هی  بوی  نبری ؛ هته صبر کنند

، حسین، گن  حسینک  بود یواش م ! ببین»گن : « ؟ آخر چه بنویس ، امخدف  نترده

« .باید بنویس  .دونی ن هته رو م ببی، هان .گوی بهتن را تبریک م  53، عیدت مبارک

کنند حرفش را یطع کردم و ای م های کاردان که دارند معاملهمن یک دفعه مثل آدم

ه  باهوش  و نتیشه به تو ، تونه حر  بزنهآدم با تو راح  م ! برو کاغک بیار! برو» گنت :

رو زود یعن  طرف ، کن دروغ گن  و ه  درک  خوبه و بیخودی اذی  نت 

برات بنویس  که ، کاغک بیار .تون  حر  بزن ها راح  م من با اینجور آدم .شناس م 

، دیدممن وایعا  این شادی را م  .های پاسدار جوان بری  زدچش  .«یضیه چ  بود

کرد پنهانش کند اما در لبخندهایش کامد  خودش را نشان ای را که البته سع  م شادی

بخش  از این حرفها درس  بود و ، در وایع .خ  به هیجان آمداو از تعریف من س .دادم 

 .خواس  اینها را بشنوداو ه  از خدا م 
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، من ه  سع  کردم« ؟ شغل  و تحصیدت  چیه؟ بگو ببین  تو چند سالته! عجب»گن : 

کت  زیادش کن  تا دیگر خیالش راح  شود که این نارات از طر  آدم صاحب 

این دیگر « .شرطش اینه که چهار صنحه را کامل پر کن »گن : .شودناری مطرح م 

 ؟ چرا دییقا  چهار صنحه .داداش را نشان م مزخر  بود و نپختگ 

صداهای  از بیرون  .اینته: در سلول مدتها تنها بودم؛ من سع  کردم انشا بنویس 

شنیدم صدای کوبیدن به دیوار م  .دان به درست  نت ، گاه  از باق و یا از بغل، شنیدمم 

زدم که بند باق عتوم  باشد ومنطقا  صدا حدس م ) .که شاید با چتش یا دس  بود

خواست  راه را باز با طرح این مسئله م  .تواند ازآنجا به گوش برسدمختلن  م های

ام بگکارم برای آنته بگوی  صدای  شنیدم و دلیل  نداش  که صدا از سلول بغل دست 

، که اگر نصیر گنته باشد به دیوار نتوبیده بلته صدا از باق بوده؛ یعن  سلول نصیر باشد

اینته من موسیق  دوس  دارم و ؛ ( کت  صغری و کبری چیدم.حرفش دروغ در نیاید

ام و آهنگ  را چه با دهن و آنگاه گاه  به دیوار زده .در تنهای  به یاد آهنگ  افتاده بودم

 .نوشت  1-حدود یک صنحه آ .امفتن روی دیوار خیل  آرام نواختهچه با رِنگ گر

 «.هته چ  رو ننوشت ؛ هاببین اومدی نسازی»حسین  گرف  و خواند گن : 

، کاغک رو بده»گنت :  .شاید یک موضوع دیگره  گن « ...شوروی، تبریک میگ » 

 «.حاج آیا متتنس  من یادم رفته باشد چون موضوع مال چند روز پیش اس 

حاق دیگر با به حر  آمدن پاسدار حسین  تقریبا  چهارچوب اطدعاتشان برای من 

فقط نگرانی  این بود که مبادا دوننر دیگر یعن  سهیل و نصیر چیزهای  .روشن شده بود

ی مرا ببینند فتر کنند دیگررا بنویسند و یا نتند آنها زیربار نوشتن نرفته باشند اما تا نوشته

مثد  موضوع ، چیزهای  که ناجور باشند، و آنها چیزهای بیشتری بنویسندام من بریده

اما از شناخت  که نسب  به نصیر داشت  فترم  کردم احتتال دارد او  .مورس را بنویسند

یعن  متتن ؛ کنداما او این را برای آنته خودش ببُرد دلیل نت ، امفترکند من بریده

ازسهیل شناخ  دییق   .ی بدی نخواهد داش نتیجهاس  بدبین باشد اما این بدبین  
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فقط دلشوره وانتاار آدم را به تنگ  .نداشت  اما دلیل  ه  نداشت  که بیخودی نگران بشوم

ی دیگران ده  تا بازجو با نوشتهنویس  و م تو م  .لحاات سخت  بود .آوردم 

توضیحات تتتیل  من  خوشبختانه هتان .مطابق  کند و دوباره سراغ تو و دیگران برود

که در وایع از خود پاسدار ، ی تبریک انقدب به یتدیگردر مورد شوروی و مسئله

بعدازظهر آن روز غکا  .به یضیه خاتته داد، اش را گرفته بودمحسین  مضتون و جه 

حسین  غکا آورد و اجازه داد دوباره دستشوی  بروم و شلوار و پیراهن روی  را  .آوردند

کردم خیل  ک  بخورم تا احتیاج به البته من سع  م  .دیگر از سرما نلرزم ه  داد که

 .دستشوی  پیدا نتن 

صبح بود که شین  یدیری  3به گتان  حدود  .زمان گکش  و شین  حسین  تتام شد

شد و با تحت   اتاییدیری با عصابنی  وارد  .تاریتخانه باز شد ناگهان در .آغاز شد

 « ؟ اما خبیث چرا برای من ننوشت  هان!؟ خوب به حر  آمدی» گن :

گن : چرا برای من با لحن  توهین آمیزودرعین حال کینه توزانه م ، گوش  را گرفته بود

 !ننوشت 

ام اما در ورزید و از اینته با فشارهای او به حر  نیامدهمردک به هتتارش حسادت م 

دائ  سؤال  .  عصبان  بودسخ، مقابل هتتارش مقاومت  تتام شده و به حر  آمده ام

چون شتا فقط »گنت : « ؟ زود بگو ببین  چرا دیشب کاغک را ننوشت ؟ چرا؟ چرا»کرد: م 

کن  من اینطوری نتیتون  حر  بزن  تازه شتا که به حرف  اصد  گوش زن  توهین م م 

خیال کردی ما خری  تو مورس ؛ تو هنوز حرفاتو نزدی؛ اونو خوندم»گن : « .دینت 

یلب  ریخ  این تبهتار درس  رو پاشنه آشیل ما « .مورس را باید بنویس  .زدیم 

اما اینته چقدر رویش  .اش این را خوب گرفته بودبا تتام ننهت  .گکاش انگش  م 

ک  »پتو را دوباره از من گرف  و گن :  .اصرار خواهد ورزید برای من مشخص نبود

 «.اری برویتوال  ه  ح  ند؟ اینها را به تو داده

به ، 1یا  2حدود ساع  ، هنگام شام، روز چهارم .دو یا سه روز به هتین نحو گکش 
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فترکردم  .گن : بیا بیرون و وسایل  را ه  جتع کن؛ خود یدیری بود .سراغ  آمدند

از داخل اتای صدای ، در آنجا .برندی هتتف م دریافت  که مرا به طبقه؛ دیگر تتام شده

شبیه  .رسیداز طرف  صدای خشک ضربات  ه  به گوش  م ؛ دآیگن  و شنود م 

شناخت  و مانده ی کابل را خیل  خوب م من صدای ضربه .ضرباتِ کابل به کف پا نبود

 .چش  بسته بودم .یدیری دس  مرا گرف  و برد داخل اتای .بودم که اینجا چه خبر اس 

زدی چه زیر در با او حر   اس  آن کس  که از» یک ننر با صدای بلند از من پرسید:

برای آنته « ؟ پس چطور اون میگه استش را به تو گنته»گن : « .دان نت »گنت : « ؟ بود

صداهای  که من از ، حاج آیا»ی کله شق  به خود نگیرم و عصبانیش نتن  گنت : ییافه

ا درس  دان  اینهکلتات  مثل حتید یا مجید شنیدم ول  نت .شنیدم واضح نبودزیر در م 

خوری ضربه م  ۰1 .تا بیشتر باید بخوری 51گ  حاق که دروغ م »گن :  .«اس  یا نه

جالب اینجا بود که نه از سهیل  .شروع کردم به فریاد زدن ...ت ، ت ، ت « ! دستتو بگیر باق

 .صدای  درنیامده بود، که از یرار معلوم یبل از من کابل خورده بودند، و نه از نصیر

 .ضربه خوردم ۰1کن  کتتر از اما فتر م  .  را ه  زدفخدصه کابل اضا

خودمان  های اصل ی باق آوردند و به سلولبعد از این ماجرا ما هرسه ننر را به طبقه 

مان را که کنار هتدیگر البته هتان شب و فردای آن شب جای سلول های .برگرداندند

رض  تابان و ، دیگری که بعدا  فهتیدم بود عوض کردند و مرا اساسا  به بند

 .منتقل کردند، های آنجا بودندجهانگیربهتاج  ه  در اننرادی

  

 سیگار و نوروز و رمضان 
گویا به پاسدار ، بردندمان تتام شد و ما سه ننر را به سلول ای که کابل خوردنلحاه

ده  حاق توضیح م  .امیدیری این احساس دس  داد که من خیل  ه  خد  نترده

 .چرا برداش  من این بود

خیل  ؛ ببین»روکرد به من و گن : ، ویت  وارد سلول شدم و چش  بند را برداشت 
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مسئله فقط هتان آهنگ ؛ خب شتا مرا بیخودی چند روز عکاب دادی»گنت : « ؟ ناراحت 

تو اقن »گن : به هر حال ناگهان .انداخ   نییو سرش را پالبخند تلخ  زد « .زدن بود

من که حدود سه ماه  بود سیگار « ؟ خوایسیگار م ؟ چ  قزم داری، خوایچ  م 

با آنته سیگار کشیدن در  .البته اجباری ونه به میل خودم( گنت : آره) نتشیده بودم

گوهردش  برای زندان  در آن سالها کامد  متنوع بود سیگار خودش را  اننرادی

 .آرمسلول برات م  یکبری  یا فندک نداش  گن  برو تواما متاسنانه ، درآورد

شلوار ؛ نورکاف  با توال  و روشوی ، دلباز، بزرگ! از سلول بگوی : چه اتای باشتوه 

اما وایعی  این بود که این سلول هتان سلول  .عال  بود .آنجا بود با دو یا سه پتومن ه  

های تنها درمقایسه با تاریتخانه و اضطراب .نه ک  و نه زیاد،چند روز پیش بود اننرادی

 .مانس اینک به اتای باشتوه  م ، چند لحاه پیش

دس  و روی  شست  و منتار سیگار ماندم اما از سیگار خبری نشد فترکردم یا دروغ 

خدصه آن شب  .گنته و خواسته اذیت  کند یا اینته وایعا  کاری برایش پیش آمده

 .مرا از آن سلول به یک سلول در بند مقابل بردند، هگکش  و صبح بعد از صبحان

ذهن  به  .در نتیجه دیگر خبری از یدیری و سیگار نبود، ها نبودندپاسدارها هتان یبل 

کردم فراموش م  من که دیگر داشت  سیگار را .صورت عجیب  متوجه سیگار شده بود

تا اینته روزی مویع نهار ، رروز یا بیشت 61، مدت  گکش  .ک زدن داشت دوباره میل به پُ

مرا که دید نگاه خاص  کرد که  .بجای پاسدارهای بند جدید هتان یدیری نهار را آورد

« .شتا یرار بود سیگار به من بِدی .خوب »گنت : « ؟ چطوری»گن :  .نشان آشنای  داش 

برات گ  من اقن سیگار هتراه  نیس  مال این بند ه  نیست  اما حتتا  راس  م »گن : 

  .چند روزی گکش  تا ماجرای دیگری پیش آمد .اما نگن  چه وی « .آرمسیگار م 

در آن هنگام پیش خودم باق و پایین  .در زندان برای من حساب روزها را داشتن مه  بود

یادم نبود که اسنند آن سال  .کردم که عید یعن  اوّل فروردین چه روزی خواهد بودم 

از طر  دیگردر هتین گیرو دار رفتن به تاریتخانه حساب  .هروز 91روزه اس  یا  63
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آورد پرسیدم حاج یتبار از پاسداری که غکا م  .یت  از روزها از دست  خارج شده بود

بشقاب را روی گاری گکاش  و به سرع  به طرف  برگش  ؟ آیا امروز چندم برج اس 

خوای م ؟ پرس  چندمهبرای چ  م ؟ چ  گنت »و هُل  داد به داخل سلول و گن : 

من نه ساع  دارم و نه تقوی  »گنت :  .در دل به آن احت  وحش  زهرخند زدم« ؟ چتار

تو هیچ  نباید »گن : « .اینته اشتال  نداره؛ خواست  بدون  چندمِ برجههتینطوری م 

 .گن  و رف ؛ «بدون 

مه  این ؛ رسدنت اگر اوّل فروردین را یتروز اشتباه کن  دنیا که به آخر ، فتر کردم

یندها را که هر روز  .این کار را کردم .اس  که هتینجا در تنهای  برای خودم عید بگیرم

جتع کردم و روز منروض عید از یک نایلون که کنارش با نخ دوخته ، حبه بود 1یا  ۰

یندها را داخل  .ای درس  کردمسنره، شده بود و در هتان سلول پیدایش کرده بودم

ی ظریف زرد کهربای  را که یک گنجشک چند شاخه .ه روی سنره گکاشت لیوان کرد

 ، به ه  بست ، چند روز پیاپ  از پنجره به داخل انداخته بود

، حاصل کار گنجشک و زندان  بسیار زیبا بود .با یک نخ که از شورت  جداکرده بودم

را روی طایچه  آن .شودی گندمِ رسیده بود که در اواخر تابستان زرد م شبیه خوشه

 .گکاشت 

ی هن  سین خودم شربت  درس  کردم و کنار سنره، بعد از نهار از آن یندها و آب شیر 

  .نوشیدم، رسیدکه هی  سین  در آن نبود نشست  و به سدمت  سال نو و بهار که فرا م 

به نارم  .تدارک یک سخنران  ه  دیدم، برای آنته جشن به هتین مختصری نباشد

پس قزم ، اینجا ه  باید مراس  خودش را داشته باشد، بود که دنیای من اینجاس رسیده 

بهتن و خدصه 66، بهتن 53، روزکارگر، اس  درمورد روزهای مه  مثل نوروز

عنصر اصل  این مراس  میتینگ و  .روزهای دیگر برای خودم مراست  را تدارک ببین 

بدون یل  و کاغک و اسناد و  .کردمبرای سخنران  باید متن تهیه م  .سخنران  بود

تنها  .و بدون هی  ارتباط  با بیرون از سلول، بدون روزنامه و رادیو و تلویزیون، مدارک
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، یافت توانست  آنچه را در ذهن م روشن اس  که نت  .ام رجوع کن توانست  به حافاهم 

 .ی دیگری از ذهن  جاسازی کن بایس  هتان اطدعات را در نقطهم  .درجای  بنویس 

اما به خودم یول دادم روز ، برای عید نتوانست  سخنران  مه  و یابل توجه  ارائه ده 

شروع کردم در این  .از جنبش کارگری آغاز کردم .کارگر را خیل  خوب برگزار کن 

آنها را وری  .ردیف کردم، وانده بودمهای  را که خها و جزوهکتاب .باره فتر کردن

هر  .بودمکاش بیشتر کتاب خوانده  کردمگاه  احساس م  .هته را دوباره خواندم، زدم

 51ویت  حدود  .آمد که هرگز انتاارش را نداشت گکش  چیزهای  یادم م روز که م 

ام یوی اما ایتاش حافاه .بار اس دیگر این حس را نداشت  که ذهن  ک ، گکش روز 

مثد  چرا یادم نیس  جتعی   .ماندذهن  بای  م  ایتاش آمار و اریام ه  تتاما  در .تر بود

چند درصد ، چند درصد کارگاه ، ایچند درصد کارخانه، کارگری ایران چقدر اس 

اعتصابات و مبارزات مه  و روزهای ، درمورد جنبش کارگری جهان وایران ...فصل  و

شاید ، ها و شتستهایشان چند روز پیاپ پیروزی، مطالبات کارگرانها و عطف این جنبش

منهای یتساع  خواب ، شب 51صبح تا  2تقریبا تتام مدت:  .فتر کردم، روز 51

ها و لحاات  که در اضطراب بازجوی  یا بعدازظهر و یک ساع  ورزش و ساع 

  .شدنزدیک سپری م ها و فریادهای از دور و گاه برخورد با پاسدارها یا شنیدن ضجه

، با بازخوان  آنچه درحافاه داشت ، روزکارگر را خودم برای خودم با صدای آرام 

توان ی یشرها و طبقات م ط  این مدت به نارم رسید راجع به هته .سخنران  کردم

ذهن  متوجه این شده بود که چرا روزی به نام روز دهقان  .روزی را در نار گرف 

 .نداری 

هرک  »این صدا را از پاسدار بند شنیدم: ، در هتان اننرادی که بودم، روزهادر هتان 

، خب .داد که ماه رمضان رسیدهاین نشان م « ! بکاره بیرونخودشو  گیره فلشِروزه نت 

؟ گیرندگیرند و چه کسان  روزه نت کنند چه کسان  روزه م ها سؤال م حاق چرا این

تا آن روز به این مسئله که در زندان جتهوری ؟ د کردبا ما چه خواهن، مناور چیس 
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تردید  .فترنترده بودم، اسدم  با کسان  که روزه نگیرند چه برخوردی خواهد شد

این را ه  بگوی  که  .گیرمیعن  اینته من روزه نت ، نتردم و فلش را بیرون گکاشت 

های از زیر درسلول آدم صدای لغزیدن فلش مقوای  را، چون بند اننرادی و ساک  بود

شاید  .صداهای زیادی نشنیدم، گوش  را تیزکردم .خِش  خنیف، شنید: خِشدیگر م 

؛ هته گوش کنند»پاسدار دوباره گن   .سه یا چهار ننر بودند که فلش را بیرون گکاشتند

این بار « ! تونن بگیرن فلش رو بیرون بکارنگیرند یا نت آنهای  که به هر دلیل  روزه نت 

های بیشتری را شنیدم که از زیر چون صدای فلش، ها راح  تر شدگویا خیال بچه

تو روزه »درسلول بازشد وپاسدار گن :  .لغزیدنددرسلولها به طر  راهرو م 

کنی  و نهار ه  جداگانه به  را برای سحر صدا نت  تو»گن :  .گنت : نه« ؟ گیرینت 

مگر چه شده که این آیایان  .باورکردن  نبود !ایعجب دموکراس ، جلّ الخال « .دی م 

این  .یول خودشان کافر هستی به  به ما که، خواهند به ما ناهار بدهنددار م جددان روزه

سال  یک، آن گونه که در زندان شنیدم .ه  از عجایب سیست  جتهوری اسدم  بود

خواند و نه نه کس  نتاز م  ای را که در آنهاننره 91های درِ سلول، پیش از این تجربه من

هتان ، دیدندکردند و اگر کس  را در حال خوردن م م  باز به ناگهان، گرف روزه م 

های بعد در در آن سال و سال! خواری روزه به تااهر جرم به بستند جا به تخ  شدی م 

 آنچه ثاب  .شدم  های متناوت  اعتالهای دیگر سیاس های سیاس ِ استانزندان

 .های نرم رفتار با زندانیان بودناپایدار بودن چنین شیوه، نتودم 

ی یدیری پیدا وی  نهار سر و کله، روددر یت  از روزهای ماه رمضان  که صحبتش م 

یادت »گنت : « بشقابتو بده»درِ سلول که بازشد یدیری را دیدم گن :  .دادشد که نهار م 

سیگار و « .دمهتین حاق به  م  .آره»گن : « ؟ ه من بدیهس  یرار بود یک سیگار ب

« .آره»گن : « ؟ ایشتا روزه»به او گنت : « .بیا روشن کن»کبری  را درآورد و گن : 

 .خشتش زد« ! باشه یه وی  دیگه»گنت : « .آره»گن : « ؟ سیگاری ه  که هست »گنت : 

ماه اس   1ای هست  که دو آتشه فهتید که من سیگاریِاو این را خوب م  .انتاار نداش 
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حاق شانس  به من روکرده که یک  .اند لب به سیگار بزن  آنه  در شرایط زنداننگکاشته

که روزه دارد و  به خاطرِ یک پاسدار، منِ کتونیس ِ خدانشناس، نخ سیگار بتش  اما من

از سیگار ، ه( کند و وایعا  ه  اینتار را کردیعن  کس  که مرا شتنجه م ) اس  یگاریس

بشقاب را گکاش  روی گاری و شاید  .  به روز نامشخص کن  موکولش مگکرم و م 

اش ماه رمضان آخه این روزها هته»نگاه  به من کرد و گن :  .ای متث کردیک ثانیه

« .گکاری  بعد از ماه رمضانم ، عیب نداره»گنت :  .«اس  و من بعد از افطاراینجا نیست 

ببین بعد از ماه رمضان تو »خیل  محت  و جدی با صدای بلند گن :  .کرددوباره تعجب 

ویت  ماه « .باشه»گنت :  .«آورممن برات حتتا  سیگار م  .با یدیری، بگو با من کار داری

هر »گن : « .با حاج آیا یدیری کاردارم»به پاسدار بند گنت : ، وی  نهار، رمضان تتام شد

« .دارم خودشان گنتند که بگوی  با یدیری کار»گنت : « .کاری داری باید به من بگوی 

یت  را روشن کرد و ؛ دررا بازکرد و دوتا سیگار به من داد، نی  ساع  بعد یدیری آمد

من ه  اجازه ندارم کبری  یا فندک به هی  زندان   .اینجا سیگارکشیدن متنوعه»گن : 

 .سرم گی  رف  .شروع کردم به پک زدن .گنت  باشه« .پس به کس  نگو .بده 

، با هر تقدی  بود دود را بجای کشیدن به ریه .توانست  به راحت  دود را پایین بده نت 

باید هردو را با  .شد سیگار دوم را بگکارم برای یک وعده دیگرحیف که نت  .خوردم

 .کشیدم و کشیدمه  م 

 

 در تنهایی مطلِق انفرادی 
صبح یک ورزش نی  ساعته و بعد صبحانه و بعد  .ی خودم گکاشته بودمهای  برابرنامه

اجتتاع  هته ییدر حین یدم زدن تصتی  گرفت  یک تحلیل سیاس  .یدم زدن در سلول

یت  دوروز صر  این کارشد اما  .جانبه از اوضاع ایران و اگر بشود جهان ارائه ده 

فدن جور اس  و وظایف مبارزان این بدفاصله به اینجا رسیدم که اوضاع سیاس  مثد  

رسیدم که به اصطدح اس  که چنین یا چنان کنند و بدفاصله بعد از آن به خودم م 
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آمد که باید در این سلول مقاوم  کن  و ته تحلیل این در م  .یت  از هتین مبارزان بودم

  و غت  بزرگ تنهای، دلتنگ ، گرف رسیدم دل  م اینجا که م  .مبارزه را ادامه ده 

کردم فارغ از آنته من کجا هرچه سع  م ! عجب وظینه سنگین  .نشس برجان  م 

 .شدنت ، سیاس  را تحلیل کن  اوضاع، هست  و چه وظینه یا چه سرنوشت  در پیش دارم

ای راجع به سیاس  و مبارزه فتر تو بر چه پایه، آمد که: آدم حساب این به ذهن  م 

فوری ، گوی اندیش  و م هرچه م ؛ دیگر فتر و بحث منت  نیس اینجا که ؟ کن م 

بعد از مدت   .گوی و گرنه داری به خودت دروغ م ، باید به عتل تبدیل شود

کلنجاررفتن با خودم آخرش دیدم گرایش عجیب  به این دارم که از مسائل سیاس  فرار 

ویت  ، بردمچقدر لکت م  .یأس و دلتنگ  و شتنجه سیاس  برای من شده بود آیه .کن 

فتر  .ریاض  عال  بود .کردمم  شناس  و بخصوص ریاض  فترزیس ، تنها به فیزیک

ی آفتاب که شروع کردم با خطِ سایه .به گاو و گوسنند کس  ه  برنت  خورد! محض

در این رابطه مجبورشدم چگونگ ِ پیدایش ، ساع  ساختن، کردروی دیوار حرک  م 

روز و شب و گردش زمین به دورِ خورشید و ماه به دورِزمین  بلندیکوتاه و ، فصول

کردم دانست  مرورکردم و سع  م را بررس  کن  چند روزی هرچه از نجوم م ...و

 .ی ساع  دیواریِ خودم را حل کن مسئله

یک هنته حساب ، بعد شروع کردم به نا  دادن این کار گنت  یک هنته هندسه

به مشاعره ه  ، بین این دروس .و سه هنته فیزیک برای رفع خستگ بعد حت  د، استدقل 

ساع  در موردِ مسائل فیزیک ریاض  فتر  2ویت  از صبح تا ظهر حدودِ  .پرداخت م 

در آن لحاه هتچون یک معتاد ، رسیدمی غیریابل حل م کردم و مثد  به یک نقطهم 

در چنین  .کردمغک و یل  پیدا م اشتیای شدیدی به کا، کندکه فقط به موادش فتر م 

ی مشاعره اس  که آسان تر  5.مشاعره بردو نوع بود .کردم به مشاعرهاوضاع  شروع م 

زن و مرد را  ی اس  اسام در مشاعره .که موضوعش شعر بود، وایع  یی مشاعره 6 .بود

بعد از چندروز  ...هنگامه، افسانه −زیبا ، هرمز −هایده ، آوردم مثل زهرهپش  سر ه  م 
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دانست  در م  .شروع شود بسیار ک  اس  "ژ"متوجه شدم در اسام  فارس  است  که با 

درمشاعره با شعر  .اما از آنها کتتر استناده شده، زیاد بود "ژ"زبان فارس  کلتات دارای 

ماه که از  2اما بعد از  .شعر را پش  سره  بگوی  51یا  5۰توانست  بیش از ابتدا نت 

را ها کردم و شعرنرادی بیرون آمدم با کتال تعجب ویت  با خودم مشاعره م ان

بلته ؛ نه، نه اینته ازخودم شعرگنته باش  .امرسانده 22دیدم این عدد را به شتردم م م 

 خدصه کارم این بود: .بی  شعر را ازاعتای ذهن  بیرون بتش  22توانسته بودم 

 / چندان امان نداد که شب را سحرکند دیدی که خون ناح  پروانه شتع را

 دال بِده: 

 در اندرون من خسته دل ندان  کیس  / که من ختوش  واو در فغان و در غوغاس 

 ت بده:

فدای چش  تو این چه نگاه کردن کن  کارمن آه کردن اس  / جان بهتا تو نگاه م  

 اس 

 ...ت بده

کاشته بودم که برای روزهای  چون روز هتچنان که پیشتر گنت  با خودم این یرار را ه  گ

کن  سه روزی به طول تدارک مراس  روز کارگر فتر م  .کارگرمراست  تدارک ببین 

 .حاصل کار یک میتینگ خوب بود .انجامید

هته آن چند ننری که باید  .های  دوگانه و چندگانه شدمدیگر به تدری  بازیگر نقش

های مناسب  .کردمزدم و سخنران  م یدم م  .عتد  خودم بودم، کردندسخنران  م 

ها تا بدانجا گسترش یاف  که این برنامه .کردمدیگر را نیز به هتین صورت برگزار م 

در نار گیرید که فردا صبح یرار اس  در مورد وضعی   .آوردمبراست  وی  ک  م 

هنوز ازمتن حاق ساع  ده شب اس  و من ؛ زنان در یک میتینگ جتع بندی ارائه ده 

گرف  ام م گاه  خنده .راض  نیست  و مجبورم نخواب  وکارم را ادامه ده  یبندجتع

اما ؛ پس فردا، نشد حاق فردا .امکه این چه بساط  اس  که برای خودم فراه  آورده
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زدم که نه موضوع جدی اس  کار باید به مویع تتام شود و دوباره به خودم نهیب م 

 .یلچیزهای  از این یب

توانست  با یت  دوبار م  .ی زیادی داشت من از کودک  و نوجوان  به موسیق  عدیه

بین  .گویا درس  و دلنشین، آن را به خاطر بسپارم و زمزمه کن ، شنیدن یک آهنگ

را ها خواندن تصنیف، های  که سخ  مرا مشغول کرده بودنویس  و کتاب خوان مقاله

آمد که هرچه فتر های  به یادم م گاه  تصنیف .اندمگنجه  بعنوان زنگ تنریح م 

یعن  دروایع هیچوی   .امیافت  ک  و کجا آنها را شنیده و به خاطر سپردهکردم درنت م 

و البته حتتا  خوش  آمده بود اما بنا  .یبل از آن آنها را نخوانده بودم بلته فقط شنیده بودم

مدحاات  .خواندمی  و حت  در تنهای  خودم نت به مدحاات  آنها را نزد دوستان و رفقا

چه ، در وایع این بود که بسیاری از رفقای  میگنتند این تصنیف سطحش پایین اس 

 حال  کهدر  .....ب  معن  و برای سرگرم  اس  هجو اس  و .دان  هنر بوژوای  اس م 

بوی ، کردمها که روزی خواندن آنها را بر خودم منع م هتین تصنیف، دراننرادی

هایده و ، از مهست  .های  بودندت  برزخ هدادند و گاه مرزندگ  و طراوت و شاداب  م 

 .خوانندگان  که در بیرون از زندان ظاهرا به آنها توجه نداشت ، خواندمگوگوش م 

 

 خوردچگونه آدم چون خوره خود را می
گکشته اش بسیار فترم  های اننرادی این اس  که آدم به خودش و به یت  از ویژگ 

، خواهد توان خودش را سبک و سنگین کندکند و چون زیر فشار یرار گرفته مدام م 

 .شوددرنتیجه ناخودآگاه به ست  نقاط ضعفِ خودش و کنتاش روی آنها کشیده م 

شروع کردم به تجزیه و تحلیل تتام   .یک دوره من ه  دچار هتین وضعی  شدم

خب  ام متترکز شده بودم:وجه باش  تنها بر خصوصیات منن بدون آنته مت .خصوصیات 

اساسا  ؟ تو به ضرورت سوسیالیس  اعتقاد داری؟ تو آیا وایعا  به چه چیز اعتقاد داری و چرا

؟ ایچگونه به این اعتقاد رسیده؟ چقدر از آن مطلع هست ؟ کن آن را چگونه تعریف م 
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مثد  از محرومی  و نداری و یا ، گ ی زنداز نحوه؟ از کتاب خواندن و آگاه شدن

آیا به خاطر مدروزشدن نبود که به این راه ؟ چرابه کار سیاس  کشیده شدی؟ برعتس

ی چریک شدن رود و خود را آمادهمثد  دیدی هرکس به کوه م ؟ کشیده شدی

یا ؟ خواست  پیش دوستان  یهرمان جلوه کن رسد و تو ه  م یهرمان به نار م ، کندم 

ها و تنها از روی عدال  خواه  به این راه یعا  ط  یک روند طوقن  بدون این شائبهوا

مثد  آیا تو نبودی که درسن ده سالگ  درمقابل ، هایا درمورد نقطه ضعف؟ کشیده شدی

آیا اینته هتیشه به استقبال کارهای خطرناک ؟ ات وایعا  کوتاه آمدی و ترسیدیهتبازی

خواست  ثاب  کن  چه به خودت و   بود یا ناش  از آنته م ناش  از شجاع، رفت م 

آنقدر  ...دانست  که ترسو هست  وچه به دیگران که ترسو نیست  و حال انته خودت م 

ها جلورفت  که ناگهان دیدم من یک آدم بدرد نخور و ترسوی  هست  که در این زمینه

تباه فترم  کنند که من دارم مقاوم  بازجو و سازمان  به اش .اماشتباه  به اینجا افتاده

  .کن م 

اساسا   .خواهددشتن هتین را م ، دیوانهای  ههتین جاها بود که دوباره به خودآمدم ک

یعن  بدون آنته ترا مستقیتا  شتنجه کنند خودت خودت راتحقیر ، اننرادی یعن  هتین

اساسا  این چه تجزیه و ؛ ک  گنته من ترسو هست  .ازدرون بپوس  و ازپای درآی ، کن 

ی تحلیل  اس  که مبنایش بررس  نقطه ضعف هاس  و نه بررس  مجتوعه

بردی  ت را تا آنجا جلوااحت  تو تحلیل .چه نقاط ضعف و چه نقاط یوت، خصوصیات

ل  که به هزار و یک دلیل این ناش  دان  درحاترس م  که هتیشه خطرکردن را ناش  از

ه خطرکردن ناش  ازغلبه کردن برترس باشد این که بسیار ازترس نیس  وتازه اگر هتیش

این ، کندترسد اما دائتا  دارد با ترسش مبارزه م یعن  کس  که م  .زیباس  ارزش و با

  توهتات ی اینهاتازه ازکجا معلوم اس  که هته .که خصل  مبارزات  بسیارخوب  اس 

 .باف برای خودت م ، و بیداری دردنیای خواب، درتنهای  ودر این شرایط نباشد که تو

حت  دراین سلول که ظاهرا  یت  از میلیونها بُعد زندگ  درآن ، زندگ  کن، بیدارشو
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ها شروع کردم به شتردن نقاط یوت و خدصه با این نهیب زدن .جاری اس 

ام را دوباره با این تتام دوران کودک  .کل  خصوصیات  به طورخصوصیات اخدی  ویا 

در خیال  ، ام درنار بگیرمهای  را در ارتباط با محیط  که داشتهها و بدیهد  که خوب 

خواست  دیگر نت  .خودرا روی پاهای  حس کردم .عال  بود نتیجه .به حرک  درآوردم

، س  و استوار بایست توانست  رابلته راح  در وسط سلول م ، ی سلول پناه ببرمبه گوشه

شاه  به یاد این افتادم که درزمان .دوباره زنده شدم .یا نخواب  بخواب  و، بتش  دراز

م   ها به خودشب، ویت  درکتیته مشترک حساب  زیرفشاربودم، (11شهریور سال )

دیگرهرگز سراغ فعالی  ، ام اما اگرزنده ماندمگنت  اگرمن اینجا بتیرم که راح  شده

اما بعدا  که دوران بازجوی   .ندارم ها را دیگرروم چون تحتل این سخت ت سیاس  ن

، به تدری  نارم عوض شد، های دیگر منتقل شدمتتام شد و به زندان یصر پیش بچه

، و چه در بیرون مبارزه سیاس  را ادامه خواه  داد کردم چه در بندیعن  دوباره فتر م 

ی سه در زندان شتاره 1کسری اکبری کردستان ویت  با  .البته با استناده از تجارب تازه

این رفی  مهربان و ، کسری، حیاط مثلث ( احساس  را صادیانه در میان گکاشت ) یصر

                                                           
 برای دومین بار دستگیر شده 11( دیدم. او درتابستان 11) اسنند سال  شاهاولین بارکسری را در زندان  5

بار به عنوان عضو سازمان ی دانشجوی  و ایناش در دورهبود. بار اول در رابطه با فعالیتهای سیاس 

ی بازجوی  او را به زندان ابد محتوم کرده بودند. های دورهچریتهای فدای  خل  ایران. بعد از شتنجه

ا کینی  سازمان محسوب بعد از انقدب کسری، که یل  توانای  داش ، یت  از کادرهای با تجربه، وب

ی ایران پیوس . به حزب توده21دانس  و در سال های سازمان، خود را اکثریت  م شد. او در انشعابم 

فهتیده بود  21دستگیر شد. او یت  از معدود کسان  بود که درتابستان سیاه  26کسری بار سوم دربهتن 

در آخرین لحاات  که در بند بود به   21 رژی  در حال اجرای کشتار وسیع  اس . کسری در شهریور

رفقای اطرافش گنته بود: این بار یصدشان کشتن ماس . من یصد دارم علنا  دفاع کن  ول  هر کس باید 

ی دار خودش تصتی  بگیرد. یک نتته را ه  فراموش نتنی . نباید طوری تصتی  بگیری  که در پای چوبه

هایش دفاع کرد از آرمانیاطعانه  کسری در بیدادگاه هیئ  امام ترین لرزش  داشته باشد. مان کوچکپای

 و سر به دار شد.    
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های طوقن  به هتین فتر خندید و گن  اکثر افراد زیر شتنجه، مقاوم و شجاع، عتی 

موضوع شبیه احساس  .فهتند که این احساسِ ترس مویت  اس اما بعدا م ، رسندم 

، دهند که دیگر حامله نشوندبسیاری از زنان اس  که در مویع زایتان به خودشان یول م 

ی این ی نوزاد هتهآید باشنیدن صدای اولین گریهاما بعد از دیدن نوزادشان که به دنیا م 

 .کنندیول و یرارها را فراموش م 

 

 اّولین هواخوری
( درِ سلول بازشد وپاسداری که ندیده 5929اردیبهش   احتتاق ) یت  ازهتان روزها

از  .به خودم گنت  ای داد بیداد دوباره بازجوی  .بیا بیرون، بودمش گن  چش  بند بزن

گنتند به ستون  .اندهای دیگره  افرادرا بیرون کشیدهزیر چش  بند دیدم که از اننرادی

ه یک دس  فاصله بگیرید و حرک  یک دستها را روی شانه هتدیگر بگکارید و به انداز

چند پله و ناگهان هوای آزاد و یک خنت  ، در بزرگ  بازشد .رفتی  و رفتی  .کنید

توانید چش  بندها را م » ها پایین آمدی  یت  از پاسدارها گن :ویت  از پله .مطبوع

رض  ه   .ننری  56یا  51دیدم ما در حدود « .اما فقط به جلویتان نگاه کنید، بردارید

تون اینجا آوردی ، آیایون»پاسدارگن :  ...نصیر و سهیل و، جهانگیر بهتاج ، هس 

 .به پش  سرتون نگاه نتنید .دور حیاط یدم بزنید توانید دریک صف م  .هواخوری

توانید به زمین و آستان نگاه م  .کس  ح  ندارد با دیگری حر  بزند یا اشاره کند

ها را رعای  کنید بعض  روزها اگر هته این! وا بخوریدهواخوری یعن  فقط ه .کنید

بعد « .شوید و از هواخوری ه  خبری نخواهد بودن هواخوری وگرنه تنبیه م اریتتوآم 

کن  چهار پاسدار درداخل گتان م  .از سخنران  آن پاسدار ما دریک ستون به راه افتادی 

حیاط بزرگ بود و اگر اشتباه نتن   .حیاط مواظب بودند که ما با هتدیگر تتاس نگیری 

های لته، های سنید ابری یشنگ  بود آستانِ آب  با لتهلحاه .شدمتر م  52متر در  91

کاسته ، طوری که به هی  وجه از صدب  آب  آستان، کوچک و زیبا اما پراکنده
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د شحدود هش  ماه  م  .ها راه رفتنشان عادی نبودبعض  .زدی ما یدم م  .شدنت 

از هتان  .البته بجز روز انتقال  به گوهردش () های بلند در فضای باز برنداشته بودمیدم

چون از ، دس  به عصا بودی ، البته من و نصیر .ی ما به فتر شیطن  بودی ابتدا هته

 .گکش مدت زیادی نت ، ی ماهای زده شده و لو نرفتهماجرای تاریتخانه و مورس

البته ) او با حرارت .حر  بزند خبر بدهد و خبر بگیرد، کردرض  بیشتر کوشش م 

های خاص  به دس  آورده زرنگ  ( اخباری را که با، ها متوجه نشوندطوری که پاسدار

مثد  اینته ، کردتعریف م ، بود برای من و گاه طوری که جهانگیر و نصیر ه  بشنوند

چند خبر اند و کنند وهنوز مصاحبه نتردهدارند مقاوم  م  ...پورهرمزان و نیک آیین و

 .ی دیگرامیدوارکننده

رض  ویت  دوتای دیگر از  .دو روز بعد دوباره ما را به هتان شتل به هواخوری بردند

های مرایب پاسدار .ی خستگ  به دیوار تتیه دادند و کنار دیوار نشستندها به بهانهزندان 

ی نشستن مانع این کار شدند اما بعد از چند دییقه مسئول بند اجازه اول، اعتتادیبا ب 

زدم یتبار از کنار افرادی که دور که م  هر .فرص  خوب  بود .( را داد)!  خستگان

با هتین  .ای ردوبدل کردشد کلتهگکشت  و در هتان یت  دو ثانیه م نشسته بودند م 

گنت   .هتسرش( چگونه دستگیر شده اس ) ی سخ  و کند رض  از من پرسید میناشیوه

طنلک رض  گویا این را  .دستگیر شده اس ، بودبار که به مدیات  آمده یک

کس   خوشبختانه .دو دست  به سرش زد، دانس  چون بدون توجه به پاسدار مرایبنت 

توانست  شد که محتوایش را نت  های  زدهبین جهانگیر و رض  ه  حر  .متوجه نشد

کرد با هته به نحوی زد و سع  م جهانگیر در تتام لحاات هواخوری لبخند م  .بشنوم

غای   ی بهر و رض  انسان را ازآن فضای جهانگیدیدن روحیه .سدم و علیک کند

 .دمیدوقایل در من احساس زندگ  و نیرو م ، آوردسنگین و عبوس بیرون م 
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 مالقات با مادر
جوان س  ساله و ، شناختیتشم  5های هواخوری که به اس  محتودیت  از نگهبان

ماجرای این نامگکاری این بود که هر  .«جنتلتن»گن  برخوردی بود که به من م خوش

من ، بهداری و یا هواخوری ببرد، کرد تا مرا برای بازجوی وی  که درِ سلول را باز م 

مثد  با زیر شلواری ، کردم لباس  مرتب باشدپوشیدم وسع  م سریعا  شلوار و پیراهن م 

خوای گن : بابا مهتون  که نت این موضوع برای این پاسدار جالب بود و م  .نباش 

یک روز این  .کردجنتلتن خطاب م  به هتین خاطر مرا به شوخ  .هتینطوری بیا، بری

« ؟ بهبودی اس   تو است »وری به من نزدیک شد و گن : پاسدار محتود در هواخ

این پیرِ ؟ گیریتو چرا مدیات نت  .بابا این مادرت پدرِ ما رو درآورده»گن : « بله»گنت : 

! مادرگی  اینجا نیس  ما ه  م ؛ گیرهزن هر هنته چند بار میاد اینجا و سراغ تورو م 

دیگه ک  ، کنهدعوامون م ، کنهبحث م  .اما اون دس  بردار نیس  .شاید اوین باشه

چه »جواب داد: « ؟ دهندخب چرا به من مدیات نت »گنت  : « .مونده اوضاع ناجور بشه

من دیگر چیزی نگنت  اما در « .قبد وضع  خرابه و بازجوت راض  نیس  .دون م 

ر شده ها درگیدرون از اینته مادر چند روز پیش تا هتین گوهردش  آمده و با این

اما ویت  به یاد زجری که مادر از دیدن برج وباروی گوهردش   .احساس خوب  داشت 

 .شدمخشتگین م ، افتادمکشید م م 

دون  م »دومین یا سومین هواخوری بود که هتین پاسدار محتود به من گن :  شاید در

حتتا باید طبری رو که تو »گن : « ؟ از کجا بدون ، نه»گنت : « ؟ طبری مصاحبه کرد

یشنگ دلیل آورد و  .اش از هته بهتر و درس  حساب  تر بودمصاحبه .بیشتر بشناس 

اما از اینته آن مرد سالخورده را ه  مجبور به نن   .من چیزی نگنت « .شد مسلتون 

البته  .اش وتعریف و تتجید از اسدم و حتوم  اسدم  کرده بودند ناراح  شدمگکشته

                                                           
کرد از نام محتود که یت  از مسولین گوهردش  بود وسع  م این پاسدار با پاسدار دیگری به 5

 ای به نتایش بگکارد، متناوت بودی منعطف و فهتیدهخود چهره
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  .تناوت نشان ده سع  کردم خود را ب  

شیر آب  .شدمخیس عری م ، کردمشد و دیگر ویت  ورزش م به تدری  هوا گرم م 

چقدر لکت  .نوشیدمخواست  م را بازم  کردم تا کامد  سرد شود و از آن هرچه م 

ای یک بار و گاه چون دوش هنته، شست تقریبا  تتام بدن  را با آب سرد م  .بخش بود

یک  .توانس  یک هنته عری کند و آب به تنش نخوردبود و آدم نت روز یک بار  51

بار ویت  فقط یک شورت پوشیده بودم درِ سلول بازشد و پاسدار شروع کرد به توهین و 

  احتیاطِ در نتیجه از آن به بعد با  ...؟چرا لخ  شدی، کش سیل  زدن که: خجال  نت 

 .شدمبیشتری لخ  م 

ناگهان دربازشد  .(29)تیرماه سال  شد که دراننرادی بودمم  ماه  1دیگر حدودِ 

فترهاتو بتن ، آد رئیس زندان م »وپاسداری واردشد و با سراسیتگ  و عجله گن : 

شاید ده دییقه بعد درِ سلول بازشد و دوسه  .و در را ینل کرد و رف ، «.که چ  باید بگ 

گنت : « ؟ وضعَ  خوبه نه» :یتیشان گن  .سدم و علیت  کردی  .ننری وارد شدند

مدیات »گن :  .جواب مشخص  نداد« ؟ شتا رئیس اینجا هستید؟ مناورتان چیس »

یعن  از اول دستگیری تا ؛ ماه اس  که مدیات ندارم 51من تا اقن ، نه»گنت : « ؟ نداری

گنت : « ؟ مشتل دیگه چ  داری .یک مدیات  به  بدی  متتنه ، خب»گن : « .حاق

شتا که »گن : « ؟ دهنداند و به من نت چرا اینجا سیگارهای مرا گرفته، احاج آی»

از شنیدن « .باید بدونید که اعتیاد چیز خوب  نیس ، دونیدخودتان را عایل و روشننتر م 

 .ناراح  شدم، ه  شنیدن اززبان یک پاسدار اسدم با لحن نصیح آن، ی اعتیادکلته

ای آیای خامنه، شتا نگاه کنید خود رئیس جتهور .دهدسیگاری معن  معتاد نت »گنت : 

دررا ، دم نزد؛ پاسخ  کارآ بود .ای آن مویع رئیس جتهور بود(خامنه) «.کشدسیگار م 

 .خوشبختانه خبری نشد .اش ه  بودمخوشحال شدم اما منتار تدف  .بس  و رف 

 ماه ۲پس از ، ی دیدارلحظه
 مادرم بیتاری پارکینسون داش  و .بیشتر از پیش، من به امید مدیات بودم از آن پس 
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اگر »گن : که هتیشه م ، ضربه خورده بودی شاه به زندان افتادن  در دوره چنان از

دیگر طای  ندارم شتنجه  .کش میرم یا خودم را م من یا م ، باردیگر به زندان بینت 

و ، لتات زندگ  داش ی مستقیت  با هیجان و تأبیتاریش رابطه« .شدن  را تحتل کن 

اگرچه مادرم دارای  .پزشتان گنته بودند که او یادر به تحتل ضربات روح  نیس 

ی اما به دقیل مختلف من و او رابطه، فرزندان دیگری ه  بود که هته را دوس  داش 

ای که به دانستند که هرگونه ضربهی دوستان و اطرافیان ما م هته .خاص  با ه  داشتی 

به هتین دلیل مطتئن نبودم که بعد از  .متتن اس  مادر را خُرد کند، دمن بخور

، ماه  که هی  خبری نتوانسته بود ازمن داشته باشد 3ام و بخصوص درطول دستگیری

ازطر  دیگر مطتئن  .هنوز سرپا باشد و چه بسا که او را برای هتیشه ازدس  داده باش 

 .حتتال دستگیریش را تقریبا  صنرم  دیدماگرچه ا؛ نبودم که هتسرم دستگیرشده یا نه

پس  .فهتیدمسرع  م را ازبرخورد بازجو به این، مویع دستگیرشده بود چون اگر تا آن

و ، خواهد آمد، فترم  کردم اگر مادرم سرِ پا باشد  ؟آمد چه کس  به مدیات  خواهد

بندی کردم جتدت  را فرمولسع  م  .اش خواهد کردبه احتتال زیاد خواهرم هتراه 

های از حر ، های سازمان به مادرم سربزندکه اگر کس  از بچه، کن  و به مادرم بگوی 

با خبر   های بازجوی  ازمضتون –بود  خواهد ازمن هایششنیده تترار مسلتا که −مادر 

د طوری ادا این جتدت را بای .آن ه  در بهترین حال  در حد این یا آن نتته، شود

طورکل  به .شوند مشتوک نشوندبه کلتات  که رد و بدل م ، هاچ کردم که کنترلم 

 .بودندها بایست  بسیار عاطن  و عادی م حر 

پاسداری آمد و  .رسید سرانجام روزی را که آرزویش داشت  فرا .امیدم وایعی  یاف 

متاسنانه چند ماه پیش سلتان   .زده شدمهیجان! مدیات داری، گن : چش  بند بزن

پس از  .را هته یتدس  زده بود مو ریش و سیبیل و موهای سربود زندان به سلول  آمده 

ای پیداکرده ی مسخرهمن ییافه، گکش که از این آرایش اسدم  م  ماه   دو  یت 

 .بلندتر از موی سرم بود ام توپ  بودم: ریش سیاه 



599 

 
مادر  .ماه آن طر ِ شیشه دیدم 3هر بزرگترم را پس از مادر و خوا .به مدیات رفت 

 .ریخ و خواهرم اشک م ؛ بغض گلویش را گرفته بود؛ زنده مانده بود؛ خودش بود

دستش را با زحت  از روی عصایش برداش  و گکاش  روی  .مادرکامد  ختیده بود

م آمد که باید با یاد .دانست  چه بگوی نت  .من ه  دست  را به شیشه نزدیک کردم .شیشه

گوش  را برداشت  و به آنها اشاره کردم که باید گوش  طر   .تلنن حر  بزنی  گوش 

، یربان تو بروم، امیرجان»مادرگن :  .خواهرم گوش  را به مادرم داد .خودشان را بردارند

« .گنت  نهتو ه  م ؟ نگنت  ترام  گیرند؟ نگنت ؟ چرا این کاررا با خودت کردی

گن : « ؟ تو چطوری .فعد  که خیل  خوب ، بین  که حال  خوبهم »لبخندزنان گنت : 

خواهرم گوش  را « ؟ تو اینجا باش  و من حال  خوب باشد .من بتیرم بهتراس ؟ من»

ناراح  ما ؟ تو چطوری، ما هته خوبی ، یربان تو، امیر جان»با بغض گن :  .گرف 

و اشاره به من بنهتاند که هتسرم و فرزندم سال  و کرد با ایتا خواهرم سع  م « .نباش

کرد و به مادر به من نگاه م  .اند هتسرم را دستگیرکنندخوب هستند و آنها موف  نشده

 را متالتات که آنهای  –با این امید که آنها ، زدهای  م تند و تند حر  زبان محل  

دانست  چون م  .کردمگوش م هایش با دی  زیاد به حر  .ننهتند − کردندم  کنترل

، کردمادر درمورد دادن اطدعات مه  به زبان محل  و با رمزی که خودش اختراع م 

خاطرات مشترک  آشنای  کامل با روحیات مادر و بدون دی  و .ای اس آدم باتجربه

هایش این را فهتیدم که اوق  خدصه از حر  .های رمزآلودش را فهتیدشد حر نت 

هتسرم و فرزندم به صورت نامنا  اما پیوسته در ارتباط با مادر هستند و جایشان امن 

اند با این مضتون که مدتهاس  آورده، نشریه سازمان، «کار»ثانیا  اس  مرا در .اس 

فورا  گنت  این  .یته خوردم، ی آخراز شنیدن جتله .اس دستگیر شده و زیر شتنجه 

 .کارغلط اس  دیگرنباید ادامه دهند

با مادر و خواهرم  .آمدتلنن صدا نت  یعن  دیگر از گوش ؛ وی  مدیات تتام شد

 .ام کردندبه طر  سلول روانه .خداحافا  کردم و با اشاره یک پاسدار چش  بند زدم
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ع درجِ اس  خودم در ویت  درِ سلول بسته شد و چش  بندرا برداشت  دوباره به موضو

یبل از دستگیری هتیشه نارم این بود  .دوباره به یاد بازجوی  افتادم .روزنامه فتر کردم

اگر اس  زندان  را مطرح کنید و تبلیغات راه  .که جتهوری اسدم  مثل شاه نیس 

تر عتل کنند و از شتنجه زندان  بجای آنته بازجوها ازترس تبلیغات محتاط، بیندازید

ی تلویزیون  سرع  به مصاحبهکنند تا او را بهبرعتس فشاررا زیادتر م ، ندبتاه

بخصوص اگر زندان  زنده باشد و حزبش در بیرونِ زندان کارزار راه انداخته ، بتشانند

سربازان »آن وی  بهانه دس  ، اندها کشتهترین شتنجهباشد که رفیقتان را زیر وحشیانه

در چنین وضعیت  بازجو  .به شوی تلویزیون  بتشانندافتد تا اسیر را م « گتنام

دهد و به زندان  نشان م ، های  را که دربیرون به حتای  از زندان  نوشته شدهاعدمیه

خب مگه ؛ ایاینجا نوشته ما ترا شتنجه کرده ای  و تو به شهادت رسیده، ببین»گوید: م 

ای و این اعدمیه را دم کن که زندهبیا و در مصاحبه تلویزیون  فقط اع؟ تو زنده نیست 

 .شودسپس شتنجه برای گرفتن مصاحبه آغاز م « .تتکیب کن

خودشان ه  که در مجتوع چنین ؛ دانس کردم آخر سازمان که نار مرا م فتر م  

آخرسر به این نتیجه رسیدم که آنها ؟ نداپس چرا اس  مرا مطرح کرده؛ ناری داشتند

ما را به سدخ ، تند متتن اس  با مطرح کردن اس  من و امثال مندانسرغ  اینته م عل 

بازه  این کار را کردند چرا که ، های آنچنان  برای مصاحبه بنرستندخانه و شتنجه گاه

دارد رژی   یعن  سازمان انتاار .توانی  مقاوم  کنی  و مصاحبه نتنی م  کنند مافتر م 

این ! شده در نشریه بگکارد واین افراد مقاوم  کنندی نیرویش را روی اسام  اعدم هته

کردم شاید آیایان رهبری به خارج که گاه  فترم ! یعن  دیوانگ  و ب  تدبیریِ محض

یعن   ...و یادشان رفته که کابل و ب  خواب  و آویزان شدن و اند پشتشان باد خوردهرفته

 .شودنهایتا  به ننع زندان  تتام م  در بسیاری از کشورها تبلیغ روی افرادِ اسیر شده .چه

ی سازمان ه  تح  تاثیر چنین منط  و فرهنگ  کردم افراد تصتی  گیرندهفتر م 

اش از یک طر  به خدصه دوسه روزی خواب و آرام نداشت  و هته .اندیرارگرفته
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اار و ازطر  دیگر در انت، آن ه  دررابطه با درج است  در نشریه، انتاار بازجوی  بودم

 .با من حدایل در ارتباط ، مدیات بودم تا سنارش کن  که دیگر چنین کارهای  نتنند

، ی درج اس  در نشریهبازجوها به خاطر مسئله، اما با وجود آن هته نگران  و تشویش

رسیدم به این نتیجه م ، کردمبعدها که به این موضوع فترم  .گاه به سراغ  نیامدندهی 

 ب  اطدع  محض از بیرون و فشارجست  و روح  چند، نرادیکه دنیای کوچک ان

چنانته من تا چند روز هر لحاه ، های پوچ بتشاندزن تواند آدم را به گتانماهه م 

  .سازمان بودمی ریهدر نش بازجوی  به خاطرِ آمدن نام   منتار

 

 یک کتاب و یک روزنامه پس از ُنه ماه
ته ریش و ، بازشد و یک پاسدار با لباس شخص چند روز بعد از مدیات درِ سلول 

او با خودش یک گاری آورده  .ی مشخصاتِ یک بچه حزب الله  وارد سلول شدهته

« .توان  انتخاب کن دوتا کتاب م »گن :  .بود که چند کتاب روی آن چیده شده بود

به  .لیست  ه  دردس  داش « .ها که اینجاس هتین»گن : « ؟ ازکدام کتابها»گنت  

های مختلف و کتابهای  از صدر و چند به جز یرآن و صحینه و رساله .لیس  نگاه کردم

« ؟ نه  البدغه ندارید»گنت :  .چیز دیگری ندیدم، هایشان عرب  بودشیخ دیگر که اس 

راستش « .و یک صحینه سجادیه، خواه یک یران با معن  فارس  م »گنت : « .نه»گن : 

چرا که نُه ، بلعیدمهته را م ، دادرا که به من م ها آن وری پاره در آن لحاه هرکدام از

نخواندن برای کس  که در  .ی چاپ  ندیده و هی  مطلب  نخوانده بودمماهِ آزگار نوشته

 دانست  که صحینهم  .بسیار دشوار اس ، دوران آزادی به خواندن و نوشتن معتاد اس 

متتن اس  چند پاوری  یا حتای  و یصه  کردماما فترم ، سجادیه بیشتر دعاس 

تو مگه ؟ ی چ خوای واسهیران م »خدصه کتابدار حزب الله  گن :  .داخلش باشد

گنت : « .تو کتونیس ِ نجس نباید به یران دس  بزن »گن : « .نه»گنت : « ؟ خون نتاز م 

من ه  این  .و بخوان ها بردارم اند که من اجازه دارم دوتا کتاب از این کتاببه شتا گنته»
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یران ، نه»گن : « ؟ شتا چه کار به کارهای دیگر داری .دارمدوتا کتاب را برم 

هتراه یک ننر دیگر که گویا ، بعد از چند دییقه آمد .صحینه را داد و رف « .ده نت 

اش و شاید ه  این ست  را نداش  و رده، ایدئولوژیک کتابخانه بود-مسئول سیاس 

خواهید برای آنته آن را شتا یران را م »فرد جدید پرسید:  .از آن جوان بودکت  باقتر 

من هی  یصدی جز خواندن این دو کتاب ، نه آیا»گنت : « ؟ نقد واسدم را مسخره کنید

توانی  م  .تو کتونیست  و من مسلتان .اینجا که فشاری درکار نیس »گن : « .ندارم

بیرون که بودم شنیده بودم که  «! ن و مرا یانع کنبا من بحث ک .راح  با ه  بحث کنی 

دوباره به دادگاه برده و به جرم تبلیغ ، بحث  از این دس  به خاطریت  از زنان چپ را 

کردم که چنین اگرچه در آن لحاه فتر نت  .اعدامش کرده بودند، الحاد در زندان

 −کهب  و اعتقادی را در مورد مسائل ماما اساسا  بحث کردن ، خطری متوجه من باشد

به هر  .دانست م  خطرناک و فایده ب  −ها متعصب  مثل حزب الله  افراد با بخصوص

رف  و « ! دی ندهنت ، دی بدهکتابو م  .من اهل بحث نیست »حال زیر بارنرفت  و گنت : 

بادام  یت  از پاسدارها که جوان و کت  چای و چش ، یک ساع  که گکش  .نداد

یُسَبِّحُ لِلَّهِ »گنت : « ؟ مگه بلدی یران بخون ؛ خواست تو یران م » شد و گن :  وارد، بود

چشتان این « الجتعه»پس از یرائ  چند آیه از سوره « ...مَا فِ  السَّتَاوَاتِ وَمَا فِ  الْأَرْضِ

بگو ببین  تو که یرآن را ، بگو»در را بس  و گن : ، وارد سلول شد؛ پاسدار گرد شد

« ؟ چرا اسدم را ول کردی و کتونیس  شدی، ایای و بهتر از من از بر کردهخوانده

ی پاسدار چهره .اما وضع بدتر شد، آمدم پُز بده ؛ امدیدم عجب کار خطرناک  کرده

خوان  مرا با آب و تاب برای یرآن حتتا  ، امشده داد که وایعا  من برایش مسئلهنشان م 

مرا ، حاج آیا»گنت :  .داس  که هته سرمن خراب شوندکند و فرهتقطارانش تعریف م 

، ببین حاج آیا»گنت : « .خوان اما تو نتاز نت »گن : « .اندبه خاطر کتونیس  اینجا نیاورده

 «.خواه خواه  وارد این بحث شوم وایعا  نت من نت 

، نترداو رف  و چند دییقه بعد یک جلد یرآن برای  آورد و خوشبختانه سروصدای  برپا 
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 .کردغکا دادن حالت  مهربان داش  و سدم وعلیت  م  اما پس از آن هتواره در هنگام

 

 ی طبقاتی در قرآنمبارزه
ی از هتان صنحه اوّل یران شروع کردم به خواندنِ ترجته .امّا یران و صحینه سجادیه

و   اللناتح ، های  که پیشتر دیده بودممثل بقیه ترجته، از یرآن آن ترجته .فارس  آن

بودند و من  ارزنده اما برای من در آن مویعی  هتان الناظ .زیبا بود نا در نتیجه نامنهوم و

دان  چند روز اوّل نت  .بودندانگار دنیای  را به من داده  .بردماز خواندن آنها لکت م 

وری زدم صحینه را  .خوابیدمخواندم و نت دان  تا پاس  از شب م صنحه خواندم اما م 

اما یران با داستان هایش چیز  .و دیدم هی  چیزی جز دعاهای خوار کننده انسان ندارد

 .دیگری بود

ابراهی  و بخصوص داستان یوسف ، دریرآن داستانهای منصل  از پیغتبران  چون موس 

که اگرچه هته را یبد  خوانده یا شنیده بودم اما درآن اننرادی  ردوزلیخا وجود دا

به اواسط یرآن رسیده بودم که گتان کردم یک  .آنها لطف دیگری داش  بازخوان 

های  ابتدا موعاه  پیغتبران وآن اینته تتام ، امخط مشخص از بطن یرآن بیرون کشیده

تناسب زیادی با مویعی  تاریخ   هاآن موعاه؛ کردندی خودشان م برای اصدح جامعه

کوچت  از مریدان و مردمان دیگری که چندان زمان خودشان داشتند و در ابتدا جامعه 

اما ، یاف نا  تازه استقرار م ؛ پکیرفتندنا  مورد نار آن پیغتبررا م ، ه  مرید نبودند

ها و بندیکشید و پس از مدت  دوباره گروهی صلح و صنا چندان به درازا نت دوره

شد و بندی م در آن جامعه کوچک به تدری  یطب؛ گرف ها شتل م بندیطبقه

شد که مثد  موس  طورعنوان م ها اینالبته در داستان .کرددرگیری و ب  عدالت  رشد م 

به کوه تور رف  تا با خدا ارتباط بریرار کند و مردم در غیب  موس  دوباره منحر  

و یا نوح توانس  از ، شدبه خیان  اطرافیانش اشاره م ، درمورد عیس ، پرس  شدندوب 

کشت ِ نجات  دم اطرافش فقط جتع محدودی را صالح برای سوار شدن درهته مر
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راه »آنه  به مدت کوتاه  به ، خدصه اینته درعتل انسانهای محدودی .تشخیص دهد

شد و فقر و اما بعد از مدت  دوران طدی  تتام م  .شدندهدای  م « اله »و « راس 

رسیدم که اگر جامعه ا به این نتیجه م هاز این داستان .گش فساد و ظل  به جامعه برم 

بینی  م ، موی  و محدود بلته درحال  طبیع  و درازمدتش در نار بگیری  به طورنه ، را

واین را اگر چه یرآن به این صورت مطرح نترده و ؛ ی طبقات  بودهکه دائتا  دچار مبارزه

 .هایش در این جه نههای  داده برای تنسیر افسااما نشانه، توانسته مطرح کندنت 

ا کس  نبود که این تنسیرها را که با تنسیرهای مؤمنان جخوشبختانه یا بدبختانه درآن

به چالش ، متناوت بودند و شاید تحتیل الگوی تنتر مارکسیست  به یک متن دین  بودند

  .بتشد
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   (2631تیر تا  2636)مرداد  6فصل سوم: اوین و سالن 
 

 : انتقال دوباره به اوین2636شهریور 
ویت  وارد  .اواخر مرداد بود که درِ سلول باز شد و پاسدار گن  چش  بند بزن بیا بیرون

دو بسته سیگارو پتوی   کنش و ک  و .های دیگری ه  هستندراهرو شدم فهتیدم زندان 

دادند و من و نصیر را وارد  بودند به من پس را که روز اول ورودم به گوهردش  گرفته

من و نصیر سدم و علیک معتول  کردی  ومن که هن  ماه  .به راه افتادی  .ماشین کردند

 داده سیگار من به یدیری پاسدار که باری یک هتان بجز −آزگار سیگار نتشیده بودم 

 خوشبختانه او معرف  .کن  روشن را سیگارم تا خواست  آتش هتراه پاسدار از − بود

 .کوشش کردم که در پُک اول به سرفه نینت  .نشان داد و سیگارم را روشن کرد

ویت  از زندان گوهردش  دور ، که چش  بسته بودی ، ی اول حرک بجز چند دییقه

های گوهردش  و بیابان .توانی  چش  باز باشی ما گنتند م  دو پاسدار نگهبان به، شدی 

با تاسف فهتیدم که مرا دارند  .به اوین رسیدی  .کردی ها را با ولع نگاه م بعد ه  خیابان

نوار ، 613ماه دوباره راهرو 2بعد از ! و این یعن  بازجوی  و شتنجه، کنندم  613وارد 

 ...دیدن پاهای تا زانو پانستان شده از زیر چش  بند و، آهنگران

 .های باز جوی  بردبازوی  را گرف  و مرا به یت  از اتای پاسداری

دیگه زنگ ! خوب تو رجای  شهر استراح  کردی ها، خب رفی  جتشید»بازجو گن : 

تو این مدت که نبودی احسان طبری ؟ فتر کردی تو رو یادمون رفته .تنریح تتوم شد

ی گردن از مصاحبهی با کینیت  که اساسا یک سرو اما چه مصاحبه؛ ه  مصاحبه کرد

این پیر مرد رو که دیگه نتیشه حت  یک سیل  ؟ حاق چ  میگ ، خب! دیگران باقتره

من که کت  پشت  باد خورده وجرأت  بیشتر شده « ؟ چرا مصاحبه کرد! زد تا حر  بزنه

چه چیز باعث شده کس  که چهل سال ؟ کنیدخودتون چ  فتر م »گنت : ، بود

به اسدم و حتوم  اسدم   سالچند ماه ویا یکه در طول ای بودمارکسیس  و توده
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من در حال  که « .های  که اینجا تونس  ببینهوایعی ، هاوایعی »بازجو گن : « ؟ برسد

روبه او کردم و با ، شومبا حالت  که انگار دارم به چش  بازجو خیره م ، چش  بسته بودم

چرا ؛ فقط شتا هستید و من؛ نیس اینجا که کس  ، حاج آیا»ای گنت : صدای خنه

« .خواب  و هزارو یک جور فشاردیگرب ، خب بگید کابل به کف پا؟ گید وایعیتهام 

ها با سرع  مرا به از پله« .تو آدم بشو نیست ، بری  زیرزمین»دست  را گرف  و گن : 

 .پایین کشاند و دست  را به شوفاژ کنار در اتای تعزیر بس  و رف 

ا صبح خبری نشد و دییقا یادم نیس  که هتان صبح و یا عصر آن روز من و خوشبختانه ت

به آموزشگاه و سالن سه آن ، گکرانده بود 613که گویا او ه  هتان شب را در ، نصیر را

به صورت جداگانه از ما پرسیدند که نتاز ، ویت  به زیر هش  رسیدی  .منتقل کردند

در مورد نصیر ! 23یتیشان گن : ببرش اتای  .خوان نتاز نت ، من گنت : خیر .خوانی  یا نه

به محض  .هدای  کردند 23ما هردو را به ست  اتای  .ه  عینا  هتین طور پیش رف 

 .چه شانس  آوردی ، پسر»نصیربا خوشحال  گن : ، بندهاورود به اتای و برداشتن چش 

 «.ندهای خوب  اینجا هستبچه .اممن یبد در هتین اتای زندان  بوده

اما آشنای  ندادم و ، ی آشنا دیدمچند چهره، شدندکه س  ننری م ، در بین افراد اتای

 5در بین آنها چشت  به فرهاد .دوستانه یناع  کردمهای ،تنها به سدم و علیک و نگاه

 .با احتیاط به ه  نزدیک شدی  .شناخت فرهاد اکثریت  بود و من او را از بیرون م  .افتاد

مان از هتانجا شروع شده و این کوشش تا آخرین کردی  وانتود کنی  که آشنای سع  

منتها آنقدر حر  برای ه  داشتی  که  .ادامه داش ، روزی که با ه  در آن اتای بودی 

آوردی  و این توجه بقیه را جلب باز ه  ک  م ، زدی اگر تتام روز را با ه  حر  م 

 .گرفتی ه  فاصله م لکا آگاهانه از  .کردم 

در فرصت  مناسب از فرهاد پرسیدم وضعی  بازجوی  ومواضع سیاس  افراد اتای چگونه 

ی زندانیان اتای سرموضع هستند وچون هته .او این اطدعات را داد: ما آنتن نداری  .اس 

                                                           
 اس  مستعار 5
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 .نددار بینند که ما را از ه  جدا نگهبازجوها لزوم  نت ، بازجوی  اکثر آنها تتام شده

ها اجازه ندارند افراد حاق ما به صورت نیته عتوم  هستی  البته زندانیانِ هیچتدام از اتای

برای تتتیل پرونده ویا رفتن به دادگاه و یا اتای آزادی و  .شان را ببیننداتای بغل دست 

ی هاهته زندانیان این اتای از سازمان .کنندهر روز برخ  از ما را احضار م ، حت  اعدام

در  .های سیاس ِ مسلتان کس  اینجا نیس چپ هستند و از مجاهدین و یا سایر سازمان

خواند و پاسدارها به کنایه به این بند کس  نتاز نت  9های سالن اینجا وسایر سلول

 .گویند بند مستو و یا بند کافرهام 

جواب «  ؟یعن  چه»گنت : « .من اطدع ثانوی هست »گن : ، از وضعی  خودش پرسیدم

آزاد ، در پایان دادگاه به من گنته شد که اگر از سازمان کتبا  اعدم انزجار کن »داد: 

درنتیجه اینجا ، ه  نپکیرفت من  .شوم و گرنه تا اطدع ثانوی در زندان خواه  ماندم 

فرهاد در ادامه  .گویندم  "اطدع ثانوی"، اینجا به زندانیان  که وضعی  مرا دارند .هست 

اند و یا حت  هستند یا زیر حت « اطدع ثانوی»های اتای یا مثل اون  که اکثر زندان گ

او افزود  5.شان رفته شورای عال  یضای  که تأیید شوداند و حت حت  اعدام گرفته

ی من از جتله« .شان رد شدهاما مصاحبه، اندهای اتای ه  مصاحبه کردهبعض  بچه»

حاق ، تو که گنت  اینجا هته سر موضع و محت  اند» آخرش جا خوردم و گنت : 

ای و هنوز خیل  تو تازه آمده»خندید و گن : « ؟ اندها مصاحبه کردهگوی  بعض م 

ی ویدئوی  و یا مصاحبه درجتع مصاحبه، فهت تدری  م به .دون چیزها رو نت 

ه معنای بریدن و یا هتیشه ب، ی اوین و حت  در مواردی درتلویزیونها درحسینیهزندان 

 «.تواب شدن و در بدترین حال  پلیس شدن نیس 

مصاحبه در جتع ، ی ویدئوی مصاحبه، انزجار، تدری  تناوت تعهدچنین شد که به

در تلویزیون سراسری و دیگر یضایا را فهتیدم و از اینته چند ماه یبل مصاحبه ، زندانیان

                                                           
چنین تاییدی  رسیدند. در حالیته یبل از آنم  یعال  یضای شوراباید به تایید  اعدام، احتام 592۰ پاییزاز  5

 قزم نبود.
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کرد و ر مسئوقنه هر که را که مصاحبه م که در بیرون از زندان بودم چقدر سطح  و غی

تازه  .از خودم خجال  کشیدم، آوردمنوش  بریده و تواب به حساب م یا انزجار م 

ی طای  فرسا و ظرین  توسط زندانیان سرموضع روی هتین مراحل و فهتیدم که مبارزه

ه گیرد وموضوع بسیار پیچیده تر و حساس تر از چیزی اس  کمقوقت انجام م 

 .ها در سر دارندبیرون 

جریان  را در مورد رد شدن در مصاحبه برای   23فرهاد و یا شاید رفی  دیگری در اتای 

یت  از ، 26که جالب بود و خوب در خاطرم مانده اس : گویا در سال ، تعریف کرد

، به او گنته بودند اگر در حسینیه مصاحبه کند .ای مسن اطدع ثانوی شده بودرفقای توده

خدصه بعد از  .اما این رفی  حاضر نشده بود علیه حزبش مصاحبه کند .شودآزاد م 

کنند که با توجه به اش م کنند و یانعمدت  برخ  از رفقایش با او صحب  م 

صورت فرمال و مختصر اعدم انزجار  ایرادی ندارد که مصاحبه را بپکیرد و به، اشپرونده

گوید: ساده و مختصر م ، اشی آذریبا لهجه، رفی  مسن .رسدروز مصاحبه فرا م  .کند

چون حزب  .بودی ای شده توده، مرداد 62ما کارگرهای  بودی  که یبل ازکودتای »

مرداد  62تا اینته  .ما ه  طرفدار حزب شدی ، دادشعارهای خوب  به ننع کارگران م 

 ما ه  دیگر .شاه با کتک انگلیس و امریتا کودتا کرد و حزب ه  سرکوب شد وشد 

اش حرفها و دوباره حزب آمد و در برنامه .رسیدی  به انقدب .نتوانستی  فعالی  کنی 

دوباره جکب حزب شدی  و فعالی  کارگری و حزب   .شعارهای  به ننع کارگران داد

نیه از   که در حسیکس ،مجید یدوس « .ستی و اقن ه  که در خدم  شتا ه ...کردی  و

 گوید:با تعجب و عصبانی  م  »گرف زندانیان مصاحبه م 

 ؟ پس ما خطا کردی  که شتا را گرفتی ؟ هتین»

 ( ؟ چه گنتید .یعن : نشنیدم؟ )بله −

 جاهتین رهبرانش که توده حزب هایوخیان  جنای  هته این گ م »: یدوس  مجید −

 «؟ گ ها را نت چرا این، اعترا  کردند
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 ؟ «جنای » −

 «جاسوس ، خیان ، جنای  بله» −

 «!!! دارید اختیار» −

کل حسینیه اع  از سر موضع  و ، بردم را به کار « اختیار دارید»ویت  رفی  مسن عبارت 

بیا بیا »گوید: یدوس  با تشر م  .گیردشان م تواب و پاسدار و گویا خود یدوس  خنده

کنند به شعار آیند و شروع م خود م ها بهفورا  تواب« .خواد مصاحبه کن نت ، پایین

 .های احزاب و سازماندادن علیه هته

  .کار برد و آزاد شد ی انزجار رادر مصاحبه بهاین رفی  گویا مدت  بعد مصاحبه کرد و کلته

 

 2636وین در سال ی اهای در بستهعمومی
 شدند:ترین بیان به دو دسته تقسی  م اوین در کل  زندانیان سیاس 

به سر  (613بند ) های اوینی اول: زندانیان زیر بازجوی  بودند که عتدتا  در اننرادیدسته 

اضطراب وب  خواب  وخدصه رن  وعکاب ، توهین، دنیای شتنجه، دنیای آنجا .بردندم 

 .اله  بود

بزرگ  هایاین دسته در بندهای  متشتل از سلول .دوم: زندانیان زیر دادگاه  بودنددسته 

 .شدندداری م  با درهای بسته نگه

بود  9سالن ، شتل گرف  26و  25ها که در سالهای "زیر دادگاه "یت  از این بندهای 

ها و زندانیان  از سازمان .های سیاس  چپ تعل  داشتندکه زندانیانش هتگ  به گروه

مقاوم  بیشتری ، های دادستان  به اشتال مختلفاحزاب چپ که در مقابل وحشیگری

سالن( ) عتدتا در این بند بودند وشاید به هتین دلیل این بند، از خود نشان داده بودند

های  که چپ .بود« نتاز نخواندن»ها یت  از مقاوم  .کینی  خاص  پیدا کرده بود

امتانات زندگ  در این بند بسیار  .شدندبه این بند فرستاده م ، حاضر نبودند نتاز بخوانند

ننر را در  91که بیش از  26ی آن در سال هااتایمثد   .کتتراز بندهای عتوم ِ دیگر بود
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 .های بزرگ پر جتعی مانند سلول، هتیشه در بسته بودند، دادندی م خود جا

وعده به هتراه پاسدارِ بند به دستشوی  بروند که زندانیان درهر شبانه روز اجازه داشتند سه 

نیاز به توال  رفتن رابه ، نامشخص بودن زمان کرد وهتینالبته زمانش دائتا  تغییرم 

 .کردم ترین نیاز زندان  بدلاساس 

یک تا دو ، ی رست مشتل توال  رفتن آنقدر حاد شده بود که عدوه بر سه وعده

 91یعن  اگر  .بان پکیرفته شده بوددییقه از طر  زندان 2تا  1ی اضطراری به مدت وعده

دییقه به  2تا  1کردی  با زمان تقسی  م ، اش هتیشه خراب بودتوال  که یت  ۰ننر رابه 

ی زیادی هتیشه عده، رسید وچون چنین چیزی امتان نداش ثانیه م  91هر ننر تقریبا 

 .کردندتان سه وعده بسنده م باید از رفتن به توال  صر  نار کرده وبه ه

زندانیان یک سلول یاعدتا  امتان تتاس با زندانیان سلول مجاور خود را نداشتند و در تتام 

شدند بیش از هتان هرگز موف  نت ، کردنداگر ریسک نت ، مدت  که در زندان بودند

 .ببینند، بودند اتایننری را که با ه  در یک  91یا  62

عرض جای خوابیدن ، چند ننره باشد اتایسته به اینته آمار آن روز ب، برای هر زندان 

و  25های اما زندانیان  که سال، چنین بود 29در سال  .سانت  متر 91تا  61چیزی بود بین 

کردند که در آن دوره جا برای نشستن نبود تا چه تعریف م ، ها بودنداتایدر هتان  26

زندانیان به نوب  ، به هتین دلیل در آن سالها .رسد به خوابیدن یا دراز کشیدن

ها افراد را بیرون اتایاز هتین  21در سال  .آنه  نشسته وگاه حت  ایستاده، خوابیدندم 

آمد که م  در باز ماندگان احساس غریب  به وجود .کردندکشیدند و اعدام م م 

من از  .وایعی  این بود ،بله»گن : ها م یت  از بچه .ها از گنتنش شرم داشتندخیل 

، اصد بگویی  دو انسان را، دو انسان شریف را، های  را اتایاینته دو ننر از رفقا و یا ه  

احساس راحت  ، یبل از آنته احساس ناراحت  بتن ، سپردندی اعدام م به جوخه

راح  ننس بتش  و حال  خنگ  به ، توان  بخواب کردم امشب را م فتر م  .کردمم 

 «.من دس  ندهد
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تازه بهشت  بود که از درون جهن  ، کن تصویر م  29 آنچه را که من در مورد سال

  .سر برآورده بود 25و 21های سال

 

   مالقات با پسرم
ام اولین بارحتید پسرم را در اوین مدیات یعن  تقریبا  یک سال بعد از دستگیری 29پاییز 

 شد که مرا ندیدهبا آنته یک سال  م  .بودشده دوماهو سن حتید دیگر دوسال  .کردم

خاطر شاید به .بود او مرا شناخته .بود نگاهش آشنا و صتیتانه، در آن اولین دیدار، بود

 .کردمبازی م  او کردی  خیل  باآنته یک سال پیش که آزاد بودم و با ه  زندگ  م 

 که او هتیشه تدش  این بودو کردم ی حرکاتش با دلبستگ  خاص  توجه م من به هته

 .هتین کارها حتید را به من وابسته کرده بود .را بنهت 

حتید ساک  بود و به  .اندوهگین بود، ی زیبایشدر آن روز نگاهش کنجتاو و چهره

مامان اشر  ؟ کن تو خونه چیتار م  :پرسیدم .دادهای  بدفاصله جواب نت لؤاس

که در آنجا  دانس م او با آن سن ک   .واب  ندادحتید لبخندی زد و ج؟ حالش خوبه

کرد: چرا کنش نپوشیدی و دم پای   سؤالدر عوض  .راجع به مامانش حرف  نباید بزند

پای  پوشیدم که راح  دم .کن گنت : خب من اینجا کار م ؟ اتای  کجاس ؟ داری

خواهرم پش  سره  توضیح  .حتید هتراه مادر و خواهرم نبود، در مدیات بعدی .باش 

من گنت  اگر آوردنش  .آوریتشی دیگر م داد که حتید حالش خوب اس  ودفعهم 

دیدن و بوسیدن وبغل کردن ، کردمپیش خودم فتر م  .کتتر بیاورید، مشتل اس 

دانست  که اشر  مخن  زندگ  را ه  م  حتید کوچولوی  آرزوی من اس  ول  این

 وس  در نتیجه حتید باید چند ساع  و یا نصف روز از اشر کند و حتید ه  با ام 

و این  .ی من به مدیات  بیایدعنوان خواهرزادهمن به مادرش( جدا شود و با خواهر و مادر)

از طر   .اس  دو ماهسال و دو به خصوص برای کودک  که سنش  ،کار آسان  نیس 

او  .محب  پدر احتیاج دارد کردی  حتید به حضور ودیگر چه من و چه اشر  فتر م 
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متاسنانه من و حت  اشر   .باید پدرش را ببیند و در این مورد کتبودی احساس نتند

کردی  که اجرای عتلیات عجیب و غریب مدیات چه فشار سنگین  بر حتید حس نت 

اشر  با حتید عتد  زندگ  مخن  داشتند و من در تتام پن  سال و  .کندعزیزم وارد م 

با اشر   ،توانست  با اشر  مدیات داشته باش اندی که در زندان بودم هیچوی  نت 

ی با آن سن، دای  در ضتن برای یک بچه .عزیزم که عاشقانه هتدیگر را دوس  داشتی 

  .آور بودبسیار پیچیده و عکاب نامیدن پدر و اس  نبردن از مادرش در آن محیط،

 .آوردندگرفتند و نزد من م هتسرم( تحویل م ) حتید را از اشر خواهر و مادرم، 

فهتید که باید از اشر  را م  کردند و حتید ه  اینویت  حتید را از مادرش جدا م 

 .ورن  کشید فریادی از ترسفریاد م ، کردیک ریز گریه م ، جدا شود تا نزد من بیاید

و یا پیش  من با شتا نتیام، گن  نهاو نت ! مامان ه  باید بیاد! گن : مامان ه  باید بیادم 

 .مامان، مامان! گن : مامان ه  بیادحتید م ! بابا نتیام

برای   آنها شش ماه بعد از آزادی ودر وایع پن  سال بعد از ویوعاشر  را ها این صحنه

اختیار چشتان  پر از اشک افت  ب م ها یاد آن صحنهه اکنون که ب .کردتعریف م 

شوم که چرا ما هتان بار اول متوجه شود واز ب  تجربگ  خودم و اشر  متاسف م م 

گن : دو سه باری که اشر  م  .نشدی  وچندین بار دیگر حتید را به مدیات آوردی 

و تتایل  به خوردن زد حتید به مدیات آمد بعد از مدیات تا دو روز ک  حر  م 

 .با هته چیز و هته کس سر دعوا داش ، نداش 

ها شاید بعد از سومین مدیات با حتید بود که احساس کردم ترتیب دادن این مدیات

ی بخصوص از حرفهای جسته گریخته ،ی من و اشر  کار آسان  نیس برای خانواده

باید از خیر مدیات با حتید خواهرم در مورد ناراحت  حتید به این نتیجه رسیدم که 

 .خوشبختانه اشر  ه  در بیرون با دیدن وضعی  حتید به هتین نتیجه رسیده بود .بگکرم

 .های پدر و پسر عترش بسر رسیدو به این ترتیب مدیات

 .ام آغاز شدماه دوباره کوشش برای مدیاتِ من و حتید از طر  خانواده 2شاید پس از 
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 -ی سه ماههالبته با فاصله-بود وما توانستی  چند باری شده حاق دیگر حتید بزرگتر

  .باشی مدیات داشته

حتید  .بود 21 تابستاناحتتاق  ، آخرین مدیات با حتید یبل از آنته از ایران خارج شود

روز مدیات دیدم حتید یک ماشین  .تر شده بودکت  درش ، دیدمرا بعد از مدتها م 

پاسدارها در بازرس  ، شاید از بس که ماشین کوچک بود) خیل  کوچولوی آب  رنگ

ندیده بودندش( و یک عتس ازخودش را در جیبش گکاشته و به داخل اتای مدیات با 

 .ها آوردهبچه

وی  گن : بیا این ماشین مال تو هر، ویت  به من رسید و هتدیگر را بغل کردی 

هر وی  دل  برام تنگ  .ه  عتس منهاین .ات سررف  با این ماشین بازی کنحوصله

 )عتس ضتیته اس (.به این عتس نگاه کن، شد

سال  چهاراین نی  وجب  که سنش به زحت    رکانهیزهای از این کار حتید و حر 

از ها بعد .اش کردمثر شدم که سخ  در آغوشش گرفت  و غری بوسهأچنان مت، شدم 

اش ابتتار خودش بوده و نه تشوی  اشر  شنیدم که ترتیب دادن این دو هدیه وکل برنامه

 .و یا مادرش نزدیتان

 

   6های سالن اتاقیک روز زندگی در یکی از 
اند که زندانیان از پیر و جوان به پهلو روی کف اتای خوابیده .5929سال ، پاییز اس 

زیلوی  روی آن انداخته شده و اینجا و آنجا به زحت  یک پتوی نازک ارتش  روی آن 

اند که در یلب شتنجه گرا هستند و پروا نتردهبیشتر زندانیان این اتای چپ .را پوشانده

یعن  ، اما درس  نی  ساع  یبل ازاذان صبح .خوانندگاه اوین رستا بگویند که نتاز نت 

یرائ  ، که کنترلش دس  مدیری  زندان اس ، در تاریت  سحرگاه از بلندگوی اتای

پس از اذان  .دهندساع  تازه به صدای بلند اذان م  شود وپس از نی یران پخش م 

یعن  پن  « ! طراریبلند شوید اض! یااهلل، یااهلل»گوید: شود وپاسداری م ناگهان در باز م 
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یعن  نیاز فوری ، اس « اضطراری»دییقه فرص  هس  که هر کس که وضعی  مزاجش 

اوضاع اتای در یک چش  به ه  زدن کامد به ه   .به دستشوی  برود، به توال  دارد

اما انصافا  کتتر ، آورندافراد با عجله و لباس نپوشیده به طر  توال  هجوم م  .ریزدم 

و در هتین جا ه  به  .که کس  بخواهد نسب  به دیگری زرنگ  کندآید پیش م 

« اضطراری»از یبل پکیرفته شده که هرکس وضعش خیل   .کنندیتدیگر تعار  م 

 1تا  1پس از .دم درنشسته وخود بخود ح  تقدم دارد، مسلتا زودتر بیدار شده، اس 

کنند پتو را به باره سع  م اغلب دو .شودگردند به اتای و در بسته م دییقه هته برم 

مثد  .خودشان بپیچند وبخوابند اما این دیگربستگ  به خل  و خوی پاسدار شین  دارد

او بعد از دستشوی  هته ، گکاشته بودی « کرکس»اگر نوب  پاسداری باشد که اس  او را 

ون هته را بیر، اگر بخوابند .کند که پتوها را جتع کنند ودیگر نخوابندرامجبور م 

سرکش  و درگیری در ذهن  .شدی سیل  و گاه ، دهد: توهینکشد و کینر م م 

چون ویت  ، آموزد که زیاد خود را مطرح نتندو زندان  به تجربه م ، ماندپاسدارها م 

، کندیعن  زمان  که زندانبان خشونتش را به هر دلیل بیشتر م ، ریزداوضاع به ه  م 

گیرد که درگیری بیشتری با پاسداران و یا را م  خطرشتنجه هتیشه دامن کسان 

 .اندمسئوقن زندان داشته

نان ومقدار کت  پنیر با چای که متاسنانه هتیشه شیرین  .دهندصبح صبحانه م  1ساع  

های مصاحبه .شودی اوین شروع م ی تلویزیون مداربستهبرنامه، پس ازصبحانه .نیس 

البته  .گیردسراسرصبح تا ظهررا م ، اوین که پایان  نداردآمن  تئاتر( ) ها درحسینیهتواب

کس  به تلویزیون ، در زمان  که درِاتای بسته اس  وپاسدارها مشغول کارهای دیگرهستند

شود که فردی را در حال توجه ویت  جلب م  .کندها نگاه نت وبرنامه تهوع آور مصاحبه

 .شناسی مصاحبه ببینی  که او را م 

هتیشه دوسه ننری  .اندصبح اس  اما هنوز دررا برای رفتن به توال  باز نترده 51ساع  

 51اند وتا ساع  احتیاج به توال  داشته، «اضطراری»هستند که ازهتان صبح زود بعد از
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ها که هتگ  آخر توال  رفتن آدم .طایتشان طای شده خودشان را کنترل کرده اما دیگر

صبح آماده و به چنین نات   1تا  2ودت را برای ساع  آی  خیتسان نیس  وتازه تا م 

 .شودصبح م  3یا  2شود ونوب  اتای تو ساع  یک دفعه برنامه عوض م ، عادت کن 

آید به هتین دلیل بسیار پیش م  .های ثابت  نیستندهیچوی  این سه وعده مقرر درساع 

اره به شدت دوب، صبح 1که افرادی درس  یک ساع  بعد ازتوال  اضطراریِ 

افتد که بسیاراتنای م  .کردندصبح تحتل م  55اما باید تا ساع ، اضطراری شده

اما ک   .حت  محت ، ها از درد و نیاز شدید به توال  به خود بپیچند ودربزننداضطراری

مگه صبح نرفت  »درعوض غُرم  زنند که  .آید که پاسدارها در را باز کنندپیش م 

 .«کِشت  بیرونیک باردیگه در بزن  م ؟ آریفیل  در م ناکس چرا ؟ دستشوی 

 .شودم  آخرش دبّه حدل مشتدت .کندسر آزار دارد و در را باز نت ، پاسدار شین 

یک پتو روی فرد نیازمند به ، آوری ای  م ای را که برای این کار اختصاص دادهدبه

فرد با شرمساری و ناراحت   .گکارداندازی  و او دبه را بعنوان لگن زیرش م دستشوی  م 

، شلوغ کنند، کنند به کارهای دیگر مشغول شونددیگران سع  م  .کندکارش را م 

 .تازه هته این کارها باید دور از چش  پاسدارها رخ دهد .حر  بزنند وبه او نگاه نتنند

، روی ستشوی  م دبه را مویع  که به د .کنندهته افراد اتای را تنبیه م ، چون اگر ببینند

روی دبه را با آشغال سنره و خرده  .کنی بری  وخال  م مخنیانه به داخل دستشوی  م 

دمار از روزگارمان درم  ، اگر به آن پ  برند .دبه راز بزرگ اتای اس  .پوشانی م  نان

« اضطراری»ای آن نیس  کهمعنواین به .به دبه نیاز داری  یت  دوبارای تقریبا هنته .آورند

گیرند تا کتتر دچار رژی  م ، گیرندها به خود سخ  م «اضطراری»، نه .ک  داری 

  .اضطرار شدید شوند

کند و اس  چند یک پاسدار سرش را داخل اتای م ، صبح 2یا 1ساع  ، تقریبا هر روز 

این افراد یا به « ! بیان بیرون، اینهای  که خواندم چش  بند بزنند» .زندننر را صدا م 

شوند یا به دادگاه و یا در موارد نادری برای کارهای اداری که ب  بازجوی  برده م 
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به آنهای  که استشان را ، هااتای های خواب آلود ومضطربِ ه چش  .خطرترین اس 

هاس  و دخل که منتخب خود بچه، مسئول اتای .شوددوخته م ، اند وباید بروندصدا زده

فورا به ، دهدننره در اتای را سروسامان م  91وبسیاری کارهای اجرای  زندگ   خرجو

در جیبشان ، ای باشداگر میوه؛ رود تا به آنان صبحانه دهدست  نان و پنیر وچای م 

  .دهدمقداری پول ه  به هر کس م ، گکاردم 

 « .کشدای طول م هتا بقیه اتایها را حاضر کنند چند دییق، عجله نتن، تو بخورچای » -

گاه  آدم درس  در هتین مویع  .گکارداما مگر اضطراب از بازجوی  اشتهای  بای  م 

یعن  ه  باید به  .دستشوی  نیس  و فرصت  ه  برای رفتن به .شودم « اضطراری»

و ه  این اضطراری ویا اسهال لعنت  ، بازجوی  و کابل  که در انتاارش هس  فتر کند

  .را تحتل کند

های کوچک و که محل سلول، 613آنها را تا ساختتان  .اندامروز دو ننر احضار شده

، روند و زندگ  روزانهاین دو ننر م  .برندچش  بسته و با مین  بوس م ، بازجوی  اس 

از  فقط، کنندها تا عصر فراموششان م بچه .شودننره آغاز م  91دوباره در این سلول 

 .شودظهر اس  که انتاار ونگران  آغاز م بعد از  2یا  1ساع  

 ؟ نیامدند چرا −

 .گردند برنت  اتای این به دیگه احتتاق  −

منتقل شون  613صد در صد به ، رو خواستندی وسایلشوناگه کلیه .میشه معلوم فردا −

 ! شتنجه و بدبخت ، واین یعن  بازجوی  .اندکرده

حت  تا ساع  ده شب ه  متتن اس  ؛ کنندل م اینا خیل  ویتها بیخودی معط، بابا نه −

 .بر گردند

یت  سرحال اس  و دیگری  .شوندشود وهر دو ننر با ه  وارد اتای م ناگهان در باز م 

از اینته دوباره ه  اتای  هایشان را ، شونداما هردو ویت  وارد اتای م  .ظاهرا  خونسرد

به روی انسانهای  ، زیر چش  بند بودن بینند و چش  هایشان بعد از ده دوازده ساع م 
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اگر ) سدم و علیت  و سیگاری .شوندشاد و سبتبال م ، شوندباز م ، مثل خودشان

آتش  مخنیانه روشن مانده باشد( وبعد ه  چای که زیر پتوی سربازی گرم نگاه داشته 

 .ده رسد به گزارشحاق نوب  م  .شده

آن دوننر ه   ..و؟ ها رو دیدیدک ؟ فتیدکجا ر؟ چه خبر 613خب »پرسند هته م 

ند اسر پا نگهش داشته، تهدید شده .اند بازجوی شان را برده بودهیت  .کنندتعریف م 

فقط تهدید واینته: اگر  .ی خطرناک کابل زدن به کف پا نتشیدهاما کار به مرحله

 .و شتنجه( 613یعن  ) گردی هتینجا پیش خودمونی حرفها تو نزن  دوباره بر م هته

گویا یت  از رفقایش به تازگ  دستگیر  .دوم  تتایل  به حر  زدن برای جتع ندارد

داند که او خوب م  .ها در انتاارش اس شده و خواه ناخواه فصل جدیدی از بازجوی 

 نوع  حال هر به اما اس  بسته در سلول مانند اگرچه که −به احتتال زیاد از این اتای 

اما هتین دم که در  .یعن  اننرادی منتقل خواهد شد 613به  − شودم  محسوب عتوم 

ویت  آدم بعد از بازجوی  به اتای بزرگ  که  .برای او غنیت  اس ، کنار بچه هاس 

با دیدن ، اگر بازجوی  را خراب نترده باشد، گردددوستانش در آنجا هستند برم 

چند  .زنددنیا به رویش لبخند م  گوی ، آیدسر حال م ، دوستان و حال  عتوم  اتای

ی بازجو کرد وگنتهیعن  درس  مویع  که در راهرو با چش  بند حرک  م ، لحاه یبل

چنان « یعن  زیرزمین() برم  پایینم ، اگه حرفاتو نزن »زد که در گوشش زنگ م 

خواس  زمین دلش م ، دلش گرفته بود که در آن غروب سرد و در آن تنهای  دلگیر

ی دوباره عربده، دوباره بیخواب ، دوباره آویزان، دوباره کابل .ن باز کند و او را ببلعددها

وای که دنیا چقدر بیرح  و  .613دوباره نوار آهنگران از بلندگوهای ، بازجو و پاسدارها

درِ اتای ، اما یک لحاه بعد! انسان چقدر تنهاس  و زورگوی  چقدر فراوان، زش  اس 

منتار و  جن  چش ِ 62در این لحاه  .بندش را برداردحاق ح  دارد چش او ؛ شودباز م 

مثل لحاف  ، وای که اتای چقدر گرم اس  .دنشودوس  و مهربان به او دوخته م 

 آن در توان  خودت رانرم و نوازشگر که م ، بزرگ
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و تتام  شوزن .دشوسبک م  .نشاندبپیچ  و خودش را در تتام جاهای خال  م 

انگار زندگ   .اتاییاناتای و  در دشوغری م  .شوندبرداشته م  شدوش از شهایغصه

  .براست  زیباس 

 

 بنگاه شادمانی در اتاق در بسته
، یعن  زندانیان، غالبا شب جتعه بنگاه شادمان  به راه اس  .امشب پنجشنبه شب اس 

لحاه متتن اس  دوباره به بازجوی ِ ها که بین شان افراد اعدام  ه  هستند ویا هر هتین

کنند به آواز خواندن وحت  ریصیدن ویا خاطرات شیرین و شروع م ، اصل  ببرندشان

های حتومت  ویا ادای شخصی ، ترهای خوشتزه تعریف کردن و یا از هته بامزهجوک

نار ز بهها به جز افراد تازه دستگیر شده یا کسان  که هنوجتعه .افراد معرو  را درآوردن

بقیه ، یراردارند 613 هایی اطدعات  شوند و زیرفشار زیادی دراننرادیبازجو باید تخلیه

دانند که چون از بازجوی  خبری نیس  و هته م ، کشندها تقریبا  ننس راحت  م زندان 

 .شب جتعه بریرار اس ، وبه هتین دلیل بساط شادمان ، اندقایل تا شنبه صبح راح 

حسن امیری ، بعد از ظهر 9اما حدود ساع   .اختیار در دس  بنگاه شادمان  اس امشب 

هایش از خش  فروخنته رنگش سرخ شده و لب، ویت  حسن برگش  .را خواسته بودند

، در حال  که لبخند تلخ  برلب داش  گن : با برادرم اصغر؟ حسن چه خبر .لرزیدم 

 .خواهند اعدامش کنندم ، تلنن  حر  زدم

اس  و در « هااتحادیه کتونیس »اوعضومرکزی  ، حدودا  س  سال دارد، سن امیریح

اما به هی  ، رسدبا آنته به نار تند خو م  .ی آمل شرک  داشته اس درگیری مسلحانه

نه اینته اساس خط ، او در مورد جنگ در آمل نار موافق  ندارد .وجه بد اخدی نیس 

بلته تنها با آن ایدام مشخص در آن زمان و متان ، باشدشان را یبول نداشته مش  سازمان

اما به خاطر تبعی  از تصتی  جتع  و تنها نگکاشتن رفقایش در ، مخالف بوده اس 
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در ، ی ناام  سربدارانفرمانده، 5«کاک استاعیل»دامادش  .عتلیات شرک  کرده اس 

 .انداعدام کرده را چند هنته پیش در اوین 6درگیری آمل کشته شده و خواهرش سوسن

آن هنگام که ، حاق برادرش .شودکنی  که خودش ه  به احتتال زیاد اعدام م گتان م 

البته ، ای با حسن حر  بزنداجازه یافته بود چند کلته، شدبه طر  اتای اعدام برده م 

 .درحضور بازجو

اس  تندخوی  اش نه به خاطر این اس  که خودش مطتئن  .ی حسن عال  اس روحیه

حسن به راست  این گونه بود: تند ، به هی  وجه، که چند صباح  دیگر اعدام خواهد شد

سرشار از زندگ  ، در آستانه اعدام .و در هتان حال شوخ، جدی، فعال، با حرارت، و تیز

سر اینته م  ، ی م  زن  ِاتایدر مسابقه .و تدش برای تثبی  حضور خود در جهان اس 

خندد ومسابقه را م ، کندصلح م ، کندبا حرارت دعوا م ، نه ای یاکاشتهگرا ک  

 .دهدورش دارد مسابقه م کشمل  کند که انگار تی طوری دنبال م 

مراس  ، یعن  اعدام یریب الویوع برادرش، خواهند به خاطر خبر تتان دهندهها م بچه

مبادا ، حسین»وید: گم  و به من گکارداما حسن نت ، بنگاه شادمان  را تعطیل کنند

حاق ه  اسیر شد و ، ها جنگیدبرادرم با این ارتجاع  .دلخورم  شوم، هانخوان 

توی مبارزه حلوا  .نباید عزا بگیری  .جنگ طبقات ، جنگ اس  .خواهند بتشندشم 

 .کن  به خواندنمن ه  شروع م « .کنندپخش نت 

کن  در این چون فتر م ، دارندخوان  که کتتر بار سیاس  های  م من هتیشه ترانه

شود و ذهنتان که صبح تا شب تارو پود وجود هته با درد وشتنجه وتوهین له م ، دخته

                                                           
گروه مبارزه در راه آزادی طبقه »گکاران بود. او از بنیان پیروت محتدی کاک استاعیل نام سازمان   5

کردستان و در سازمانش بود که  دیرتراین گروه  با اتحادیه کتونیستها وحدت کرد. پیروت در «کارگر 

 ی فراوان  بود.   مورد احترام و عدیه
ی رفقای  که با او کار کرده بودند، زن  مستقل، سوسن امیری از مسئوقن اتحادیه کتونیستها و به گنته 6

 جسور و بسیار صتیت  بود  
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های  بخوانی  درباره بهتر اس  ترانه، سخ  مشغول مسائل سیاس  و تشتیدت  اس 

برادرِ  .شب دیگری اس ، اما امشب .های معتول و طبیع  آنها و رن زندگ  و زیبای 

با مشت  گره کرده و ، سیگار بر لب، برند و حسن با آن یام  متوسطحسن را به مسلخ م 

از ، خوان  که از عش  و مردمای م ترانه .زندبه آرام  در اتای یدم م ، ای مصت چهره

های چپ آن را گوید و بچههای مردم  سخن م سوختن و فدا شدن در راه آرمان

با شور و حرارت  .کن تر م من یدری صدای  را بلند .ندشوهته ساک  م  .شناسندم 

 خوان : آن ترانه محل  را م 

 نامرد چقد فراوونای رعنای، ایتسال سالِ بارونای رعنا

 ...آدم کووش  چ  آسونای رعنای، ایتسال سال شیطونای رعنا

 .کن م گوی : این آهنگ را به حسن و برادرش تقدی  م ، رسدویت  ترانه به پایان م 

ها که و چه فحش، سازمان حسن که فقط با من دوس  و ه  اتای  اس  و نه ه 

گوید: فشرد و م آن را م ، گیرددس  مرا م ، اندهایتان نثار یتدیگر نتردهسازمان

ارتعاش ، شوندچشتهایتان لحاات  به هتدیگر دوخته م « .خیل  متنون ، یربان »

شود اشک در چشتانتان خنه م ؛ آیدود م کوچت  در صدای هردویتان به وج

 .آیدوبیرون نت 

 
   :های سیاسی بر روابط افرادها و گرایشسایه روابط سازمان

گردم به صیغه ماض : مدت  از این جریان گکشته بود که یتبار حسن به از بیان حال برم 

سازمانتان چریت  آن زمان که ، ام یت  از رفقای شتا در دوران شاهمن شنیده»من گن : 

تغییر کوچت  داده بود وهتیشه در ، شعری را از مائو که به فارس  ترجته شده بود، بود

خیل  خوش  آمد اما ، من اولین بار که این شعر را خواندم .کردلحاات حساس زمزمه م 

حتتا ؟ ایدان  تو این شعر را شنیدهنت  .هیچوی  فرصت  پیش نیامد که آن را از بر کن 

ی گوید: پنجههتان که م »من با خوشحال  گنت : « ؟ اما آیا آن را حنظ هست ، اییدهشن
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با خوشحال  « ؟ درندو اینان پرنیان  امیدهای ما را م ؛ برگها آویزان و چنگال دشتنان تیز

 را شعر این 1۰−19هایمن در سال! چه اتنای عجیب »گنت :  «.هتینه، آره درسته»گن : 

ی زیادی ازبر کرده با عدیه، خواندهم  و داشتهم  دوستش نوروزی حسن رفی  گویا که

پس هتین اآلن برای  »حسن گن : « .شعر به نارم بسیار جاندار و زیبا بود .بودم

نویس  منتار ماندی  تا روزِ نامه .یادش رفته بود که ما مداد و کاغک نداری « .اشبنویس

توانستی  کاغک و مداد با ناارت پاسداران م درآن روزکه به طور محدود و  .فرارسد

حسن با خواندن و از بر کردنش  .با هر مشقت  بود آن شعر را برایش نوشت ، داشته باشی 

 .کردکل  صنا م 

دهنده و بحران زایش را بهتر اس  آن سؤال تتان، حر  زدم« حسن امیری»حاق که از 

 «؟ بگو ببین  من آمریتای  هست »ه  مطرح کن : 

من و یت  دیگر از رفقای ه  اتای  داشتی  یدم ، یک روز عصر کت  یبل از خوردن شام

، من تعجب کردم .شدم حسن با حالت  خشتگین به من خیره شده زدی  که متوجهم 

ای نگکش  که حسن به چند ثانیه .ای داشتی و محترمانهی صتیت  چون ما با ه  رابطه

ما را آمریتا ، بگو ببین  من آمریتای  هست » : من نزدیک شد و بدون مقدمه گن

« ؟ ایدتان ننوشتهمگر شتا این حرفها را در روزنامه! بگو؟ ما ضد انقدبی ؟ درس  کرده

، کردی  نداشت راحت  با ه  شوخ  م  ه  از حسن که بهآن، من که انتاار چنین سؤال 

خواس  بگوی : تو و رفقای  امریتای  درآن لحاه وایعا  دل  م  .بودمحساب  گیر افتاده 

یصدتان ؛ های خودتان نیستیدشتا وابسته به کس  و جای  جز خودتان و اندیشه؛ نیستید

اما از طر  دیگر ه   .نار ما راهتان غلط اس اما به ؛ ه  سوسیالیس  اس  و بس

پاییز ) من در آن هنگام .ها را نوشتهخواست  بگوی  سازمان ما غلط کرده که این حرفنت 

ی سازمان  ابراز ( هنوز عادت داشت  اگر اشتال و انتقادی به سازمان  دارم در جلسه5929

، حسن جان»گنت :  .های مختلف سیاس ننر افراد زندان  از سازمان 91کن  و نه در مقابل 

نباید از این  .ای عتد  با ه ما ؛ ما هته زندان  این رژی  هستی ؛ زن این حرفها چیه که م 
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ها به حسن نزدیک یت  دو ننر از بچه« .کن  ول کنخواهش م  .ول کن .حرفها بزنی 

 .حسن آرام شد و دیگر ادامه نداد .شدند و سع  کردند آرامش کنند

بعد مان ادامه دادی  اما از آن روز به من و حسن دوباره به دوست ، خوشبختانه بعد از آن شب

های دیگری که با جتهوری در مورد سازمان "اکثری "یعن  سیاس  ، موضوعاین 

به تدری  دیگر این موضوع را  .تا ماهها فترم را به خود مشغول کرد، بودند اسدم  جنگیده

ویت  که در آلتان با افرادی از مجاهدین ، ها بعد مسئله برای  زنده شدسال .فراموش کردم

 "اکثری "ی کار مطالب روزنامه ایلی ( مواجه شدم و مجبور شدم) خل  یا فداییان خل 

های گیرییعن  موضع مسئلهبه عت   شتریباینجا بود که  .در آن سالها را بازخوان  کن 

های  که با نوشته .ها پ  بردماکثری  در آن سال " کار " یروزنامه سخیف و مخرب

 .در تضاد کامل بود رانیخل  ا انییفداو خصوصیات مبارزات ِ  ها  پیپرنس

 

 !  آوردیمما وقت کم می، نه؟ کشیوقت
، گانه یعن  کیهانهای سهاما خوشبختانه روزنامه، داشتی کاغک و فندک نباید م ، یل  

از هر روزنامه فقط یک عدد به داخل اتای  .دادنداطدعات وجتهوری اسدم  را به ما م 

به محض ورود  .رسیدعدد روزنامه به اتای م در مجتوع سه و گاه  دو ؛ آمدم 

خواندی  و ی صنحات را م هته، گرفتی م  نوب  ننر چهار −روزنامه فورا  چهار ننر 

بعض  از صنحات سیاس  یا ایتصادی و یا هنری را به لطایف الحیل  .بلعیدی گوی  م 

های هنته یبل مهای یتبار تتام روزناچون هنته، این کار سخ  بود .کردی آرشیو م 

آوری را زندانیان گاه  این کار جتع .شدتوسط نگهبانان جتع آوری و پس گرفته م 

ها برخ  از کارهای خود را به آنها وا که در بین آنها تواب زیاد بود و زندانبان« بند جهاد»

 .دادندانجام م ، کردندگکار م 

و اضطراب تعجب  ها در اوج ابهام بچهاز شور وامید ، افت اکنون که به یاد آن روزها م 

 .کردندخواندند و تحلیل م برخ  از زندانیان با دی  تتام مطالب روزنامه را م  .کن م 
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یت  استاد روانشناس  اس  ویت   .شدهای  دایر م کدس، در هتان شلوغ  و غوغا

ای  و ای اس  و دیگری کارگری اس  سندیتیت  ورزشتار حرفه؛ معل  ایتصاد اس 

های خوب  را دیده و یت  فیل ؛ یت  داستان رمانهای  را که خوانده از بر اس  .باسابقه

کدس  ، ب  اغرای به تعداد هر یک از چنین افرادی .تتام صحنه هایش را به خاطردارد

گکراندی  که طوری ویتتان را م  .شددو سه ننره و گاه پن  ال  شش ننره تشتیل م 

بیشتر یاد بگیرند ویاد ، کردند از خوابشان بزنندآوردند و سع  م ها وی  ک  م بعض 

دفاع و ، مبارزه برای بقا، جوی حقیق  .این ه  از عجایب زندگ  بشر اس  .بدهند

کارشان هر چیزی  .خواهید استش را بگکاریدهر چه م ، حراس  از شخصی  خویش

 .یعن  حس نتردن گکر سنگین زمان از راه سرگرم کردن خود، د به جز وی  کش بو

چنین افرادی به کارهای کتتر فتری و ، بودند افرادی که از هته چیز خسته شده بودند

 .زداما در آن تنریح ه  زندگ  و مبارزه برای بقا موج م ؛ پرداختندبیشتر تنریح  م 

 

 طانپوربه یاد فیروز همجوار و سعید سل
 .او مهندس شرک  نن  بود .ای بود به نام فیروز هتجواردر هتین اتای رفیق  توده

های عرای تهران را بتباران آن زمان  که هواپیتا، دریافت  که اوایل جنگ ایران و عرای

و با استورت وب  سی  انجام  باقی پاقیشگاه تهران بوده مسئوقناو یت  از ، کردندم 

از ، آقیششیبل از اینته این سواب  را از او بدان  از نحوه رفتار ساده وب  .هکردوظینه م 

زدم بخشش ابداَ حدس نت های بامزه و متینش و خدصه از ییافه جکاب و آرامششوخ 

فیروز  .که او در زمان آزادی مسئولیت  به این حساس  و با آن هته تحرک داشته اس 

باعث ، های خاص  که داش ژس  ما حال  آرامَش وا، سال نداش  ۰1اگر چه بیش از 

فیروز و ، آید شب  که مراس  بنگاه شادمان  داشتی یادم م  .تر نشان دهدشد مسنم 

آنقدر شاد شده بودی  که به کل  یادمان رفته  .ها شروع کردند به ریصیدنیت  از بچه

 .اتای در بستهدر ، هادر بند سر موضع ، بود در کجا هستی : در یلب اوین
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گکاشته بودی  و عنوان دیگرش  "چ یهوه"پاسداری که استش را ، ناگهان در باز شد

  وارد شد:، بود "مارمولک"

 « ؟ کن چیتار م   دلقک، فیروز  ؟هان؟ کنیدچیتار م »

و ، حرک  ایستادمثل مجسته ب ، در هتان حال  ریص، فیروز ویت  پاسدار را دید

دانس  چ  نت یهوه« .باید اینطوری وایس ؛ کندکترم درد م ، آیا حاج»کنان گن : ناله

خواهد توجیه  کرده باشد و کند یا م اش م مانده بود که آیا فیروز مسخره؛ چه بگوید

ای خنده؛ ی ما شداما هر چه بود این حر  پیروز سبب خنده هته .در اصل کوتاه آمده

 .اش کنی کردی  مخن که سع  م 

که باعث شد بعدا  جزء افراد به اصطدح  سوابق ، ن کار به سواب  فیروز افزوداما هتی

  .بدتری داش  شرایطِ  فرستاده شود که  11به اتای « شرور»پاسدارها 

 .سر به دار شد 21تابستان سیاه فیروزهتجواردر رفی 

و ، یدم زدن، در چنین مدت کوتاه  .دییقه هواخوری داشتی  61در آن دوره روزی 

یت  از هتین  .چون ورزش جتع  متنوع بود، ورزش به صورت اننرادی رواج داش 

ها نشسته بودی  و ای از حیاط روی پلهو دو سه ننر دیگر گوشه 5من و مجید، روزها

مجید هنرمند و اهل تئاتر بود و مطالعات و تجارب زیادی در رشته  .زدی حر  م 

آدم بسیار ، مثل اغلب هنرمندها .داش  ش و هتچنین در مسائل عتوم  زندگ اهنری

ها یت  از بچه .به یاد سعید سلطانپور افتادی ، زدی هتین طور که گپ م  .حساس  بود

گویا ؟ ای کرداش دستگیر شد و مقاوم ِ جانانهدانید سعید در شب عروس م »گن : 

اع کامل او حتوم  و رهبری آن را ارتج .در دادگاه صریحا  گنته بود مارکسیس  اس 

، اعدم کرده بود "التوتتعزیر حت  "ام رئیس دادگاه ه  حت  او را شنیده؟ نامیده بود

باید آنقدر کابل بخورد تا ، یعن  باید در زیرضربات کابل بتیرد و نه با گلوله یا طناب دار

 .دانستی  که چه صراح  و شهامت  داش هته م « .به تدری  بتیرد

                                                           
 نام وایع  محنوظ اس  5
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بعد از داستان سعید  .مجید خاموش بود، شنیدی را م  هادر لحاات  که این حر 

ای از صحب  درباره موضوع جدید چند دییقه .موضوع صحب  عوض شد، سلطانپور

توان  مثل من نت »رو به ما کرده و گن :  .گکشته بود که ناگهان مجید به حر  آمد

از « ! رسون اینا م  انگشتتو به، اما اگر کوچتترین فرصت  گیر بیارم ...ول  سعید باش 

از دلش برآمده بود و وایعا   .حرفش اما خیل  صادیانه بود .حر  او هته به خنده افتادی 

 .بر دلتان نشس 

 

 چی" دعوا با "قهوه
 .ها بیایند بیرونپاسدار( در را باز کرد و گن : اضطراری) چ یهوه یک روز عصر هتان

توال   .وی تنها تخ  اتای خوابیده بودمحال خوب  نداشت  و ر، من سرما خورده بودم

یک هواکش بزرگ داش  و در آن مویعِ سال یعن  بهتن ماه باد سردی در توال  

ها با شتاب دمپای  بچه .احتیاج  ه  نداشت ، دادم به توال  نروممن ترجیح م  .پیچیدم 

چ  با لحن  قت  ومسخره گن : یهوه .اما من از جای  بلند نشدم، پا کردند تا روانه شوند

او با حالت   .گنت  مریض هست  واحتیاج به توال  ندارم« ؟ ش تو چرا بلند نت »

زود ! خوامتوال  نت ! یااهلل، یااهلل»آورد گن : ای که ادای  را در م تحقیرآمیز و به گونه

رت  جدی وخشک به صو، من که از لحنش بدم آمده بود« .هته باید بیان! باش ببین 

بین حرف  « ...؟مگه زوریه .خودم نتیخوام بیام، حاج آیا من احتیاج به توال  ندارم»گنت : 

من خیل  آرام از جای  بلند شدم وطوری حرک  کردم که « ! زوریه، بله»دوید و گن : 

راستش در آن لحاه این تنها شتل اعتراض یا به هر  .از این هته آرامش به ستوه بیاید

ناگهان با عصبانی  به طرف  آمد وگن :  .آمیزش بوداسخ  به لحن توهینحال پ

من به شدت عصبان  شدم و با صدای بلند  .«!؟ غیرت مگه نتیگ  بلند شو برو توال ب »

با « .گردان ه  فحش  را برم اگر این کار را تترار کن  من! حاج آیا فحش نده»گنت : 

 .ب  غیرت، صدای بلند گن : ب  غیرت
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خواس  به « ! ب  ناموس، جد و آبادته، ب  غیرت خودت »من ه  با صدای بلندتر گنت : 

دان  لحن  چه تأثیری نت « ! میگ  جلو نیا! به من دس  نزن»داد زدم:  .من حتله کند

 .ترسید و کنار کشید چ داش  که یهوه

ه پاسدار آخر فحش دادن ب .کردندهای اتای هته ساک  وحیران به صحنه نگاه م بچه

ها آدم  آرام وخونسرد و مویع به نار بچهاز طر  دیگر من تا آن  .جداَ خطرناک بود

ها به من نزدیک شد و گن : یت  از بچه .نبودم هاخودی با پاسدارب  اهل درگیر شدن

، من که به حال  آرام خودم برگشته بودم« ! خب حاق بری ...؟چتار کردی، قمکهب»

لبخندی زدم وگنت : ، کردمبا دیگران به ست  توال  حرک  م در حال  که هتراه 

این جتله را برای دلگرم  ) «.کن دان  چه م م ، نگران نباشید من حواس  جتع اس »

 .ها هته ساک  و در فتر بودنداما بچه .( خدصه به توال  رفتی .ها و خودم گنت بچه

 .ن  پاسدار وارد توال  شدندسه چهار دییقه بعد چهار یا پ .گن کس  چیزی نت 

ک  »نتود آمد جلو و گن : ای داش  و بزن بهادر م یتیشان که ید و یواره ورزیده

فحش ؛ من با حاج آیا حرف  شد»من جواب دادم:« ؟ بوده که جرئ  کرده و فحش داده

، تا من بگوی  چه کرد و و چه گنت  و چه نگنت « .فقط فحشش را بر گرداندم، ندادم

به  .چش  بند زدند وبا سیل  ومش  ولگد مرا بیرون کشیدند، ه من هجوم آوردندهتگ  ب

آنقدر از این زورگوی   .خورمخود که آمدم دریافت  زیر هش  هست  ودارم کتک م 

شان به خش  آمده بودم که ک  مانده بود به صورت ناخودآگاه و عتس بازیوقت

ام به صورت دیگری بر زبان اما کینه .کردم خودم را کنترل .العتل  به آنها حتله ور شوم

اگر » است  چیه»گنت : زد م به این صورت که دای  به پاسداری که مرا م  .جاری شد

در این گیرودار یک « .زن ببین  ک  هست  که م ، جرئ  داری چشتبندم را بردار

جوراب  را  .بسرع  آن را از دهان  بیرون آوردم که در گلوی  گیر نتند .دندان  شتس 

دانست  که پاسدار ح  ندارد به راحت  و در آوردند که کابل به کف پا بزنند اما من م 

دیدند ، ویت  جوراب  را درآوردند .ی بازجو زندان ِ زیر بازجوی  راکابل بزندبدون اجازه
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! کابل خورت ه  که خوبه! آفرین»یتیشان گن :  .دار اس  دیده و عدم  پاهای  زخ 

وجه دان  چرا در آن لحاات به هی نت « ؟ حاق این جوری توپ فوتبال شده بودیتا 

خواست  هی  عتل  از آنها را بدون پاسخ فقط م ؛ مایل نبودم به عوایب کارم بیاندیش 

در جوابش گنت :  .توانس  به ضررم تتام شوداین کاری خطرناک بود که م  .نگکارم

انگار اگر استش را ) «.تون  است  را بگوا اگه م شت .اماین چیزها را زیاد دیده»

شدند وه  با دیدن های  ه  عصبان  م ( از حر ! توانست  بتن گن  من کاری م م 

 .کردندکت  جا خورده بودند و احتیاط م ، پاهای آنچنان  و این گونه برخورد کردن 

ید یک پای  بایست  و با»شان گن : یت  .کتک زدن یطع شد، خدصه بعد از چند دییقه

گنتند: « .کن من این کار را نت »گنت : « .هاایدوتا دستها تو ببری باق مثل شاگرد مدرسه

 .گنت  بزنید« .زنیت  که بتیریآنقدر م »

یک دفعه چند ننری به طرف  هجوم آوردند  .ای گکش  از زدن خبری نشدچند دییقه

خواهی  حاق م »و گنتند:  .ومرا به فضای باز تا کنار استخرخال  ازآب کشاندند

دانست  وایعا نت  .گنت  بیندازید« .آدم ش ، هات بشتنهشاید استخون، بیندازیت  پایین

، ن با یدرت هول  دادشایت  .گویندیا برای ترساندن  این را م ، این کار را خواهند کرد

کنار استخر رهای  کردند  .اما بدفاصله یت  دیگر مرا گرف  تا به یعر استخر سقوط نتن 

 .و رفتند

شاید یک ساع  و شاید  .سردم شد، من که تنها یک زیر پیراهن و پیژاما به تن داشت 

کشان کشان بیشتر هتانجا در تاریت  شب و سرما ایستادم تا دوباره یت  سراغ  آمد ومرا 

یک ، دیدممن که چش  بسته بودم وجای  را نت  .و باسرع  به طر  بند دیگری برد

نگهبان آنجا  .بود "آسایشگاه"دفعه خود را در ساختتان دیگری یافت  که گویا ساختتان 

شوفاژش خاموش بود و  .مرا تحویل گرف  و وارد یک سلول کرد که بسیار سرد بود

به خاطر سرما ، شب بود تا صبح 56که حدود ساع  ، ی وروداز لحاه .اش شتستهپنجره

 .نتوانست  بخواب ، و درد در صورت و دندان و تتام بدن 
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تا صبح  .چند بار در زدم که پاسداری بیاید و بگوی  پتو بدهد یا شوفاژ را روشن کند

سلول دان  ساع  چند بود که پاسداری در نت ، هوا که روشن شد .کس  در را باز نترد

با حالت  مهربان  «.من نه پتو دارم و نه شوفاژ روشن اس ، حاج آیا»گنت :  .را باز کرد

بعد از کتک  .دان  با پاسدار بند حرف  شدنت »گنت : « ؟ ندترا چرا اینجا آورده»گن : 

اما فعد پتو »گنت : « .شهانشاء اهلل درس  م ، باشه»گن : « .زدن مرا به اینجا آوردند

چند دییقه بعد دوباره در سلول « .احتیاج به پتو نداری .ریتو از اینجا م »گن : « .بدهید

یک پاسدار جلودار شد ومن ه  پش  سرش راه  .باز شد و گنتند چش  بند بزن بیا بیرون

پاسداری چش   .فضای باز ی خارج از ساختتان در یکرفتی  تا رسیدی  به محوطه .افتادم

دیدم این هتان « ؟ منو بیاد میاری؟ چطوری آیای جنتلتن» بند مرا کنار زد و گن :

های گوهردش  به شناختیتش و ما را از اننرادیم  پاسداری اس  که به اس  محتود

خطاب  "جنتلتن"برد و مرا به خاطر دیت  در داشتن سر و وضع مرتب هوا خوری م 

د و در شرایط عادی زندان اش باقتر بواین پاسدار نسب  به بقیه شعور اجتتاع  .کردم 

یک بار ه  با من در  .ی مودبانه و صتیت  با زندان  بریرار کندتوانس  یک رابطهم 

  .مورد مصاحبه کردن احسان طبری صحب  کرده بود

مقابل  و حاق پس از چندین ماه او را درتنش  میان ما بریرار بود  ک  یرابطهبه هر حال 

؛ شنیدم با پاسدار بند دعوا کردی و فحش ه  دادی؟ جنتلتن چطوری»گن :  .دیدمم 

به اختصار  و داستان را، «انددروغ گزارش داده، نه بابا»گنت : « ! تو که خیل  جنتلتن بودی

تقصیر با !! تون  شتای  کن تو م ، اگروایعا  این طور بوده»گن :  .برایش تعریف کردم

امروز »گن : « ؟ ایچه مسئله»گنت : « .ی دیگری مطرح هس اما حاق مسئله .تو نبوده

تو یطع متتنه مدیاتِ، بخوای ماجرا را بهش بگ  .مادرت اومده مدیات، روز مدیاته

تازه فهتیدم که تتام این حرفها برای این اس  که مرا راض  کنند چیزی در « .کنن

 .راستش خوشحال شدم .دهند یعن  اینته آیایان به مدیات  اهتی  م، مدیات نگوی 

 هتین به بودم دیده را -مدیات  به دادن اهتی  یعن  –البته بارها خد  این موضوع 
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برای آنته خیالشان را راح  کن  و مادرم را بدون  .بودم مسرور ه  و متعجب ه  دلیل

گنتن ماجرا به مادرم  .توان  از خودم دفاع کن من خودم م ، نه»گنت : ، مدیات نگکارم

مرا « .پس سوار شو بری ! آفرین»گن : « .ی دیگری نداردجز غصه دار کردنش فایده

که با موتور به طر  اتای ، سوار ترک موتورسیتلتش کرد و این بار نه با مین  بوس

 .مدیات رفتی 

 دیدم مادر اشک، ویت  مادر را پش  شیشه دیدم و گوش  را برداشت  که حر  بزنی 

پسرم چرا با اینها دعوا ؟ چرا صورت  ورم کرده؟ اندبا توچه کرده»پرسد: ریزد و م م 

ام از ه  اتای  رفقایداند و هایش فهتیدم که ماجرا را ک  وبیش م از سؤال« ؟ کردی

خیل  نگران ، ی وسایل  را برده بودنداینته شبانه مرا از اتای خارج کرده وسپس کلیه

به مادر گنت :  .ی من پیگیر حال من بشوداند تا خانوادهبستگانشان خبر دادهبه ، شده

کن  موضوع تتام شده ودیگر فتر م  .ی مهت  نبودنگران نباش من دعوا نتردم مسئله»

 « .با من کاری نداشته باشند

ن با کتال تعجب به هتا، بجای آنته مرا به سلول اننرادی بازگردانند، مدیات که تتام شد

 .ی وسایل  را ه  پس دادندهته، و اتای خودم بردند 9سالن 

هتگ  روبوس   .انگار ماهها بود که ه  اتای  های  را ندیده بودم، ویت  وارد اتای شدم

هیجان زده  ها این جوریمگه چه شده که بچه»به فرهاد گنت :  .کردی  و خوشحال شدی 

اومد توی  .چ  ما را ترسونداین یهوه، ون دبابا تو نت »گن :  .«؟ اندو احساسات  شده

فرستیتش که عرب ن  جای  م  .ی وسایل این پسره رو بدینکلیه"اتای و گن : 

ما ه  فتر کردی  تو را به  ".هر ک  بخواد این جوری فضول  بتنه سزاش هتینه! میندازه

نتی  حواسشون ها گدر نتیجه به خانواده .و بازجوی  بردند و شاید از این ه  بدتر 613

 «.باشه دنبال کارتو بگیرن

 چیقهوه به خاطردادگاه 

که حال   .( بود که دوننر زندان  را وارد اتای ما کردند5929بهتن ) در هتان روزها
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به تدری  فهتیدی  که به هر یک از  .ندو از وجناتشان پیدا بود که توابعادی نداشتند 

 .ها خودشان را مسئول اتای اعدم کردندتواب .انددو ننر تواب فرستاده 9های سالن اتای

ویت  گنتی  مسئولی  اتای نوبت  اس  و شتا تازه وارد اتای شده اید مهل  ندادند که 

با آمدن این دو « ! ما از طر  زندان مسئول شده ای »حر  بزنی  و با پرروی  تتام گنتند: 

 .به جهن  بدل شد، زندگ  ما، ننر به اتای

از خبرچین  و های  کوچک که ناش  بساط شدی پهن کردند و به بهانه در راهرو بند

یک دفعه صدای بلندگو بلند  .زدندزندان  را شدی م ، گزارش علن  این توابها بود

کردند که مثد  به دلیل فدن زدند و اعدم م واس  یک یا دو ننر را صدا م  شدم 

سپس زندان  را از  .یلش محتوم شدهتخلف به بیس  ضربه شدی و زدن یک طر  سب

چندین پاسدار وتواب با حالت  هیستریک  .بستندکشیدند و به تخ  م اتای بیرون م 

های دیگر ه  کوبیدند که صدایشان تا بنددادند و پا م چنان با صدای بلند شعار م 

بعد  .دندزکابل م ، زندان  را که به تخ  بسته بودند، در چنان وضعیت  درس  .رف م 

اما هر ، نجات یافته بودم 613من با آنته ظاهرا  از خطر بازجوی  و انتقال به ، از مدیات

تا  .چه خودم و چه ه  اتای  های  منتار بودی  مرا صدا بزنند و به تخ  شدی ببندند، آن

ظاهرا  به خیر  .های دیگر را خواندند اما اس  من خوانده نشدعصر اس  چند ننری از اتای

 .گکشته بود

های  که من تا آن مویع دیده ی پاسدارهای بند پیرمردی بود که با هتهیت  از پاسدار

در هنگام نوب  نگهبان  او هر کس  .بسیار مهربان و ک  حر  بود .فری داش ، بودم

در ، اگر هواخوری داشتی  .رسیداحتیاج به توال  اضطراری داش  حتتا به خواستش م 

 .باز بود دس  ودل، تا جای  که نا  مقرر بند به ه  نخورد، مورد زمان هواخوری

انداخ  که او ی حرکاتش آدم را به این فتر م خدصه اینته نرم  نگاهش ومجتوعه

نوب  پاس هتان  "چ یهوه"عصرِ روز پس از درگیری من با  .کندچرا اینجا کار م 

ه بود که من هتان کس  هست  که شب گکشته آن دان  چطور فهتیدنت  .پاسدار پیر بود
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دل  »رو به من کرد و گن :  گشت ویت  ازتوال  بر م  .ماجرا برایش پیش آمده

، بله»کت  فتر کردم وگنت : « ؟ خواهد از ماجرای دیشب به کس  شتای  بنویس م 

برو پش  »یل  و کاغکی برای  آورد و گن : « .اما من که اجازه داشتن کاغک و یل  ندارم

شروع کردم به « .رسان من کاغکها را به رئیس زندان م  .وهتانجا بنویس، آن پاراوان

صبح مرا صدا زدند و گنتند: چش  بند بزن بیا  51فردای آن روز حدود ساع   .نوشتن

 .بیرون

خدصه پس ازیک ساعت  مرا وارد اتای  کردند ، فترکردم دوباره بازجوی  اس  .رفت 

تا این لحاه  .اندچ  ویک ننر دیگر ه  نشستهیهوه؛ ن یک آخوند نشستهکه دیدم در آ

چون شتای  کردن در زندان ، به صورت  جدی فتر نترده بودم درمورد نامه و شتای 

مگر ؛ پاسدار را خود رئیس زندان اینجا گکاشته .آمدمعنا م به نارم ب ، به مسئوقن

وسرکوبگرانه پاسدارها مخالف اس  که از رئیس آموزشگاه اوین با برخوردهای خشن 

اما منط  دیگری ه  داشت  که مرا ، هته اینها در ذهن  بود؟ پاسدار به او شتای  کنی 

و آن این بود که چرا این پیر مرد پاسدار خواسته اس  من ، کرد شتای  کن وسوسه م 

ضاوت  این نبود که او ی .دهدگوید که نامه ام را به رئیس زندان م نامه بنویس  و او م 

خواهد این نامه را پنهان از چش  احساس  این بود که او م  .آدم حقه بازی اس 

خواهد بگوید که در زندان او کس  پاسدارهای دیگر به رئیس بدهد و رئیس ه  م 

حد ایل از دید آن پاسدار این نامه  .تواند به شتل  سرخود کس دیگری را آزار دهدنت 

 .هتین برای  جالب بود که در این بازی وارد شوم .ؤثرباشدتوانس  مم 

 .ایدشتا از برادر پاسدار شتای  کرده»آخوندی که پش  میز نشسته بود گن : 

یعن  ) گنت : بهتر اس  اول ایشان« .خواه  ماجرا را درس  وصحیح برای  بگوییدم 

 .چ ( ماجرا را تعریف کندهتان یهوه

از لحنش فهتیدم که از این به اصطدح دادگاه  .  کردنچ  شروع کرد به صحبیهوه

ای تحریف شده داستان را به گونه .درآورد "ننه من غریب  بازی"ترسد و یک جوری م 
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زندانیان »یک آگه  ه  ازجیبش درآورد که در آن نوشته شده بود:  .بازگو کرد

در ، «تای نتانددرنوب  دستشوی  باید هتگ  به دستشوی  ونااف  بروند و کس  در ا

تا آنروز در راهرو  − "نامه آیین" اتای آن در ایایان یول به یا −که این آگه   صورت 

هتان روز پاسداران آن کاغک مسخره را درس  کرده  .زندان وجود خارج  نداش 

ودم و ه  از کارهای ه  عصب  شده ب .چ  آن را به دادگاه ککای  بیاوردبودند تا یهوه

در درون  احساس پیروزی  .عین حال بزدقنه این جتاع  خنده ام گرفته بوداحتقانه و در

 .کردمم 

با آن  .دانست  چه باید بگوی دیگر م « .حاق نوب  شتاس »رئیس دادگاه گن : 

ببینید »گنت :  .جرأت  زیاد شده بود، چ  دیده بودمباف  و سندسازی که از یهوهدروغ

داند و نتاز شخص  که خود را پاسدار اسدم م کن  چطور من تعجب م ، حاج آیا

در محضر شتا که روحان  ورئیس این دادگاه ، نامدخواند وما را کافر و ب  خدا م م 

نه تحریف بلته دروغ ، ماجرای  که این آیا تعریف کرد .گویدصریحاَ دروغ م ، هستید

امروز نوشته شده و تا  اوقَ بگوی  که این کاغکی که ایشان از جیبش درآورد هتین .بود

اصد تحقی  کنید این متن را چه کس   .امروز در راهرو زندان چنین متن  وجود نداش 

های دربسته و نحوه دستشوی  بعد که دیدم رئیس دادگاه هی  اطدع  از اتای« نوشته

حاج آیا من به هر »کت  راجع به آن توضیح دادم وآخر سر گنت : ، رفتن افراد ندارد

 .توهین ناموس  بشود، که زن وبچه دارم، ده  به مناما اجازه نت ؛ در زندان هست  دلیل

به سرع  و بدون کتترین رعای  و ، اگر به ناموس  توهین کنید، حت  شتا، هر کس 

نباید به ، خیر»حاج آیا گن : « ؟ آیا این کار غلط اس  .گردان تامل  فحش را بر م 

این آیا جلوی هته  .پس مسئله روشن اس »گنت : « .کس  فحش ناموس  داده شود

من ه  ب  ک   .و چیز دیگری که شرم دارم بگوی ، غیرتزندانیان به من گن  ب 

و هتان حرفها را به او ؛ گوی  خودت هست هرچه م ، وکاس  گنت : خودت 

نتن ضتنا در ابتدای امر به این پاسدار محترم تککر دادم که حاج آیا توهین  .برگرداندم
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دانست  و ایشان ادامه داد و من ه  کاری را که درس  م  .وگرنه به خودت برم  گردان 

پس »گنت : « .کنی ما رسیدگ  م ، شتا برو، باشد»گن :  آخوند مربوطه« .دان  کردمم 

این را ه  رسیدگ  کنید که این آیا و چند پاسداردیگربه چه حق  مرا کتک زدند و این 

دندان شتسته را که درجیب  گکاشته بودم ) «.یان پریشب شتستنده  دندان  که آیا

 « .شتا بنرمایید، کنی ما رسیدگ  م »گن :  .نشانش دادم(

تا بلندگو اسام  ، ی این حرفهااما با هته .ها داستان را از من شنیدندبچه، مرا به بند آوردند

اما ، ک فصل شدی بخورمها منتار بودند اس  مرا ه  بخوانند تا یزد بچهرا صدا م 

بعد از چند روز که  .چ ( دو روزی غایب شدیهوه) از طرف  پاسدار ..صدای  نزدند

دو  .پاسداری که از او شتای  کردی محتوم شد»به من گن : ، پاسدار پیرمرد رادیدم

اگرچه بعدا  تقاص این ، ظاهرا  من از زیر ضرب خارج شده بودم« .روز اضافه خدم  کرد

 .چ  را پس دادمی در مقابل یهوهخیره سر

 

 6ها به سالن آوردن تواب
که اس  چند ننر را از اتای گکشته بود یت  دو هنته  "چ یهوه"از ماجرای  .بود 29اسنند 

گنتند کلیه وسایلتان را جتع  .اس  من و فیروز هتجوار ه  جزو آنها بود .ما صدا زدند

  .مند شده بودمها که بسیار به آنها عدیهه  اتای  یبا هته وداعو این یعن  ، کنید

دیدی  افراد  .زیر هش ( بود) بردند که نزدیک به نگهبان  9در هتان سالن  16ما را به اتای 

بعض  از  .ننر شد 61جتع ما حدود  .آورندهای دیگر به هتان اتای م دیگری را ه  از اتای

ط  یت  دو روزی که گکش  فهتیدی  اوقَجتع بسیار خوب و  .شناخت ها را م بچه

 ای  و به هتین دلیل ماهای  کردهخد به اصطدح محتت  هستی  و ثانیاَ هر کدام از ماها 

به ما خیل   چند روزی .بر ما روشن نبود، ای دارنداینته چه برنامه .اندرا از بقیه جدا کرده

شناختند شدی  و هته به نوع  هتدیگر را م م با اشخاص جدیدی آشنا  .گکش  خوش

 .بد نازل شد این روزها دیری نپایید و .و اعتتاد خوب  بین ما بریرار بود
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از وجناتشان معلوم بود که یک جای کارشان لنگ ، در باز شد ودو ننر وارد اتای شدند

های کتپوت و هاهته کنسرو، کردی ما که خودمان را برای تحویل سال آماده م  .اس 

هن   چیده بودی  که مثد سنره یاسنره و درس  کرده ساقد میوه، میوه را باز کرده

من » :یتیشان گن  .به این دو ننر تازه وارد ه  خیل  خودمان  تعار  کردی  .بودسین 

  رف  سراغ رَای نگکشته بود که دیدی  طَچند دییقه «.خورماز اموال کتون چیزی نت 

به گکاش  روی برنامه اول که ، انالش را که روی برنامه دوم گکاشته بودی تلویزیون و ک

ها به او یت  از بچه .داش روضه خوان  شدت مکهب  بود و در آن هنگام چیزی مثل 

اگر هر کس هر جا را  .کندتلویزیون را مسئول اتای عوض م کانال » :تککر داد و گن 

 از این» :طر  گن  «.حقوی بقیه افراد اتای عدم رعای  شوداین م ، که بخواهد بگیرد

و با این تیپ آدمها بود که آدم  مردم   افراشته بابک «.به بعد من مسئول تلویزیون هست 

در متلت  که ب  صاحب نیس  پ» :جوابش داد، سر کرده بوددر زندگ  عادی زیاد 

آنها در  .ها ه  کارگر نشداین حر اما  «.بشه تازه اومدی بشین عری  خشک، جان

یوی هیتل و بزن بهادر بود و ؛ گنتی م  "پاسدار غوله"ی آمد تو که به او زدند و پاسدار

ازامشب مسئول » :گن  غوله.خشون  هایش را تجربه کرده بودند، های مجاهدزندان 

ما فقط منتاری   .معاون اتای ه  ننر دوم  اس  و دیگه خود دانید، اتای این آیا اس 

 .تازه فهتیدی  ماجرا چیس  .اتای ساک  شد« ؟ فهتیدید یا نه....یت  پرروگری کنه

آیا این فشار فقط ؟ عل  این فشار مضاعف چیس ؟ تا چه حد! خواهند فشار بیاورندم 

هد  ؟ گیردهای دیگر را ه  در بر م و یا شاید سالن 9روی اتای ماس  یا روی سالن 

 ؟ و یا مصاحبه بگیرند خواهند ما را نتاز خوان کنندم ؟  مشخص شان چیس

بودند که ریاس  زندان آنها را برای اذی  های  تواب، این آیایان یعن  هتین دو ننر

ننر تواب به عنوان مسئول اتای که از  برای هر اتای دو .کردن ما به سالن سه فرستاده بود

 .زیر هش ( تعیین شده بودند) طر  نگهبان 

از این لحاه به بعد »س  یت  شان مرتض  بود که خودش را مسئول اتای نامید و گن : ا
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ی یند وشتر این را گن  و رف  سراغ کنسروهای ماه  و سهتیه« .کتون پُتون نداری 

ها به تعداد افراد ی این غکاشروع کرد به تقسی  هته .ی افراد اتای بودندکه متعل  به هته

ای یک موضوع اموال جتع  به این صورت بود که هنته .شدندننری م  91که حدود 

چون ) نامیدی که ما او را مسئول فروشگاه ویا خیل  ساده فروشگاه م ، روز پاسدارِ ثابت 

شد و از ما لیس  کاقهای وارد اتای م ، محل  به نام فروشگاه وجود نداش (

، عبارت بودند از: مسواک،  اجناس معتوق  در بهترین حال .خواس مان را م ضروری

یند  هر زندان  در روز چهار پن  حبّهدر ضتن  .فصل میوه خرما و، کنسرو ماه ، صابون

یتجا ها را زندانبان آن، ی یند و چای داش  که برای سهول و کت  چای به عنوان جیره

ای از اتای که برای ها را در گوشهما این خوراک  .دادبرای یک هنته و یا بیشتر به ما م 

یخچال  نبود که هر کس ، در آنجا .گکاشتی م ، نگهداری آنها تخصیص داده بودی 

ی یاچ شده اش را در آن بگکارد یک ننر ه  که وانهدکنسرو باز شده و یا هن

ای کار در نتیجه جدا از هر یصدی بر، توانس  در یک وعده یک هندوانه بخوردنت 

های  چون کنسرو ویا که خوراک بود  نیا  منطق، ها کتون بازیجتع  ویا به یول تواب

وبرای نگهداری و یا دادن تغییرات مختصر در   یکنهندوانه را به صورت جتع  مصر  

و نه به در یک کدم به لحاظ عتل   .آنها مجبور بودی  هته را در یک جا جتع کنی 

شدند وهتین برای ها باید جتع  نگهداری و اداره م اغک عنوان ستبل هتبستگ 

 .دادم    راکتونیس وکتون  ایزندانبان معن

در نار داش  ، که از طر  زیر هش  مسئول اتای شده بود، مرتض  یعن  هتان تواب

، از هته احتقانه تر تقسی  هندوانه بود که عتل  نشد .ها را خصوص  کندی خوردن هته

های یند را ریخ  وسط اتای و با کتک ی حبههته .توانس  خصوص  کندیند را اما 

های بیس  تای  و جداجدا درس  کردند و بعد از یت  دو ساعت  که این تواب دوم کُپه

بابک که مثل  «! های یند شونو بگیرنآیایون بیان فال» :به ما گن ، پایان یاف  کار مه 

به هر چه ؟ ها را بردارم کجا بکارمین یندا»ی ما حساب  عصب  شده بود گن : هته
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اش یتجا مرتب و تتیز بود وهر که احتیاج داش  بر ها هتهخب این؟ بدترت بکارم

مرتض  بلند شد که با بابک « ؟ دیگه این چه مسخره بازیه که در آوردی، داش م 

مسئول  معتوق داخل اتای زنگ  بود که) .ها زنگ زدکه یت  از بچه، دس  به یخه شود

؟ چ  شده» :( پاسدار آمد و گن .به صدا درم  آورد، آمداگر کار مهت  پیش م ، اتای

ریزد و ه  م ه زندگ  و وسایل ما را ب، تازه آمده که این آیا»ها گن : یت  از بچه «

  .برگشتنددییقه  51 حدود بعد از؛ پاسدار بابک و مرتض  را کشید بیرون« .کنددعوا م 

ما مرتض  را مسئول  .کاری نتنید که به ضررتان تتام شود:»حال با یاطعی  ابدغ شد 

 «.شویدتنبیه م  یبدجور، درگیر شوید با او اگر .ای کردهاتای 

های فیروز هتجوار ی امیرهوشنگ و خوشتزگ های با مزهدیگراز آن گرم  و شوخ 

های صتیتانه و بسیار با محتوایِ آشنایان یدیت  که پس از دیگر از آن پ  پ  .خبری نبود

، زدی ه  حر  م دوننری باویت   .اثری نبود، ها هتدیگر را پیدا کرده بودندسال

کرد و ای خودش را درس  وسط ما دو ننر جا م مرتض  با پرروی  وییحانه

یواشت  با ه   مگه؟ چرا قل شدین! ادامه بدین دیگه؟ گنتینخب چ  م »گن :م 

 «؟ زدینحر  نت 

هی  اوق  تواب دوم( مرایب بودند که ) مرتض  و نق ، شدوی  نهار که غکا وارد اتای م 

هر کس  .ای به کس  تعار  نتنددو ننری با ه  غکا نخورند ثانیا  هیچتس چیزی یا لقته

افراد شریک ه  ندهد و  یا ماه  خودش را بخورد و به بغل دست  بایس  خرمام 

 .نباشند

بسیار ، خوانددعا م  اول نق  با صدای بلند و عنتراقصواتش، شدویت  سنره پهن م 

مرگ بر آمریتا ، بر ضدوقی  فقیه مرگ: »کرد به شعار دادنشروع م  وبعد، طوقن 

یتار ای اکثری  ایلی  با پمرگ بر توده، مرگ بر صدام یزید کافر، مرگ بر شوروی

 .شدی اینها تازه نهار خوردن آغاز م بعد از هته« ! مرگ بر اسرائیل .....،لعنت 

چه آنه  ، خوانندبها روزنامه را تواب شد اول باید آیایانِروزنامه که وارد اتای م 
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نق  که بسیار ک  سن و سال و ساده و روستای  به  .بود مسخره کردن کارشان، خواندن 

خواند که بعد از چند جتله جدیدی را از روی روزنامه م های خبر، رسیدنار م 

فهتیدی که در روزنامه چنان اخبار یا مطالب  نوشته نشده و او از خودش آن جتدت م 

 .بودند دارخندهو گاه تلخ  شهایهایش هنرمندانه و طنزالح  که دروغ .سازدرا م 

برای چند دییقه ه   آن بخزی ونداشت  که در   سوراخ .بود حاک فضای اتای خنقان بر 

دو ننری که دائ  دنبال بهانه ، که شده زیر نگاه دریده و متجاوز این دو ننر نباش 

که آنها ه  ظاهرا  حت  وی  خواب .گشتند تا ترا بیشتر تحقیر کنند و به کتک بدهندم 

ناگهان بلند باز ه  امتان اینته ، شد با بغل دست  کت  درد دل کن و م  خوابیده بودند

نصف  دو بعد ازکه ساع   آمدپیش م مثد   .وجود داش ، شوند و کار عجیب  بتنند

 .یا نتاز شب بخوانند شب با صدای بلند یرآن

ی وسایل عتوم  وغکاها را یست  و سه  هر کس  را خواس  هتهاوایل که مرتض  م 

حاق اما ؛ درس  اس » گن :او م  .ن کار غیر متتن اس گنتی  ایما م ، به او بدهد

ی جتله« .کاری شدن  اس  ره .کنی بینید که چه طور اینجا غیر متتن را متتن م م 

تقلید از بازجو  به خاطرصرفا  ها را ی بازجواین تواب جتلهاما  .ها بودی بازجوآخر جتله

ی دردناک او با گوش  وپوستش در یک دوره .کردوار تترار نت طوط به صورت و 

که چگونه کارهای پست  را  و آموخته بود این وایعی  تلخ را در مورد خودش دیده بود

  .کرده اس نت  ه را تصورش  هرگزشاید دهد که  انجام

ای با ه  صحب  کنی  و به دنبال راه حل و هتاهنگ  با تدری  ما توانستی  به گونهه ب

ی ما سوار شوند و دو ننر تواب توانسته بودند بر گرده .مسئله مشخص بود . یتدیگر باشی

عتس العتل ما  .روی ما آزمایش کنند، ی روح  که بلدندهرچه آزار و اذی  و شتنجه

اعتراض و در وایع مقاوم  فردی بود که فورا  به کابل خوردن در راهرو  به صورتبیشتر 

شدی  و تر م فرسوده، شداین تنبیهات بیشتر م هرچه تعداد  .شدسالن سه مواجه م 

دو این  ها به خاطر دعا و نتازشب .خاموش  و تحتل .رفتی بیشتر در قک خود فرو م 
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شدی  چرت در نتیجه صبح که بیدار م ؛ خواب راحت  نداشتی  هابلندگو یا زنجتورهننر 

که نشسته بود کت  ولو  کشید و یا حت  در حال اگر یک ننر دراز م اما  .زدی م 

 حد ایل .کشیدزدند و پاسدار بند آن زندان  را بیرون م ها در م فورا  تواب، شدم 

ما هتگ  بدون آنته  .چند سیل  و توهین و حد اکثرش شدی به کف پا بود مجازات

 یهازورگوی ای داشته باشی  تقریبا  به این نتیجه رسیده بودی  که در مقابل بتوانی  جلسه

اگر در موردی به ما توهین کردند ویا آنقدر اما آید این دو ننر کار زیادی از ما بر نت 

اگر  کار .به شدت عتس العتل نشان دهی ، پررو شدند که روی کس  دس  بلند کردند

ها گنتند ما نباید با توابالبته بودند رفقای  که م  .ایرادی ندارد، به زد و خورد ه  بتشد

من  .ها هستنداند و یربان  ددمنش  بازجوها وزندانباناینها خودشان زندان  ،درگیر شوی 

ها شتنجه گران اصل  ما نیستند و ناخواسته نقش نار این رفقا را یبول داشت  که تواب

پیشنهاد عتل  در حال حاضر  :کردمم  سؤالاما ، کنندها را اینا م چتای زندانبان

راه حل من ه  ؟ نباید درگیر شوی ، کنندکه م ، کنند ها ما را شتنجهاگر این؟ چیس 

ها هتان درگیرشدن در صورت توهین و دس  بلند کردن از مانند بسیاری دیگر از بچه

 .ها بودطر  تواب

 

   فریبدبان را میتواب هم زندان
ن را خاموش کرده ی چراغهای زنداشد و هتهیت  ازشبها که تهران بتباران هوای  م 

 هنگام کهدر آن  .ای به حیاط نداش اتای ما مستقیتا  پنجره :پیش آمد این ماجرا ،بودند

( دلش ایتوده) دحسین فوقدون، هتبندانیت  از ، بردی در تاریت  و ستوت بسر م 

 .ما به تازگ  اجازه یافته بودی  یک فندک در اتای داشته باشی  .خواس  سیگار بتشد

با ، دبو بان مسئول سلول ما شدهتواب  که از طر  زندان، مرتض  .حسین فندک خواس 

صدام گِرا میخوای به ؟ این کدوم جاکِش بود که آتش خواس »تتام گن :  بیشرم 

، من بودم»دیدی  گن : حسین در هتان تاریت  که هیچتدام هتدیگر را نت « ؟ بدی
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ب خجال  نتشید مرتض  توا« .خیل  ه  از حرف  که زدید متشترم و، حسین فوقدوند

ما به شدت عصب  و  .ادامه داد، خوردبه هته برم که  اشکردنتر به توهین و کت  ریی 

های  نباید به چنین آدم .کردم جواب حسین درس  نبودمن فترم  .ناراح  شده بودی 

ما  .شوندتر م کنند و جریآنرا حتل بر ترس و زبون  تو م  .دبانه پاسخ دادؤم این گونه

حسین خواس  ، ها روشن شدندچراغ که بعد کت  .و هیچ  نگنتی  بودی هته ساک  

تا بخواهی  به هتدیگر نگاه  .یل  بخواهد برای نوشتن شتای  پاسدار کاغک وو از  در بزند

بود  فرص  خوب  .ی ما را به دستشوی  بردندکنی  و حرف  بزنی  در اتای باز شد و هته

ی دستشوی  سع  کردی  با ه  حر  در محوطه .دوبدل کنی ای رچند کلته برای اینته

در  .ای از عوایب کار نداشتی واهته ترس و خشتگین بودی  و .تصتیت  بگیری  بزنی  و

حسین  .نبودی ، بشنود و گزارش بدهدما را  هاینتیجه چندان به فتر اینته مرتض  حر 

من وچند ننر دیگر با شتای   «.کن من به شورای عال  یضای  شتای  م : »گن 

 .خودم از این روش استناده کرده بودم، اگرچه چند هنته یبلش، چندان موافقت  نداشتی 

خواهند دیدی  مرتض  به پاسدار بند گزارش کرده که اینها م ، تا به داخل اتای آمدی 

ط فق .چشت  روشن، خُب» ناگهان پاسدارغوله آمد توی اتای و گن : .نامه بنویسند

حسین بلند  «.فقط مرد باشه و بگه من بودم .خواد نامه بنویسهخوام ببین  این کیه که م م 

غوله  .ما :من و چند ننر دیگر ه  بلند شدی  و گنتی  «! من بودم حاج آیا» :شد گن 

 اکثر یریب به اتنای البته .شدی شاید هش  ننری م  «.بیایید بیرون ببین ، به به» :گن 

خیل  هاشان اما ، خواستند در این جنگ نابرابر شرک  داشته باشندم  ه های دیگر بچه

و « بردی خودش را نت چایو که دسته»کردند: مواف  نوشتن نامه نبودند در وایع فتر م 

 .«توان شتای  کردها که نت به طراحان این سیاس »یا 

سازمان فداییان »از ) آبادیجواد یائ ، هاهاز میان آن بچ .بردند زیر هش ما را  به هر حال

دیگر  .های سیاه ونگاه عتیقشبا آن چش ، آورمرا خوب به خاطر م «( آذر52، خل 

دیدی  جز مسخره کردن و هول دادن اما  .خودمان را برای هر اتنای  آماده کرده بودی 
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یت  از رانجام س .کار دیگری نتردند، پا و در انتاارنگه داشتن به دیوار و سر مان

ببینی  چه غلط  ؛ این کاغک و این ه  خودکار؟ دنامه بنویسی م  خواهید» پاسدارها گن :

وایعا  برای شورای عال  یضای  نامه ، تعریف کردا  آن طور که بعد، حسین« .دکنیم 

ب  ، من سع  کردم نوشته ام ساده .من ودیگران به ریاس  زندان نامه نوشتی اما  .نوش 

خواس  خش  و ناراحت  ام را راستش دل  م  .بدون انشای اداری و رست  باشدنا  و 

کردم این طور طبیع  تر و به دان  به چه دلیل فتر م نت  .هتان طور که هس  بیان کن 

 .های رکیک مرتض  تواب را نوشت شحف با این منط  هته .هتین دلیل مؤثرتر اس 

 .مان کردندتوی سرمان زدند و تا اتای مشایع با خودکار ، ها را از ما گرفتندنامه

تاثیر مثبت  گکاش  بخصوص ویت  هتان  های ما و دیگر ه  اتای ین کار روی روحیها

یادم نیس ( مرتض  را به زیر هش  خواستند وبعد از مدت کوتاه  ) شب و یا فردایش

رو ، رودویت  ساکش را جتع کرد که ب .کنددیدی  وسایلش را جتع م ، که برگش 

« ! بدی یا خوب  را ببخشید؛ رومم  آیایون من از پیش شتا»ی ما و گن :کرد به هته

 «.حدل کنید ار به هر حال ما» متث  کرد و ادامه داد:

ه ما ب دادن و درگیر شدن مرتض  با فحشبعدا  فهتیدی  که  .ما جواب  ندادی  و او رف 

، با این ترفند هستخوام  گویا .خودش برگردانندخاطر آن بوده که او را از آن اتای به بند 

خودش را ناقی  ، های متوال  و خودسرانهگیریروی در اذی  کردن و دریعن  زیاده

، مرتض  این نتته را به ستار بابانژاد .های زندانبانان نشان دهدبرای پیاده کردن سیاس 

 این گونه، به صورت مخنیانه، م شداعدا 21که در تابستان سیاه  مانای باروحیهبند تودهه 

ستار  «.کن  که منو از اینجا ببرنکاری م ، مون من زیاد تو اتای شتا نت » بیان کرده بود:

با هتین مرتض   تریت  دو سال پیش او .شناخ تنها کس  از اتای ما بود که مرتض  را م 

 یانبازجو در برابر ی مقاوممرتض  مجاهد در آن هنگام .اتای  بودهدر بند دیگری ه 

اعتتاد  خاطر این آشنای  یبل  به ستاربه ، بود مرتض  که دیگرتواب شده .بوده اس 

به دستور زندانبانان را زندانیان نقش عکاب دادن خواهد که نت  به او فهتانده بود کرده و
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گاه تواب  که چند روز پیش اکثر ماها از او متننر بودی  و  داستان این بود .دهد ادامه

یتسال و اندی پیش مثل ما بازجوی  او  .رف  که او ه  یک زندان  اس یادمان م 

 .دان  عایب  کارش چه شدنت  .کرده بودمقاوم  خوب  خورده در آغاز شدی ، شده

 .پیش آمد که کسان  چون او را ه  اعدام کنند

 که یادم نیس  البته درس  .یت  دوروز بعد تواب جدیدی به نام مسعود وارد اتایتان شد

شد  دو تواب جدید آمدند یا اینته یت  شان هتان معاون مرتض  بود که در اتای ماند و

 .شدمجتوع کتتر مزاح  ما م در ، بود "ایلیت "یبد   که مسعود .معاون تواب جدید

تعار  کردن ، سر سنرهاما ، باشدجتع  مان هتچنان اجازه نداشتی  خورد و خوراک

ی ما وحت  آن دو های خودش هتهبابک با شیطن  .به یتدیگر امتان پکیر شده بودغکا 

اذان و تدوت ، ته ماه رمضان نبوداین سحر باهنگام  باز ه  شبها و .خنداندننر را ه  م 

تلویزیون در اختیار دو تواب بود و ما  .شداز بلندگوی اتای پخش م  لندیرآن با صدای ب

 .بد را انتخاب کنی ، ترتوانستی  بین بد وبدداشتی  نت  ل تلویزیونکه در مجتوع دو کانا

ی تاریخچه تصویرگرشد که ی دوم پخش م در آنتویع یک سریال تلویزیون  از برنامه

درس  در اما ، خارج  و جالب بود، فیل  .گیری صربستان به عنوان یک کشور بودشتل

ی ی شبتهسخنران  یا درس مکهب  از برنامههتان ساع  اراجین  خسته کننده به عنوان 

حاق ، ی دوم بودی ی تتام منتار دیدن سریال برنامهما که یک هنته .شداول پخش م 

پس از  .نشستی ی مکهب  را به تتاشا م ی اول یعن  هتان برنامهدر روز موعود باید برنامه

ی ما جالب بود که او جرات این برا .ی دوم را ببینی مدت  مسعود راض  شد که برنامه

نزدیک شد یک بار مسعود به من  .اصل تتایل خودش عتل کندو در  کرده بود به میل ما

« .در صورت  که مقررات را رعای  کنند، من کاری با آنها ندارم ها بگوبه بچه»وگن : 

هنگ  به نار آدم با فر مغزی نبود وهر حال تواب خشکه ب .دان  چرا مرا انتخاب کردنت 

شد فهتید که به هی  وجه راح  م  .آمدخودش از آن سریال خوشش م  .آمدم 

تدری  صحبتهای دو ننره آزاد شد ومسعود ه ب .ی مکهب  را نداردی برنامهحوصله



533 

 
 .دادحساسیت  نشان نت 

 یاد دو رفیق
 دیدم  رضا یریش  را برای اولین و آخرین بار در زندان جتهوری اسدم  در هتین اتای

« ی کارگرسازمان رزمندگان در راه رهای  طبقه»او یت  از رهبران  .که وصنش رف 

چون هردو ما زندان  سیاس  زمان شاه و در عین حال از دانشجویان ساب  دانشگاه  .بود

رضا انسان  مقاوم و دوس  داشتن   .شدی  رفی خیل  زود با ه  ، بودی  آریامهر  صنعت 

هنوز حتتش را شورای عال  یضای  تایید اما ، عدام محتوم شدهدر دادگاه به ا، بود

گاه به  .کردی ما با ه  راح  بودی  وراجع به مسائل زیادی صحب  م  .نترده بود

سیاس  و  پرداختی  از نار تعداد زندانیانم های شاه و جتهوری اسدم  ی زندانمقایسه

زندانیان سیاس   .که تناوت بسیار اس دیدی  م  ...طبقات  و، به لحاظ سن آنان ترکیب 

اآلن دیدی  که م  .بودند معت زمان شاه عتدتا  روشننتر و دانشجو و تا حدودی ه   در

و زندانیان باقی 52از نار سن ما با نوجوانان زیر  .شونداینجا پیدا م  ر یشر و صنن از ه

ی بسیار شبیه دوره، ی بازجوی به خصوص دوره، شتنجه .کنی سال زیاد برخورد م  21

 ....هتان کابل به کف پا و هتان آویزان کردن و ب  خواب  و :بازجوی  زمان شاه اس 

ساواک اساسا  اما ، کنندها ایدئولوژیک برخورد م تناوت عتده در این اس  که این

دارند که مکهب و ایدئولوژی ما چیس   یعن  اینها به این کار .کرداطدعات  برخورد م 

ساواک عتدتا  به این اما ، خواهند ما را وادار کنند که مثل خودشان فتر کنی  وم 

در  − دادی پرداخ  که ما رفقای خود را لو بدهی  وبعد ه  اگر ضعف نشان م م 

 نهاالبته آ .کرد ما را به هتتاری بتشاندسع  م  −ی  خوردم  اندردشه مواردی که ب

شدت از کتونیس  ه ه  ب هاساواک  .بشوی  دوس خواس  که ما شاهه  دلشان م 

 5.منزجر بودند

                                                           
دفاع کند. تنها افراد  از آن اش حر  بزند وایدئولوژیککرد صریحا  از مواضع زندان  چپ جرات نت  5

مواضع سیاس  و  ـ و نه هواداران غیر عضو -ها و مجاهدینسرشناس و رهبران و اعضای چریک
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اما ، کن  چرا در زمان شاه اینقدر تواب نداشتی راست  فتر م  :یک روز از رضا پرسیدم

گاه تواب ، حاق حت  مبارزین سرشناس  که در زمان شاه خیل  مقاوم  کرده بودند

ها را بررس  کنی  و پارامتری اگر نخواهی  خیل  دیی  هته» :رضا گن ؟ شوندم 

مناورت  :گنت  «.اس  آزادیو  اعدامراستش مسئله مربوط به ، ها را بگویی ترینعتده

 29تا  11یعن  از ، جتهوری اسدم  در این چند سال  که ما دیدی »گن : ؟ چیس 

  بند در وضع سیاسیا نی  هر لحاه احتتال تغییرات اساس  .ثبات  داشتهوضعی  بسیار ب 

اعدام  دسته دستهبینید در مقاطع  به هتین دلیل ه  هس  که شتا م  .کشور وجود دارد

 .کنندازاد م ، تر ه  باشدمقاطع  یک ننر را که شاید برایشان خطرناکو در  کنندم 

در نتیجه زندان   .شوندبه یتدیگر تبدیل م  به سادگ اعدام وآزادی ، که نباشدثبات 

وض س  مدت  بعد اوضاع عا متتن، کشته نشود کاری کند کهکند که اگر احساس م 

کند هر با این حساب سع  م  .بلته حت  آزاد ه  بشود، شود و او نه تنها اعدام نشود

ق ایل در  − در زمان شاهاما  .  در زندان بتاندحطور شده ازاعدام بجهد و چند صبا

 در نتیجه .ی ثبات بودجزیره به اصطدح ایران – نجاه که نسل ما فعال بودی چهل و پدهه

دیگر خطر اعدام ، اگر به زندان محتوم شده بودی .کردندخودی اعدام نت اینقدر ب 

و .بودپس وضع تو روشن  .شدیاگر ه  مسلح بودی که اعدام م  .کردتهدیدت نت 

 «.تواب بشوی یا اظهار ندام  کن  که اعدام نشوی کردی تاکتیت دیگر سع  نت 

البته چون او  .ی جالب  انگش  گکاشته بودو روی نتتها .نار رضا برای من تازگ  داش 

                                                                                                                            
های  بود ی این مسائل در مورد سازمانمطرح و از آن دفاع م  کردند. البته هته ایدئولوژیک شان را علنا 

های سیاس  دیگری که مسلحانه انه و سرنگون  شاه بودند. در مورد سازمانی مسلحکه معتقد به مبارزه

داستان فری م  کرد. اما در مورد هواداران سازمانهای مسلتا   نبودند،سرنگون   خواهانکردند و عتل نت 

ایدئولوژیک نتنند بلته  -ی دادرس  ارتش، دفاع سیاس های در بستهاین بود که در دادگاه معتولمسلح 

که وکدی تسخیری دادرس  ارتش  –صرفا  به دفاع حقوی  بپردازند وسع  کنند زیر بار تتجید از شاه 

 متتن بود به ،کردندنروند. اگر دفاع ایدئولوژیک م  − مصرانه خواهان تن دادن زندان  به آن بودند

 .راحت  به  حبس ابد ویا حت  اعدام محتوم شوند
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و به این  ی اعدام به مسئله نگاه کندزاویهتوانس  از بهتر و زودتر م ، زیر حت  اعدام بود

 .جتعبندی برسد

هتیشه روی  .جدا شدی  دیگر هیچوی  ندیدمش متاسنانه بعد از دو ماه که از ه 

 .اعدام شد 21رضا ه  در شهریور  .ایستادمواضعش محت  م 

  یاد کن : بابک افراشتهاکنون از 

اعتقاد راسخ  به حزب توده  .بود جوان  در میان مردم کوچه وبازار کار کردهبابک از نو

 .و به یول معرو  سر موضع بود ایران داش 

رفتارش در مقابل  .افراشته شاعر معرو  و مردم  گیدن عتویش بودمحتد عل  

 در برابر آنان خاص  رفتار او .کل  با برخورد دیگران متناوت بوده ها ببازجوها و پاسدار

شناخ  و مثل ها را خوب م پاسدار .گیرانه بودعجیب و غافل اکثر ماداش  که برای 

و هتیشه در  کردندها با او شوخ  م پاسدار زبسیاری ا .زدآنها حر  م  خودشان با

متلک جاندارتری ، گنتندیعن  اگر متلت  م ، خوردندبه اصطدح م از او شوخ  

 .کردترم را شیریناو  ینهتزد و ک زبان  حر  م وکت  ن .کردندم  دریاف 

 هحزب تود به او گنته بود باید علیه یتبار بازجوخیل  جدی، ی بازجوی در دوره

های سر موضع که با تتام یوا در ی زندان بابک برخد  هته .ی تلویزیون  کن مصاحبه

این که ! حاضرم» بدون کوچتترین متث  گنته بود:، ایستندمقابل این خواس  بازجوم 

یه اما ، من حاضرم مصاحبه کن  و هر چ  میخواین بگ ، دیگه شتنجه و دعوا نداره

یعن  ، پخش کنید شب 2ی منو درس  وسط اخبار ساع  باید مصاحبه :شرط  دارم

یا ویت   نه اینته نگه دارید و پخش نتنید و؛ کننها تلویزیونو نگاه م خیل که ویت  

های ی گردو فروشخواد هتهچون دل  م  .پخش کنید، کنهکس  تلویزیون نگاه نت 

 منو و آباد های دیگه جدنا وخیل او .پل تجریش منو تو تلویزیون ببینند و بخندند

زن  مال خودمه یا حرفهای حرفهای  که من م ، فهتنخوب م به این خاطر ، میشناسن

  .شودافتند و موضوع از حال  جدی خارج م بازجوها به خنده م  .«شتاس 



539 
 

 باز هم در اتاق در بسته
ما  .مدیات داشتی خوشبختانه ، ها شده بودی ن اوضاع و احوال که اسیر توابدر هتا

گیری و فشار آنها روی گنتی  تا شاید پ داستان خودمان را برای خانواده هایتان م 

مویعی  جهن  ، یادر نبودی  در چند جتلهاما  .زندانبان باعث گشایش  در اوضاع بشود

ها غکاهای جتع  ما را تقسی  تواب» گنتی :م  مثد  .روان  خود را برایشان تصویر کنی 

این مگر چه ، خب»پرسید: خانواده م  .«اندجداگانه سهتش را داده کسرده و به هر ک

، و ما پش  شیشه «؟ مگر نباید هر کس  سه  خودش را تحویل بگیرد؟ اشتال  دارد

کردی  چطور فتر م  .کردی م  شاننگاه حیران و درمانده، در دس  گوش  تلنن

کنند ویا خبر گنتی  با ما کتک کاری م م  ویت  .توانی  توضیح بدهی  که بنهتندم 

مان را که در ی روح اما به هیچوجه عت  شتنجه؛ فهتیدند یعن  چهم ، کنندچین  م 

در هتان  .کردندحس نت ، توانی  دور از چش  آنها باشی نت  ی شبانه روزهی  لحاه

 .ها چیس ها فهتیدی  عل  اصل  این فشارمدیات

 .برندرا به بازجوی  م  5«هاکشمل »، ما خبر دادند که در زندانِ زنانبه ها خانواده

آنها را به مصاحبه و یا نوشتن انزجار بتشانند و ، با تهدید و تطتیع کنندم  بازجوها سع 

که عرصه اند را به جان ما انداختهها ودرس  در هتین رابطه تواب .سپس آزادشان کنند

 .تنگ ترکنند« ویاطدع ثان»را بر زندانیان 

با ، ها را آزاد کندکشای از مل تصتی  گرفته عده -به هر دلیل  -یعن  ویت  رژی  

برای آنها زندان را ، ها به جان آنها و برپا کردن تخ  شدی در راهرو بندانداختن تواب

ویدئوی  بتن  و یا فقط ی اگر هتین حاق مصاحبه» .به جهن  وایع  تبدیل کرده اس 

گردی به هتان م  ول  اگر یبول نتن  بر شویم  انزجار نامه را امضا کن  آزاد فرم

ات که بودی و اصد  معلوم نیس  دوباره چنین فرصت  پیش بیاید و شرایط آزادی  جهنت

                                                           
 های شاه رواج یافته اس . این اصطدح در زندان«. هااطدع ثانوی»اس  دیگری برای  5
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  .هاکشمل  این بود پیام بازجوها به 5.یدر ساده باشداین

وگرنه ما  .خواهدآزاد شودنت  خودش» گنتند:زندان  مقاوم م  به خانوادهها بازجو

او  اما .فقط باید تعهد بدهد که با ضد انقدب نباشد .حاضری  هتین امروز آزادش کنی 

 « .هستید خویشاوندشنه با شتا که  گروهش اس دلش با 

 ،ویدئوی  بود و چند ماه پیشی گرفتن انزجارنامه ویا مصاحبه حتومتیان ی اصل مسئله

البته وایعی   .مصاحبه در حسینیه در حضور زندانیان دیگر بود : خواستشانین ه  بدتراز ا

به ، یعن  به جای مصاحبه در حسینیه .را نسبتا  ارزان کرده بود "ییت "این بود که رژی  

 .تصتی  گیری دشوار شده بود، کشبرای زندان  مل  .نوشتن انزجار ه  راض  شده بود

، بود که شروع شده بودکه یت  دو ماه  ،دانس  که این سخت  مضاعف در زنداناو نت 

از طر  دیگر  .بیشتر خواهد شد و یا فروکش خواهد کرد، آیا هتیشه بای  خواهد ماند

مصاحبه را کوتاه ، کرد اما در وضعی  جدیدیبول نت  خواستند و اویبد  از او مصاحبه م 

دید که با نوشتن چند زندان  م  .شدفقط به هتان انزجارنامه خت  م آمده و ظاهرا  مسئله 

 .شودخط وایعا  از اوین آزاد م 

 

 اعالم انزجار زندانی دردستشویی 
از جتله  .ها را در هتین رابطه به بازجوی  بردندکشمل  چند ننر از (16اتای ) از اتای ما

 ،خاص بودنش به دلیلرا  اس  که آن 6یزدان ماجراهای  که درادامه پیش آمد، ماجرای

 .کن تعریف م 

بود( در هتین دوره به بازجوی  بردند ودوباره  "اکثریت " کن که گتان م ) یزدان را

 21او در سال  .یزدان نپکیرف  اما در فتر بود که چه بتند .که انزجار بدهد خواستند

در دادگاه به او گنته  25سال دستگیر شده بود و چون چیز دندان گیری از او نداشتند در 

                                                           
 دارشدند.های  که در زندان مانده بودند سربهکشکتا اینته چهار سال بعد مل  5
 اش محنوظ اس .اس  اصل  6
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چون  .های ضدانقدب مصاحبه کنیداما باید علیه گروه، توانید آزاد شویدبودند: شتا م 

یعن  در مجتوع  2۰شد و تا سال  کشمل  در نتیجه، یزدان حاضر نشد مصاحبه کند

 .خواستند انزجار بدهد وآزاد شودچهار سال در زندان بود و حاق از او م 

دییقه وی  داشتی   61که  ایهتان دستشوی  ، بههته به دستشوی  رفته بودی  یک روز

ما در  .اش استناده کنی ننرمان از سه توال  و دو دوش و چهار شیر آب 61که تتام 

ها ی توال پاسدار بند( آمد داخل محوطه) "چ یهوه"صف توال  بودی  که یک دفعه 

حاضری در »گن :  چ یهوه«  !حاج آیا من »یزدان گن : « ؟کیه ... یزدان» :و گن 

 ها با ایتابعض  بچه .یزدان به ما نگاه کرد و ما به او« ؟بری خونه، هتین جتع انزجار بدی

پاسدار گن : « .حاضرم ،بله حاج آیا»یزدان گن :  .و اشاره به اوفهتاندند که بگوید بله

  «!جتع کن ات رابرو وسایل ،خب بیا بیرون»

ی کتب  و وثیقه آزادش فهتیدی  او را به اتای آزادی برده و بعد از گرفتن انزجارنامهبعد 

ها به صورت بله گنتن در ی یزدان در جتع زندان مصاحبهخدصه اینته  .اندکرده

توسط پکیرش  ،مورد پکیرش وایع شد، هایشمستراح بین بیس  و چند ننر از ه  اتای 

 .بند پاسدار

گشتی  خوشحال بودی  از اینته یزدان توانسته بود بدون مصاحبه کردن در ویت  به اتای بر

شود و حیران بودی  از چگونگ  مصاحبه گرفتن از  رها انصنتدوناین  دس از ، حسینیه

 .او

بازی تتام شد و دو تواب را از اتای ی دیگر گکش  که دیدی  توابچند هنتهبه گتان   

 ! گرم و صتیت  و آزاد .دوباره به حال اول برگشتی  .ما بردند

 .های دیگر این بود که اتای ما تقریبا  هی  مننکی به بیرون نداش مشتل ما نسب  به اتای

امتان  که  ،شد وما اجازه نداشتی  درِ اتای را نیته باز بگکاری تدری  گرم م  ههوا ب

نوع  تنبیه به شتار  ،ای گرم تابستاندر روزه، بسته بودن در .های دیگر داشتنداتای

 .بود "تنبیه " در رده اتای ما .شدکه در مورداتای ما اعتال م  رف م 



579 

 
ها روز به روز بیشتر مگس .فرا رسیده  در هتین حال و هوا بودی  که مشتل مگس 

کُش بلته از مگس، شدند و ما نه تنها دارو ویا از آن چسبهای مگس گیر نداشتی م 

من و فیروز هتجوار سع  کردی  از کف دم پای  و  .محروم بودی ی پدستیت  ه  ساده

فقط ما دو ننر  .یک مگس کُش درس  کنی ، یک تته مقوا که پیدا کرده بودی 

که فقط ضربه بخورند ، های بیچاره را طوری با این مگس کُش بتشی توانستی  مگسم 

 .کاری بار نیایدکثاف  و و روی غکا یا میوه و یا لباسها لِه نشوند

 

 و محکومیت به هفت سال دادگاه 
رئیس دادگاه آخوندی بود که  .بودم که مرا به دادگاه بردند 11یا  23 اتایدر 

یک ننر ه  به  .شانبودم  بودند که تا آن مویع ندیده دو ننر دیگر ه .ششناختتنت 

 .ببین او را  توانست ت جا نشس  طوری که نآرام  از پش  سرم وارد اتای شد و هتان

ای که هنوزاز آن کینر چند نتته .منش  دادگاه متنِ کینرخواس  کوتاه  را خواند

نامبرده در مراحل بازجوی  عناد داشته و حقیق  را »خواس  به یاد دارم این بود که 

های های دیگری به من زده بودند که در بازجوی و در عین حال اتهام« کردهکتتان م 

حرفهایش درس   .دانست  که چه کس  این حرفها را دربارۀ من نوشتهاما من م  .نبود من

تر خواهد شد و اگر حت  من سنگین، هته در فتر بودم اگر آنها را تائید کن بود با این

از طرف  چه در زمان شاه و چه در  .  و شتنجه شومیرد کن  متتن اس  دوباره بازجو

، کردم دادگاهیعن  فتر م ؛ دادمچندان اهتیت  به دادگاه نت ، زمان جتهوری اسدم 

  .تشرینات اس  و تصتی ِ نهای  با بازجوهاس 

ها را آیا این اتهام»ویت  رئیس دادگاه پرسید:  .فرص  زیادی برای فترکردن نبود

فرمایید آیایان یعن  م »او گن :  «.این یست  را یبول ندارم؛ خیر»گنت :  «؟پکیریم 

دان  به چه دلیل نت ، کس  که این حرفها را درمورد من نوشته»گنت :  «؟اندروغ نوشتهد

به هرحال اینها »گنت :  «؟رو کنی  و دوباره بازجوی  شویدیعن  روبه»گن :  «.دروغ نوشته
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 «.درس  نیس 

نهایتش این اس  که ، احساس  این بود که اگر دوباره سرِ این موضوعات بازجوی  شوم 

، کردمچون اگر به هتان صورت یبول م ؛ اما نه به صورت  که نوشته شده، کیرمپم 

اش این بود که من مسئولِ فدن کار بودم و آن وی  باید اس  اشخاص دیگری به معن 

موضوع به خود من خت  ، کردمتری یبول م اما اگر به صورتِ خنیف؛ آمدمیان م 

  .شدم 

  شده و برای آن موضوع مرا مجددا  بازجوئ  ه ننعب به هر حالبعدها فهتیدم حساب  

، خیر»گنت :  «؟حاضرید سازمانتان را محتوم کنید، خب»رئیس دادگاه پرسید:  .نتردند

؛ گویددان  سازمان چه م البته اقن نت  .ام یبول دارممن سازمان  و کارهای  را که کرده

 «.هتان آدم هست  یبول داشت  و حاق ه ، اما آن روز که دستگیر شدم

های  ی تشتیدت  من و نه هیچتدام از مسئولی خوشبختانه در کینرخواس  نه رده

 البته با نام مستعار افراد() های سیاس  که در بازجوی فقط هتان هسته .بودمطرح نشده

رسید اطدعات چون به نار م  .از این باب  خیل  خوشحال شدم .بودآمده، گنته بودم

زدم که متتن اس  البته این حدس را ه  م  .آیایان راجع به من خیل  ه  نیس 

  .ای از اطدعاتشان راجع به من را در دادگاه مطرح نتنندبازجوها پاره

دفتر زندان( خواستند و گنتند این ) مرا به زیر هش ، پس از یت  دو ماه .دادگاه تتام شد

من  .فقط یک خط را به من نشان دادند که نوشته بود: هن  سال .امضا کن؛ حت  توس 

خواه  اعتراض کردن و فرجام، هاراستش در آن سال .ه  امضا کردم و اعتراض  نتردم

  .دانست و اصوق  چنین کارهائ  را بیهوده م 
 

 فریبرز صالحییادی از 
 یبل از انقدب ، فریبرز ه  مثل من .را دیدم صالح  بود که فریبرز 11در هتین اتای  

بود که به عضوی  در  1۰شاید سال  .بود صنعت  دانشگاه دانشجوی 1۰ تا 15 سالهای
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و  بیگوند تورج حیدری، بعدها او .های فدای  خل  ایران در آمده بودسازمان چریک

ران شان از سازمان جدا شده و گروه منشعب را تشتیل داده و در کوتقریبا  کل شاخه

 .یوسته بودندانقدب بهتن به حزب تودۀ ایران پ

، کردندفریبرز عضو مشاور کتیته مرکزی حزب شده بود و آن طور که بقیه تعریف م 

 .حاق در هتان اتایِ دربسته با ه  بودی  .ها مقاوم  کرده بوددر بازجوی 

 .یک روز صبح صدایش کردند .بود شجاعفتر و خوش، فریبرز انسان  متین

موضوعِ  .گن : مرا به دادگاه بردند .پرسیدی  موضوع چه بود .های ظهر برگش نزدیت 

و  جالب توجه در دادگاه فریبرز این بود که او از سیاس  حزب توده ایران دفاع کرده

برای عضو باقی حزب در  نوع برخورد این .رد کرده بود ...اتهام های جاسوس  و

کار ، نتوانسته بودند این کار را بتنند - به هر دلیل  -شهایردیفشرایط  که خیل  از ه 

نتتۀ بعدی در دادگاهش این بود که هتان  .(2۰و یا اوایل سال  29اواخر ) بزرگ  بود

، سن، مثل اس  -، اول که مشخصات فریبرز توسط رئیس دادگاه پرسیده شده بود

 کرد:فریبرز تعریف م  .اسدم: بود گنته مکهب مورد در پاسخ در –مکهب ، تحصیدت

ویت  من در پاسخ رئیس دادگاه در  .کیانوری و پرتوی را ه  آورده بودند، در دادگاه»

شود یت  آیا م  رئیس دادگاه از کیانوری پرسیده بود:؛ گنت : اسدم، مورد مکهب

تنها ، کیانوری گنته بود: طب  اساسنامه  ؟مشاور کتیته مرکزی باشد و کتونیس  نباشد

فرد ؛ از این که بگکری  ی حزب اس پکیرش و عتل کردن به برنامه، ضوی شرط ع

اما پرتوی گنته بود: خیر این  .ای داشته باشد و مثد  مسلتان باشدتواند هر عقیدهم 

های فدای  خل  یبد  عضو سازمان مارکسیست ِ چریک، آیای فریبرز صالح  .شودنت 

ده و بعد ه  وارد حزب شده و به ردۀ باقی یعن  از هتان مویع مارکسیس  بو؛ بوده

 «.س اتواند بگوید که مسلتان در نتیجه او نت  .حزب ه  رسیده

در 5921دان  که او تا یتل عام تابستان اما م  .یادم نیس  که فریبرز چه حتت  گرف 

 .سربه دار شد 21زندان بود و در شهریور سیاه 
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  (2631تا مرداد  2631)تیر ت گوهردش ومی درزندانهای عمفصل چهارم: 
 

  انتقال مجدد به گوهردشت
بود که در مدیری  زندانِ اوین، تغییرات  صورت گرف  و شخص دیگری  2۰اوایل سال 

 .ها کتترخواهد شدرسید که فضا کت  بازتر وسختگیریبه نارم  .رئیس زندان اوین شد

تیرماه آمد این بود که در تغییری که پیش  .محسوس  پیش نیامد اما در وضعی  ما تغییر

به ما گنتند کلیه وسایلتان را جتع کنید و این یعن  هتۀ افراد اتای منتقل خواهند  2۰سال 

، ها را بر مبنای مدت محتومی خواهند زندان گوشه و کنار شنیده بودی  که م  .شد

رسید هتۀ آن روز به نار م  .غیرمکهب  و معیارهای دیگر تقسی  مجدد کنند، مکهب 

  .کردندکسان  که حت  گرفته بودند را از سالن سه منتقل 

های سر و کوه "آستانِ باز و آفتابِ زر"روی و دیدنِ در محوطۀ اوین بعد از کت  پیاده 

 ،بوس شدی  و حرک  کردی سوار چند مین ، به فلک کشیده و شنیدن صدای اتوموبیل

من او را از  .را دیدم 5حتدیبند از زیر چش هتانجا  .دس  بسته البته چش  بسته اما نه

بودی  و تا حدودی ازمویعی  و مسائل   سازمانه  .شناخت اوایل انقدب م 

ویت  دیدمش سع  کردم  .هاس اما شنیده بودم او در بند تواب .اش مطلع بودمتشتیدت 

دور از چش ِ پاسدارها فشاری به  دس  هتدیگر را گرفتی  و .بوس کنارش بنشین در مین 

او با هتان لحن  «؟شنیدم زیاد خوب نیست ؟ حتدی چطوری»پرسیدم:  .هتدیگر دادی 

درس  »گن : ، اش هی  وی  معلوم نبوداش که تناوت شوخ  و جدیهتیشگ 

بند شتلک در دیدم که زیر چش اما م  «.با من زیادی یاط  نشو ،من تواب  .شنیدی

 «؟حال  چطوره ،جدی بگو» :گنت  .زندای ه  م های شوخ و مسخرهآورد و حر م 

 «.اما در فترم که نباید اینجا بتان  .خوب »گن : 
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سازمان نداش  و مدتها خط مش  ی دستگیری دیگر هی  اعتقادی به حتدی در لحاه

بلته ؛ اش از ترس یا خستگ  نبودگیریکناره .یبل از دستگیری دیگر در تشتیدت نبود

 .درس  در چنین حال و هوای  دستگیر شده بود .گش جانبه برم به یک اختد  هته

اش این بود که و او تتام سع  .خواستندیت  از نزدیتانش را م نشان  از او با اصرار تتام 

با آنته در بدترین شرایط فتری و  .آدرس طر  را به آنها ندهد و خدصه ه  موف  شد

ای اما دیگر انگیزه .را از چنگِ بازجوها نجات داده بود وندشخویشا، روح  یرار داش 

حاق او خود را به تواب  زده بود تا بلته  .برای مقاوم  در مورد چیزهای دیگر نداش 

کس اعتتاد نداش  و به ها چه دیده بود که به هی دان  در بند توابنت  .رهایش کنند

 ترین دوست  از تو راجع به منحت  صتیت ، اگریت  از رفقای »گن : من م 

اما من کار  «!صریحا  بگو حتدی تواب اس  .بگو حتدی تواب اس ، حتدی( پرسید)

  .او را یبول نداشت 

حدود دویس  ننر  .بوس به گوهردش  رسید و ما را وارد یک بند کردندمین سرانجام 

زیر هش  اتایهای هر کس را مشخص  .تواب و سرِ موضع  یاط  بودند .شدی م 

درِ هواخوری تتام روز باز  .عتوم  بود، اما زندان تنتیک شده بودی ،اگرچه  .کردند

  .های هتدیگر بروی  و در راهرو و یا حیاط یدم بزنی توانستی  به اتایبود و ما م 

یعن  هتۀ ما  .کشیدن به معنای وایع  کلته آغاز شده بودزندان، تازه بعد از حدود دو سال

حت  داشتی  و ظاهرا  از بازجوی  خبری نبود و زندانِ ما ه  عتوم  ، که در آنجا بودی 

دادند و هواخوری و تلویزیون ه  چند کتاب  داشتی  و یل  و کاغک ه  به ما م  .بود

که  مادر بین  .کردندجوی  نت البته هنوز پاسدارها در بند بودند اما زیاد بهانه .بریرار بود

های سلول ها و یا ه بندیه  .بریرار بود هاای از پیوندشبته بودی ،دویس  ننرحدود 

تازه ، شناختی و یا حت  رفقای  که از بیرون م  دیدی ، ها ندیده بودی که مدت را یبل 

های آشنای درعین حال،   .دیدی هتدیگر را آنجا  ب  خبری از یتدیگر، بعد از سالها

 .دادرخ م  ی ه جدید
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اما به  .کردندتنها مشتل اساس  ما تعدادی تواب بودند که با ما در هتان بند زندگ  م 

های بند یا به دلیل تعداد زیادِ سرموضع  ،ها چندان فعال نیستندتدری  فهتیدی  که تواب

های سرموضع زندان ) ها فشار زیادی برای دادن گزارش ازمایا به دلیل آنته روی تواب

ها چندان کاری با ما به هر حال تواب .کردن ما وجود نداش یا اذی  بان( وز نار زندانا

های اوین آمده ها که از بند نتازخوانبخش  از زندان ، نداشتند اما به خاطر وجود آنها

ها تعدادی از این بچه .ها هراس داشتندخواندند و از گزارش توابهنوز نتاز م ، بودند

های اول نتاز تحتیل  را کنار گکاشتند و ویت  آنها را به زیر هش  خواستند در هتان روز

 .و توضیح بیشتری نداده بودند خوانندکه نت گنته بودند  ،خوانیدو پرسیدند چرا نتاز نت 

خواهد خوان  و نتاز ه  خوانده و بعدا  م اما راستش برای کس  که یبد  گنته نتاز م 

او باید خود را برای عوایب  .انجام این عتل دشوار اس ، گکاردنتاز خواندن را کنار ب

  .باشدبان داشتهکارش آماده کند و انتاار توهین و شتنجه را از طر  زندان

صبح  3یت  از مسائل مه  در ابتدای ورود به گوهردش  این بود که هر روز ساع  

، حسینیه بروی  و از مدار بستهکردند به سالن بزرگتر ته بند یعن  هتۀ ما را مجبور م 

های  که به هرحال ها و یا زندان های طوقن  و متلو از فحش و ناسزای توابمصاحبه

حت  اگر یک ننر  .تتاشا کنی ، زیر فشار مجبور شده بودند آن اراجیف را بگویند

گرف  و خطر کتک خوردن و اننرادی و پاسدار جلویش را م ، خواس  توال  برودم 

  انجامیدها به طول م این وضع گاه تا ساع  .ه  وجود داش بیشتر  رآزا

گویا یک ماه گکشته  .ها افزوده گش چند ماه  گکش  تا به تدری  بر تعدادِ نتازنخوان

با این کار  .ها را جتع کردند و به بند دیگری بردندبود که یک شب تقریبا تتام  تواب

ها کسان  بودند که جا بگوی  مناورم از توابنهتی .هاه  ما راح  شدی  و ه  تواب

اینته وایعا چقدر به رژی  نزدیک شده بودند و تا  .گنتند توابخودشان به خودشان م 

مسائل  هستند که به سادگ  ، کردندکردند یا نت چه حد به ضرر زندان  عتل م 

  .توان دربارۀ آنها نار دادنت 
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 ( 2631  تیر) زندان عمومی در گوهردشت
 که هر طبقه یک بند داش  ایزندان  بود با هش  بلوک سه طبقه، زندان گوهردش 

  .با چهل سلول ها بوداننرادیشامل  معتوق  هر بلوک ی اول ازطبقه .بند( 6۰درمجتوع )

 اسارتگاه  .ها بودمهش  ماه( در یت  ازهتین اننرادی) 29تا مرداد  26من از دی ماه 

ترساندند و به جای گوهردش  به آن مرموز با ستوت  سنگین بود که هته را از آن م 

 .گنتندم  "شهررجای "

جا  51را در بند هته ، اوین به گوهردش  منتقل کردند 9که ما را از سالن  2۰در تابستان 

گکاشتند و  ها را بازی سلولهایش یبد  اننرادی بود اما درِ هتهدادند که بسیاری از سلول

به صورتِ ، کل بند با داشتنِ دو اتای بزرگ و یک سالن بزرگ که حسینیه نامیده میشد

از  یعن  محدودیت  برای استناده، باز بوده   توال  و حتام درِ .بند عتوم  در آمده بود

های چپ بودند و از هتگ  وابسته به سازمان، زندانیان بند ما .وجود نداش  آنها

  .مکهب  دیگر کس  در بین ما نبود-های سیاس سازمان مجاهدین و یا

ها بودند و به یول اوین و در وایع جزء نتازنخوان 9درصد افراد از سالن  11تقریبا 

یبد  در دیگری که  افراداکثر ، هاجز توابه ب .شدندمحسوب م  "سرِ موضع" هازندانبان

گشتند تا خواندن نتاز را کنار صت  م دنبال فر، بردندهای اوین به سر م بند نتازخوان

، اوین آمده بودی  9شان با ما که از سالن انتقالشان به گوهردش  و یاط  شدن .بگکارند

  .این فرص  را برایشان فراه  کرد

اگرچه سلول هرکس از طر   .در یت  دو ماه اول اکثرشان نتاز را کنار گکاشتند

آمد به اتای وتعویض اتای و یا رف  مشخص شده بود و رستا  اجازه 5"زیرهش "

  .زدندرفتند و با ه  یدم م اما افراد به اتای یتدیگر م ، یتدیگر داده نشده بود

مسئول  ،مسئول خریدمسئول تعیین کنی :  بانبه تدری  توانستی  بدون دخال  زندان

اتای   در مجتوعۀ مسائل زندگ ِ جتع کار مسئول اتای پرداختن به  .مسئول اتایورزش، 
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را البته  ی جتع کارهااین گونه  .های( دیگر بودسلول) هایو هتاهنگ  با اتایمربوطه 

پیشبرد  بانبود، و کامد مخن   این تدش .دادی بان انجام م بدون اجازه و یا اطدعِ زندان

که حال   − ثبات به تدری  در اوج ب  .را جا بیندازی   حقوی آرام آرامخواستی  آن م 

به یک ثبات نسب   − های جتهوری اسدم  اس عتوم  زندان  سیاس  در زندان

  .شدی نزدیک م 

 ؛توانستی  سیگارروشن کنی خواس  م سیگار و فندک داشتی  وهروی  که دلتان م 

فقط سه بار سیگار را پاسدار برایتان روشن کند و داشتن ، های دربستۀ اویننه مثل اتای

مواد غکای  و حت   زندان "فروشگاه"و  ،داشتی  ه  یل  و کاغک .نباشد فندک مجاز

توانستی  توپ به جای توپ پدستیت  م  .فروخ و چیزهای دیگر به ما م  پیراهن

مان در مدیات هایبخری  و به بچه ...بهتری برای والیبال بخری  و یا مداد و خودکار و

آمد و بلته پاسداری م  .کار نبود در وایع  کلتهمعنای  البته فروشگاه  در .هدیه بدهی 

کرد و را که مجاز بودند مشخص م  آنهاگرف  و موارد معین  از ما را م  هایسنارش

  .گرف داد و پولش را م را تحویل م  هادر روز بعد جنس

 ها شروع کردند به زندانی این تغییرات بچهدر نتیجه .وضع کتاب ه  کت  بهتر شد

 .در اسارتتر برای زندگ  ریزی درازمدتکشیدن و برنامه
 

 36و  31ها در زندان عمومی سالهای سرگرمی
در وایع توجیه  بود ، تولد فرزند .برگزاری جشن تولد برای فرزندان خیل  باب شده بود

کت   و خوریتخته و شیرین ، خوان برای ما درمقابل زندانبان که اگر در مورد ترانه

ای بهانه، افتاد(که گاه  ه  اتنای م ) گرفتی مورد بازخواس  یرار ، کردنشادی

  .غیرسیاس  داشته باشی 

کتپوت و چای و خرما و  .نددادها ما را از فرسودگ  و ختودی نجات م این جشن

به ست   ،ها از مرضیه و بنانبه تدری  ترانه .خواندی خوردی  و آواز م شیرین  م 
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و گاه دکلتۀ شعرهای عتی  ، اما نه هنوز سرود ،های فولتلور و خلق  و سیاس ترانه

  .یاف تغییر و تتامل م ، اجتتاع  و سیاس 

به خصوص در هنگام ، شدندپاسدارها در بند نبودند و فقط روزی چند بار وارد بند م 

 .آمدن ما و زندانبان پیش م برخوردهای  بی ه  در این دوره .پاییدندهواخوری ما را م 

ها و یا وسایل دیگر اتای را ساختی  تا کتابکتد م ، به عنوان مثال ما با کاغک و مقوا

تابیدی  و کاردست  درس  روی زمین نچینی  و بلته در کتد بگکاری  و یا نخ م 

ند کردند و چها خراب م هتۀ کتدها را در بازرس ، دیدندها م ویت  آن .کردی م 

تککر و تهدید ، بازخواس  ماجرا معتوق با .بردنددفتر نگهبان ( م ) ننری را به زیر هش 

  .یاف خاتته م 

های سخ  های دوران بازجوی  و سالزخ  .توان  دورۀ تجدید یوا بنام را م  2۰سال 

ما  انگار زنگ تنریح  به .اوین و گوهردش  در حال التیام بودند، حصاردر یزل 29تا  21

بااینهته زندانیان هنوز در قک  .قجوردی و حاج داوودی در کار نبودند .داده بودند

این تغییرات شامل  .ها کامد  مشهود بوداما باق رفتن روحیه، دفاع  و حنظ خود بودند

یعن  فشار طای  فرسا در  .شدی آن مرحله نت های وحشیانهی بازجوی  و شتنجهمرحله

  .با تتام یوت بریرار بود ی بازجوی مرحله

به تدری  فرص  یافته بودی  که  .ها نداشتی چندین ماه بود که درگیری خاص  با زندانبان

توانستی  راجع به چگونگ  کتبودها و مشتدت خود را فرموله کنی  اما هنوز نت 

دیگر ه  و غ  ما مقاوم  هر روزه و هر ساعته در  .ریزی کنی پیگیری مطالباتتان برنامه

آنته به چیزهای  برای  ی   داشتی زندانبان نبود و فرصتمقابل توهین و تعرض هرروزه

  .ی فتر کنی دیگر

آموختنِ چیزی یا ، خواندنبرخ  درس .ای مطالعۀ جدی و با برنامه را آغاز کردندعده

در  .گرفتندرا پ  م  های دیگریا زبان گلیس ان هایشان یا آموزش جدیتعتی ِ آموخته

های  آنها کتاب .حصار به گوهردش  منتقل شدندهتان سال زندانیان زیادی از یزل
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  .داشتند که برای ما جالب و خواندن  بودند

آمدند و از ما دربارۀ ها در هتین اوضاع و احوال بود که فرستادگان بی  منتاری به زندان

یک روز آخوند بسیار جوان  وارد بند  .کردندتان در زندان سؤال م مسائل و مشتدت

ها سر زد و به جای سدم شروع کرد به انگلیس  حر  زدن و تک اتای شد و به تک

 .توانید به من بگوییدتان را م مسائل .اینته من ه  مثل شتا به زبان خارج  آشنای  دارم

لته طرز برخوردش به خصوص اینته در برخ  از اما راستش نه تنها او را جدی نگرفتی  ب

باعث خنده و ، ها بدون مقدمه و از هتان ابتدا شروع کرده بود به انگلیس  حر  زدناتای

 .بودتعجب ما شده

البته آخوند دیگری ه  آمد و توضیح بیشتری داد و هته را در حسینیه جتع کرد و  

ما  .  و در حد توان رسیدگ  کنی های شتا گوش بدهیخواهی  به خواس گن : ما م 

ها به حر  کردی  تا اینته خدصه یت  دو تا از بچهاعتتادی به آنها نگاه م ابتدا با ب 

مثد در مورد تتاشای ؛ از آزار و توهین به زندان  را مطرح کردندهای  آمدند و نتونه

ی این برنامه بود کهاگرچه مدت   ....ته سالن و ب  انتها درحسینههای اجباری مصاحبه

در پاسخ به طرح چنین  .زجرآور یطع شده بود اما هر لحاه امتان داش  دوباره احیا شود

امیدواری  »نتایندۀ منتاری گن : ، مشتدت  از طر  ما که عتدتا  توهین و شتنجه بود

ای  ما آمده .این موارد بشوی  بارهدرواردِ صحب  توانی  اما ما نت  ،این مسائل دیگر نباشد

تان را در اینجا در حد امتانات بررس  و حل که مسائل رفاه  و مشتدت زندگ 

 «.کنی 

ای ها در فتر ایدام جدیها دیگر ادامه ندادند و احساس کردند اینبرخ  از زندان 

اما چند ننری شروع کردند به برشتردن مشتدت رفاه  از یبیل ساع   .نیستند

، بودان مدیات که اوایل سه هنته یتبار وبعدا  دوهنته یتبار شدهک  بودن زم، هواخوری

ها و غکا و به خصوص کتاب را مطرح کردند و او ه  برخ  از این خواس ، کتبود جا

  .مشتدت را یادداش  کرد
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در  .بود که نتایشگاه کتاب  در زندانِ گوهردش  برپا شد 2۰پس از مدت  شاید زمستان 

ها و کتب فقط شامل رساله کردی    انتاار ما که فتر م این نتایشگاه بر خد

دیدی  در عین ، خواهد بود ...روحانیون مصری و الجزایری و کتب مطهری و عدمه و

با  هایکتابهای خوب و برخ  رماندر میان آنها  آخوندی،وجود هتۀ آن شاهتارهای 

درس  و  هایکتابآمد اما آنچه کامد  چشتگیر به نار م  .شودپیدا م  دیگر ه ارزش 

  .دانشگاه  و تا حدودی کتابهای آموزش زبان بود

خواهند سنارش خرید بدهند و در این نتایشگاه زندانیان اجازه داشتند هر چقدر م 

برخ  از زندانیان چندین هزار تومان  .پولش را در مدیات از طری  خانواده بپردازند

در  که استاد 1کیوان مهشید .کردخریدند و جالب اینته زندانبان مخالنت  نت  کتاب

های شاید س  و یا چهل جلد کتاب، دانشگاه صنعت  شریف بود ی ریاض ِدانشتده

های جدی و با کینیت  در سطح درس  و دانشگاه  خرید او و بسیاری دیگر کدس

ها را برنامۀ زندگ  بچه، ها به بندکتاب ورود این .دانشگاه برای عدیتندان برپا کردند

هته ، دیگر به جای فتر کردن به کتبودها یا ورزش جتع  یا کاردست  .دگرگون کرد

یادم نیس  که آیا در هتان مویع مجاهدین را با ما یاط  کرده بودند  .سرشان به کتاب بود

ها درگیر مطالعۀ ر از چپ زندانیان مجاهد کتت، یا نه اما این را به خاطر دارم که در مجتوع

  .شدندها م کتاب

                                                           
اش را از حزب ملل بود، که فعالیتهای سیاس ایران ی حزب توده مهشید یت  از کادرهای باتجربهکیوان  5

ی نادری اسدم  آغاز کرده و در زندان شاه به تدری  به ست  حزب توده گرایش پیدا کرده بود. او نتونه

خواند. کیوان نتاز م ی حزب، که به لحاظ عقیدت  به خدا معتقد اس  و بود ازیک حزب  معتقد به برنامه

کرد که کرد به بازجوها بنهتاند که نتاز خواندنش اعتقاد شخص  اس  و هتیشه به آنها تاکید م سع  م 

اعدام شد. او  21ای معتقد اس  یعن  به سوسیالیس  اعتقاد دارد. کیوان در کشتار تابستان او یک توده

چیها از او به ای که ختین ه به دلیل سیاس  وشاید کینهای اس  از چپها که نه به خاطر ایدئولوژی  کنتونه

 اش داشتند، اعدام شد.  ی مکهب دلیل پیشینه
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عنوان زندان  در بند ما  به 5از آنجای  که چند استاد دانشگاه و حت  یک رئیس دانشتده

، های  در سطح دانشگاه در مورد ریاضیات عال کدس، هابا آمدن این کتاب، بودند

چسبیده بودی  و منطقاَ باید اگرچه ما به دانش و کتاب  .شدند تشتیل ...شیت  و، فیزیک

به تدری  به فتر این ، ول  به موازات بازتر شدن فضا، شدی بان درگیر م کتتر با زندان

افتادی  که مسئول بند داشته باشی  و آن را رستا  به زیرهش  معرف  کنی  تا نتایندۀ بند در 

را به عنوان  6مطل یاد احتد حیدری این کار را کردی  و زنده .رابطه با زیرهش  باشد

توانستند یبول بسیاری از چپهای دیگر نت  ای بود وچه توده اگراو   .مسئول برگزیدی 

اش یعن  های شخصیت اما به عل  ویژگ ، ای مسئول بند باشدکنند که یک توده

 .بوداش مورد احترام وموافق  حت  مخالنین سیاس ، اشصدای  و عدال  و استحتام

  .دهدمسایل حزب  را دخال  نت ، دانستند که احتد در مدیری  بندم هته 

 هتۀ بندهای عتوم  گوهردش  سالن نسبتا  بزرگ  داشتند که اختصاص به نتاز خوان 

   ای!داش  اما چه نتازخانه )حسینیه( بند ما ه  نتازخانه .داش 

بعد از  .هاخوابگاه عتوم  در شب ما تبدیل شده بود به اتای مطالعه در روزها و "حسینیه"

توانستی  در حیاط بزرگ یدم یعن  نت  با توجه به اینته هواخوری دیگر بسته بود، شام

  .کردی و صحب  م  زدی وار یدم م دایرهو  "حسینیه"رفتی  به ، م بزنی 

ه  تخته  .یت  از بهترین تنریحات ما بود، دیدن فیل  سینتای ، بعدازظهر روزهای جتعه

؛ آنگاه آوردنداز اتایشان م  آفتابگردان تخته از پر بشقاب هر چند ننر یکداشتی ! 

                                                           
ای( ویا دکتر رضا غناری استاد ی نساج  در دانشگاه پل  تتنیک )تودهورزی رئیس دانشتدهدکتر  5

 ای( ایتصاد)راه کارگر( و کیوان مهشید، استاد ریاض  در دانشگاه صنعت  شریف)توده
ی ایران بود. او با سواد و صادی احتد یت  از کادرهای خوش فتر، مردم ، مقاوم و مهربان حزب توده 6

 21شد. احتد در شهریور اختیار به او عدیتند م کرد، ب بود. هر کس که مدت  با احتد زندگ  م 

از عقایدش را  کامل، دفاع دریاف  که رژی  کتر به یتل عام زندانیان سیاس  بسته اس .  در بیدادگاه

 دار شد.انتخاب کرد وسربه
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، اما فیل  سینتای  بعد از ظهر جتعه را ببینی  که غالبا  تتراری تانشستی  گوش تا گوش م 

های پارتیزان  یا فیل  آکیرو کوروساوا از کارگردان ژاپن  های فیل بودند، مثل  خوب

 .شدندیابل دیدن دیگری که در آن سالها از تلویزیون پخش م  چیزهایاروپای شری  و 

سانسورتوسط خود  آنها اولین .ددنکرنیز هتواره اختدل م  سه نوع پارازی  مزاح 

د مثد  دوس  دختر یا نامز .داددوبلۀ فیل  نشان م  از جتله درخودش را  بود کهتلویزیون 

ی اصل  یک فیل  شد و یا هنرپیشهی اصل ِ فیل  به صورت خواهر وی معرف  م هنرپیشه

سنارش عری بیدمشک ، شد و به جای ویست  و یا مشروبات دیگروسترن وارد کافه م 

که به صورت یطع ، گرف ی زندان صورت م توسط اداره افتن  دومپارازی  !دادم 

یطع بری به خصوص در تابستان ، سومین مزاح  .اه بودهای  از فیل  برای چند لحیست 

رشته داستان را کل  از فیل  گکشته بود و ما ، بود که تا موتور بری داخل  زندان راه بینتد

 .دادی از دس  م 

 که اهل سینتا بود و "5منوچهر"داشتی  به نام  )منتخب خودمان( ما یک مسئول تلویزیون

ها را ها را دیده بود و یا داستانفیل  آنمنوچهر بسیاری از  .طبع  بارزی داش شوخ

ای فیل  به عل  دییقه 51یا  1او غالبا  در زمان یطع  .توانس  حدس بزندخوب م 

ای داستان فیل  را هتراه با شوخ  و خنده بازسازی به صورت بامزه، سه گانه هایاختدل

  .گش ها م و شادی بچهکرد و هتین امر سبب خنده و برای ما نقل م 

مثد  بچۀ خردسال  مادرش را از دس  ؛ ها داستان  بسیار عاطن  داشتندبرخ  از فیل 

ها به خصوص نسب  به بیرحت  .پاشیدداد و یا بر اثر جنگ یک خانواده از ه  م م 

  .شدمان جاری م کرد که ب  اختیار اشک از چشتانچنان ما را منقلب م ، ها و زنانبچه

، گرف ام م تتاشای یک صحنه داش  گریه هنگامیک روز که جلوتر از بقیه نشسته و 

های من که به تلویزیون چش  دوخته یک لحاه به عقب برگشت  تا ببین  پش  سری

                                                           
 انه بعد از آنییییبود. متاسن («ایلی »منوچهر از رفقای ایلی  )سازمان چریتهای فدای  خل  ایران 5

 .دوره دیگر ندیدمش و خبری از او ندارم
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ای بغض کرده ها در آن لحاه ییافهوایعا  هتۀ زندان  .بودند در چه حال و هوای  هستند

  .شان حلقه زده بودداشتند و اشک در چشتان اکثر

 .بود "نسیت ِ شاعر"های بعدازظهر جتعه درمورد داستان زندگ  و مبارزات یت  از فیل 

به تناسب ، نسیت  شاعری بود که غزلیاتش بسیار شبیه غزلیات حافظ بود و در سراسر فیل 

، ویت  حاکتان زورگوی وی  .شداین غزلیات با صدای  دلنشین خوانده م ، صحنه ها

خواستند زنده زنده در میدانِ شهر پوس  م ، نسیت  را که شاعری آزاده و انقدب  بود

شد که کامد  با مویعی  ما به عنوان زندانیان سیاس ِ شعری از نسیت  خوانده م ، بتنند

  :رژی  جتهوری اسدم  خوانای  داش 

 مشتای گل ازسرزنش خار نترسد

 جویای رخ یار ز اغیار نترسد

 ورکه کند ترک سرخویشعیاردق

 ریز وسردار نترسدازخنجرخون

به زندگ  مخن  رو  و بود نسیت  که مدتها فراریدهنده بود: ای از فیل  بسیار تتانصحنه

تا اعدام نسیت  را خواند م شنید که حاک  شهر مردم را به میدان شهر فرا، بود آورده

گاهش بتاند و خودش ه  با مردم نسیت  نتوانس  در مخنی .شاهد باشند و عبرت بگیرند

شخص دیگری را که مسلتا  از هوادارانش بود و  خواهندیم که به میدان شهر رف  و دید

نسیت  نتوانس  شاهد شتنجه و اعدام انسان  .اعدام کنند، خود را نسیت  معرف  کرده بود

دانس  که او آگاهانه خودش را نسیت  جا زده اس  تا نسیت  دیگری با شد اگرچه م 

 .به ستوی اعدام نزدیک شد و به حاک  گن  او را نتشید .در برده وایع  جان سال  ب

دند که نه او چند ننر دیگر از هوادارانش یت  پس از دیگری اعدم کر .نسیت  من هست 

اما حاک  از مجتوعۀ وجنات نسیت  پ  برد که نسیت  ، نسیت  ما هستی  .گویددروغ م 

شعری که چند سطر یبل نوشت   در اینجا .او را زنده زنده پوس  کندند .وایع  کیس 

شروع کردی  ، از آنجای  که ما کتاب شعر نسیت  را هی  وی  ندیده بودی  .خوانده شد
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تندنویس  کردن و خدصه ، شنیدی عرهای  را که م در خدل فیل  ش

  .هاشان را از بر کردی آوری وخیل ازشعرهای این شاعرمبارز را جتعایمجتوعه

دائتا  در  21بعد از یتل عام شهریور  21در سال  "مشتای گل از سرزنش خار نترسد"شعر 

 :زدگوش هته زنگ م 

 ، عیار دقورکه کند ترک سرخویش

 سرِ دار نترسد و ازخنجرخونریز

 

 زنگ تفریح در زندان گوهردشت
از یک ماه یبل برای عید تدارک  .بهترین دوران زندان عتوم  بود 21عید آن سال یعن  

کردند برای فرزند و یا هتسر یا عزیزان دیگرشان ها سع  م اکثر زندان  .دیده بودی 

  .ای با دس  خودشان بسازندهدیه

به یُتن وجود دو سه ننر نقاش و  .تراش  بودگلدوزی و سنگ، دست  بیشترین کارِ

سعید  .های بسیار زیبای  تهیه کنندهای بند توانستند طرحتقریبا  هتۀ بچه، سازمجسته

نقاش و مجسته سازِ هتیشه خندان و خوش روحیه که درنقاش  و هتاهنگ ، شهدپور

 یخواس  و روحیه ها را با درنارداشتنتقریباَ هتۀ طرح ،ها بسیار توانا بودکردن رنگ

داد که آثار ها چنان استادی به خرج م دادن رنگیرار در کناره  با وا .کشیدزندان  م 

پرندۀ بزرگ  که یادم نیس   .آمدای با آن امتانات ک  به وجود م هنری برجسته

شد باور وزی شده بود که نت آنقدر خوشرنگ و با سلیقه گلد ،طاووس بود یا طوط 

و جالب اینته این هدایا که  .ها با ابزار و امتانات بسیار محدود باشدکرد که کار زندان 

ها آن را مجددا  با سلیقۀ فراوان یاب خانواده، شدها داده م در روزهای مدیات به خانواده

های تس را در مدیاتگرفتند و عتس  از آن هدیه و فرزند زندان  انداخته و این عم 

ای را که داده بودی  به صورت عتس دریاف  رساندند و ما دوباره هدیهبعدی به ما م 

ها که این چقدر زنده بودند و چه حر  .دادی کردی  و در یلبتان آن را جا م م 
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های کوچت  که درس  کرده بودی  آنها را در آلبوم! زدندجان با ما م های ب عتس

 "راه کارگر"یت  از رفقای  .بردی دادی  و لکت م تی  و به یتدیگر نشان م گکاشم 

من که  .کردم   شانقها روی سنگ برای خیل  ه  در نقاش  و خطاط  توانا بود و

کردم شعر و یا گُل  را خطاط  م ، تراشیدندها م های  که بچهخط  بد نبود روی سنگ

که تراشتار بود در  5اکبر صادی  .آموخت  ه  و به تدری  حتاک  روی سنگ را

و با دستۀ  کرددرس  م  از سوزن به راحت  مته ،ساختن ابزار کار استعداد عجیب  داش 

ابزار  مسواک و چیزهای دیگری که هتیشه در جاهای مختلف جاسازی کرده بود

ا از های بسیار با ارزش ردان  چشتان تیز و کنجتاوش آن خرت و پرتنت  .ساخ م 

 به برک  وجود او .آوردگیر م  کدام سوراخ سنبۀ زندان که دهها بار بازرس  شده بود

مته و چایو و آچار  ،خواستی و هر چه م  ،وی  لنگِ ابزارِکار نبودندهی های ما هتبندی

 .توانستی  مشابهِ عجیب و غریبش را از اکبر بگیری م  و چیزهای دیگر، گوشت و پی 

و ستباده ، با فشار آبِ شیر حتام، "وحدت کتونیست "از سازمان  نجن مهندس منصور 

چایو تیز کن  ساخته بود که از ، دان  چطور ساخته یا تهیه کرده بودیک دیسک که نت 

این ، منصور .ها یرارم  دادساخ  و در اختیار بچههای دییق  م مته، میخ یا سوزن

 .دار شدبهسر 21آرام و زحتتتش ه  در شهریور  مهندس

اگر هنر یا مهارت چندان  .شدآموزگار م  ،در زندان هرکس  که هنری یا مهارت  داش 

فورا  یک کدس  .خواستند از تو بیاموزندم شدند که کسان  پیدا م  باز، نبود ه  باق

ها مثد  من خط  خوب بود و هتین امر باعث شده بود که بعض  از بچه .شدتشتیل م 

ترتیب کدس کوچت   برایشان سرمش  بنویس  و بخواهنداز من ، ب  نداشتندکه خط خو

  .ده 

من و او از یک سازمان نبودی  اما  .نداش  هتایون یت  از دوستان  بود که خط خوب 

                                                           
داشتن  سازمان فداییان خل  ایران )اکثری ( بود. من رفی  اکبر صادی  از کادرهای با ارزش و دوس  5

 اکبر را برای هتیشه ازدس  دادم ... از دس  دادی .  21شناخت  ول  در شهریور سیاه اورا از زندان شاه م 
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دریافته بودم که هتسرش ه  در زندان  .زدی با ه  دوس  بودی  و گهگاه  گپ م 

ای خواهد نامهمن خط  خوب نیس  و دل  م  ،حسین»به من گن : یتبار هتایون  .اس 

ن  یک کدس اتوم  .ای نباشدنویس  اینقدر خرچنگ یورباغهکه برای هتسرم م 

ویت  شروع به تترین  .هتایون وایعا  پیگیر و مصرّ بود .باشه :گنت  «؟جدی برای  بگکاری

سه -ت دوکاغکهای زیادی را سیاه کرد و در مد .شناخ روز و شب نت دیگر ، کرد

من ایراد  ،دادنتیجۀ کارش را به من نشان م  پیاپ او  .هنته به اندازۀ چندین ماه تترین کرد

نوش  که باید م را ای نامه سرانجامتا اینته  ،کردگرفت  و او تصحیح و تترین م م 

به لحاظ خط نامه  نگارشخواس  چون دلش م  دادبه من نشان  را آن .آماده کرد

اما چندان عجیب نبود ، آمدچه نامه به هتسر خصوص  به حساب م  اگر) .شتیل باشد

 ،های  که با ه  دوس  بودندآمد که بچهبسیار پیش م  .که مثد  من آن نامه را ببین 

لحاظ از ایرادهای  ، دیدمکه نامه را  (.دادندشان را به ه  نشان م های خصوص نامه

درنهای   .نوش  تا تقریبا  بدون اشتال از آب درآمد او دوباره و سه باره .خطاط  گرفت 

به  .خطِ هتایون اس ، توانست  باور کن  که خطکردی دیگر نت ویت  به نامه نگاه م 

باور نترده بود که  اوگویا ، هر حال نامه پس  شد و مدت  بعد که نامه به هتسرش رسید

ه چرا هتایون نامه را داده یت  نامه را نوشته و این باعث تعجبش شده بود ک آن هتایون

  .ویت  این جریان را از هتایون شنیدم کل  با ه  خندیدی  .دیگر پاکنویس کند

توانست  بگوی  هتایون بوده که بعد مشتل در اینجا بود که من تنها شاهدی بودم که م 

کرده  اش این معجزه رافرهادوار کوه را شتافته و برای شیرین، ها رن  و مرارتاز هنته

، توانست  با هتسر هتایون که او ه  زندان  بوداما منِ زندان  چگونه م  .بنگاردکه زیبا 

 ؟ مدیات  داشته باش  و این وایعی  را به او بگوی  و یلبش را شاد کن 

 

 سنگ تراشی فرهاد برای شیرینش
من غالبا  در  .شودبود که فهتیدم اشر  به احتتال زیاد از ایران خارج م  21تابستان 
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کاری روی ی خوشنویس  و کندهساختن کاردست  برای دیگر رفقا و دوستان در عرصه

شد حاق دیگر ویتش بود که برای خودم یعن  اشر  و اگر م  .سنگ، فعال بودم 

تتایل  به کنده کاری روی سنگ و درس  کردن  .حتید، چیزی درس  کن 

خیل  با  5نخهای  که عادل .ی مقاوم باشدشدههبندی بود که زنجیرش از نخهای بافتگردن

خصوص احتتال رفتن اشر  را با اکبرصادی  در موضوع را به .باف سلیقه ومحت  م 

 .کنی اکبر با نگاه  مهربان و عتی  گن : بهترین گردنبند را درس  م  .میان گکاشت 

  پیدا کرد و ازهتان لحاه اکبر رف  دنبال سنگ ویت  دوروز بعد  سنگ  سیاه وسخ

باید از سنگ کروی ول   .های کف حتامبا موزاییک گشروع کردی  به ساییدن سن

سعید شهدپور که  .این کار سه روزی طول کشید .ساختی نامنا  یک بیض ِ تخ  م 

 .سازی و دروایع طراح بدمنازع بند ما بود در جریان یرارگرف آرشیتت  و استاد مجسته

طر ِ سنگ گل سازمان را بِتِش  و طر  دیگره  اس  سعید گن  میخواه  یک 

 .کن کاری گل و خطاط  را که خودت م چون کنده .هتسرت را خودت بنویس

سعید گن  گل  .آید رنت کاریش یشنگ دگنت  گل سازمان خیل  ساده هس  و کنده

خواس  اس ؟ راستش گل سرخ حزب بنارم یشنگ تر بود ول  دل  نت حزب چطور

خوشبختانه اس  هتسر و فرزندم مساله را برای   .ن سازمان نشان حزب بگکارم بجای نشا

اشر  و من اس  حتید را برای فرزندمان به یادِ حتید اشر  انتخاب کرده  .حل کردند

را با  حتید و اشر  و طر  دیگر گل سرخ  به این ترتیب یک طر  سنگ .بودی  

  .اشر  رسیدشیرین ،   این گردنبند، نهایتا  به دس .عدیه تراشیدم

       

  شودفرشید امام زمان می
شنیده  .(2۰پاییز ) از بند ما بردند ها دیگر آن یدرت ساب  را نداشتند، ویت  آنان راتواب

 خبرچین برای  دیگر نهند و آنها راهایشان ویع  نت ن زندان به گزارشبودی  که مسئوق

                                                           
  بعدها آزاد شد. عادل رفیق  جوان، متین و خوش فتر واز رفقای اکثری  بود که خوشبختانه5
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دیگر ، که از آنها خبر داشتی   مشابه هایبنددس  ک  در بند ما و  .گکارندزیر فشار نت 

  .زندان  را اذی  کند گرم ِ زیر هش که به پش  ، تواب تواب علن  وجود نداش 

 .دچار اختدل حواس بود کهساله(  61حدودا  ) فرشیدداشتی  به نام  "تواب" کیما 

های فدای  چریک"در رابطه با  بودم کهشنیده اما  ،دان را نت  اشزندگ داستان دیی  

 داده،برادرش را لو  ، نهایتا شدید شتنجه زیرو  هجناح اشر  دهقان ( دستگیر شد) "خل 

او را زمان  به  .روان  شده بود، و او ندبرادرش را اعدام کرده بود .ده اس تواب ش و خود

زد و دائتا  راه م  های عجیب حر  .بود دچار مشتل عصب بند ما آوردند که کامد  

به مویع بخورد،  ی ما مرایب بودکه  بخش های آرامبه خاطر یرصرف  و یا م 

های  که از تحلیل .اما اهل دعوا و زد و خورد نبود ،شدها درگیر م با بچه .خوابیدم 

آنقدر زیبا و هوشیارانه و ، کردداد و به صدای بلند آنها را مطرح م زندان و زندانیان م 

تواند با دی  م ، باشد خبرچینکرد اگر او یک تواب طنزآلود بود که آدم احساس م 

ما  .کنددانستی  که او این کار را نت اما م  ،حرکات زندانیها را برای پلیس گزارش کند

ادعا  یاگو .کردندبندی که افرادش باید کار م ، شنیده بودی  که او در بند جهاد بوده

متتن )به نامِ سهید داش  گویا نامزدی خیال  یا وایع   .امام زمان اس  کرده بود که

که با  رسیدهویتش  کرده دیگرفتر م که  اس  این اس  درس  در خاطرم نتانده باشد(

رود باق م  بندشاندر حیاط  5یک روز از درخت  شنیده بودم که فرشید .ازدواج کند او

کند به شروع م ، آیند که او را با کتک از درخ  پایین بیاورندا م و ویت  پاسداره

اگر یک یدم جلوتر بیایید شورت  را ه  در » :گویدلخ  شدن و با صدای بلند م 

تا  .من امام زمان هست  و خواس  مشخص  از آیای مرتضوی رئیس زندان دارم .آورمم 

مرتضوی به آنجا  «.شوممان  و لخ  م م هتینجا ، زمان  که خواست  را اجاب  نتنید

خواه  شتا سهید را من م » :گویدفرشید م ؟ خواه فرشید چه م  :پرسدآید و م م 

                                                           
اد ویا خدصه در بندی که هغالبا  در حیاط بندها در گوهردش  درخت  نبود ول  گویا در بند ج 5

 این ماجرا اتنای افتاده بود، درخت  بوده.
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مرتضوی « .کن تیز م اگر این خواس  برآورده نشود استریپ .برای من عقد کنید

  .کنی آوری  و برای  عقدش م سهید را ه  م ، باشد بیا پایین گوید:م 

برندش پاسدارها م ، رسدپایش که به زمین م آید اما پایین م  کند،یبول م فرشید 

اما  ،این داستان متتن اس  طور دیگری باشد) .زنندیرحتانه کتتش م  و باننرادی 

  (.اس  هتیناش چارچوب کل 

بند ما ها معتقد بودند که باید به زیر هش  اعتراض کنی  که چرا او را به بعض  از بچه

نه در بند ما که خود زندان   باشدروان   آسایشگاه درچون بیتار اس  و باید ، اندآورده

اما نار دیگر این بود که اگر ما به زیر هش  اصرار کنی  که او را از اینجا به  .هستی 

ها او را به بند روان ، دهند یا به جای دکتریا گوش نت ، برسانند پزشک متخصص

در نتیجه  .شوددر هر دو حال  او داغان م که د نببراننرادی د ه  او را به برند، شایم 

و چه بسا زیرهش  ه   .توانی  از او مرایب  کنی ما بهتر م  .جا باشدبهتر اس  هتین

دانستند که ما زندان م  مسئوقنچون  .دشباهتین دلیل او را نزد ما فرستاده درس  به

و گاه نزد ما  ،شان تشدید شودمرایب  کنی  و نگکاری  بیتاری توانی ها را بهتر م روان 

زندان تبدیل به یک مسئلۀ  مسئوقنبا توجه به اینته فرشید برای  .شوندبهتر ه  م حت  

  .چه بسا عایدنه فتر کرده و آگاهانه او را نزد ما فرستاده بودند، جدی شده بود

متاسنانه یک روز کاری کرد که منجر به انتقالش اما ، یادم نیس  چه مدت در بند ما ماند

های ما را درون چهار مستراح  که داشتی  افتاد که دمپای بسیار اتنای م  .از بند ما شد

 .کردشد و آنها را غیریابل استناده م انداخ  و این سبب گرفتگ  توال  م م 

یب  از او را به عهده گرفته مسئولی  مستقی ِ مرا، 5زنده یاد حسن طدی  ها یت  از بچه 

یک  .کردنصیح  و صحب  و ایجاد سرگرم  فرشید را آرام و کنترل م ، بود و با دارو

دیدم دو سه تا  در آنجا .روز صدای هتهته باعث شد به سرع  از اتای وارد راهرو بشوم

                                                           
غای  متین، مهربان و دلسوز بود . حسن ه  در کشتار تابستان ای و رفیق  بهتوده حسن طدی  5

 سربه دار شد. 21
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؟ کردیچرا اینجوری  .راه نرو، هتانجا بایس ، تتان نخور :گویندها به فرشید م از بچه

 ؟ اینا چیه

موضوع از این یرار بود که او مقدار زیادی مدفوع را از توال  بیرون کشیده و به سر و تن 

گکش  چرا که سرش خشک و زرد و لباسش مالیده بود و گویا ساعت  از این کار م 

ریخ  و های مدفوع از سر و رویش کنده و به زمین م تته، رف شده و ویت  راه م 

  .کردکثیف م ، شستی که هر روز با کف صابون م راهرو را 

من  .من به شتا کار ندارم» :زدفریاد م  ، در آن حال  که وصنش رف ،فرشید

من با اینها کار  .من آزادم که راه خودم را انتخاب کن  .خواه  شتا را اذی  کن نت 

حس کردی  ناچاری   «.شنوی داشته باشدمن امام زمان  و ختین  باید از من حر  .دارم

فرشید پرید دم در نگهبان   «؟چ  شده» :نگهبان پرسید .بانان را خبر کنی در بزنی  و زندان

بیا ! بیا ببین ، باز خر شدی»نگهبان گن :  «.من امام زمان هست  .هیچ  حاج آیا» :و گن 

تش را تا آمد دس .دانس  که سر و روی فرشید آغشته به مدفوع اس پاسدار نت  «!بیرون

خود را کنار کشید اما فرشید را  .بوی گند مدفوع را شنید و دستش ه  آلوده شد، بگیرد

و ما در کتال ناراحت  و تعجب و گاه خنده این صحنه را ناظر  .با خودش به زیرهش  برد

دانستی  که چیزی جز فحش و کتک در انتاار فرشید م ناراح  بودی ، چون بودی  

ال حخوش شوند،درگیر با مدفوع   از طر  دیگر از اینته پاسدارها باید مدت  .نیس 

ها و این کار عتدَ بر عهدۀ زندانبان، فرشید که حاضر نبود خودش را تتیز کند .بودی 

 .افتادم 

 

  هاانتقال مجاهدین به بند چپ
ای را از عده، ام چند ماه  که ما در عتوم ِ گوهردش  بودی هتانطور که یبد  نوشته

شدند که که اکثرشان مجاهد بودند و من ننری م  21حدود  .حصار به بند ما آوردندیزل

 .اندیرار گرفته بندها در یک دیدم عدۀ زیادی مجاهد با چپاولین بار بود که م 
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کتاب و فدسک و ماشین اصدح و خدصه یتسری امتانات از ، هاحصارییزل

مجاهدین  که وارد بند  .ها افزودکه در وایع بر دارای ِ کل زندان بودند  حصار آوردهیزل

  .تواب  در بین آنها نبود، آورماکثرا  سر موضع بودند و تا آنجا که به خاطر م ، ما شدند

نتوانسته ، گرف انتقاقت زیادی که در آن مقطع صورت م وبه عل  نقل "زیرهش "

ما با مجاهدین خیل  صتیتانه  .جیرۀ قزم را بدهد پتو و، ناوارد بود به مویع به تازه

ها و دادن پتوهای خودمان و خدصه امتانات کردن اتایکردی  و در موردِ خال برخورد 

ها و مجاهدین سبب نزدیت  و تناه  بین چپ، دریغ نتردی  و این برخورد اول، دیگر

ندان دلِ خوش  از آنها چ، حصار با مجاهدین بودندالبته دوستان ما که در یزل .شد

گنتند: آنها در اکثری  بودند و ما م ؟ پرسیدی  مگر آنها چه کرده اندویت  م ، نداشتند

کردند و چون هتواره به هتین دلیل نا  داخل  زندگ  را عتدتا  آنها تعیین م  .در ایلی 

اقجرا کردند که برای هته قزممقررات  برای جتع تدوین م ، کردندجتع  زندگ  م 

دانستی  و ها( که آن انضباط و یا طریقۀ زندان کشیدن را بچگانه م یعن  چپ) و ما .بود

 2مثد  هته باید  .ای که مایل هستی  زندگ  کنی یادر نبودی  به شیوه، اساسا  یبول نداشتی 

هته  .خوردی کردی  و صبحانۀ مختصری م شدی  و ورزش م صبح از خواب بیدار م 

خریدی  تهیه های  که م باید یک لقتۀ کوچک که از جیرۀ زندان و میوه 51ساع  

خواس  دیرتر یا و هرکس اشتها نداش  یا دلش م  "ده "خوردی  به نام م ، شدم 

دائتا  کارهای  مثل نااف  جتع  و   .عتد  مقدور نبود، زودتر آن لقته را بخورد

دادند که هته باید پایانِ غیرقزم را در دستور کار روزانه یرار م های ب کاردست 

  .شدشدن م نوع  طرد های سنگین ونگاهبا همواج، کردی  و عدم شرک شرک  م 

 .هستند های از شنیده اینهااین گونه هتزیست  را با مجاهدین تجربه نترده بودم من خودم 

اما با توجه به آنچه بعدا  در بند خودمان دیدم اینطور استنباط کردم که برخورد مجاهدین 

اساسا  آنها برای خودشان حقوی ویژه یائل  . نبود دموکراتیک، هاها و بقیۀ گروهبا چپ

  .آوردندبودند و کس  را به حساب نت 
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مجاهدین را بر برابری حقوی و احترام متقابل تنای   کردی  مبنای رابطۀ خود باما سع  م 

ها نارات در بین چپ .گرف ها را در بر نت گوی  تتام چپکه م  "ما" این .کنی 

مجاهدین .مشترک بود ک  و بیش چارچوب برخوردها ول  .وجود داش   مختلن

در مورس زدن و  .شان هوشیار بودندکردند و نسب  به محیطعتدتا  گروه  کار م 

بودی  و حر  مان نشستهدر راهرو کنار در اتای اکبریتبار من و  .تبحرداشتند 5خوان لب

ی چند متری ما یت  ازدوستان مجاهد به دهان زدی  که من احساس کردم در فاصلهم 

کش  حرفهای آنته مطتئن شوم این جتله را گنت : خجال  نت برای .کندمن نگاه م 

کن ؟ او به سرع  نگاهش را از من به کتابش برگرداند و خوان  م را لبخصوص  ما 

 .وایعا  دستپاچه شد و بعد از یت  دو دییقه از جایش برخاس  و رف 

نار کردن رشد به تدری  تنوع زندگ  و جرأت اظهار، ویت  فشار زندانبان بر ما کتتر شد

شد و از نار مقررات د تعیین م اتای هر فرد از طر  زیرهش  از بدو ورود به بن .کرد

، بلته تککرات وتهدیدات زندانبان آنه  به صورت شناه (، نه مقرراتِ مدون) زندان

اما  .کس  ح  نداش  در اتای دیگری به جز اتای  که زیرهش  تعیین کرده زندگ  کند

، های  که از یک سازمان یا حزب بودندبچه .این نا  به تدری  در عتل رعای  نشد

ها رنگ سیاس  به خود کردند نزدیک ه  باشند و به هتین دلیل به تدری  اتای  م سع

هاس  و متعل  به شعبه پنج  56التثل اتای یعن  دیگر مشخص شده بود که ف ؛ گرف 

ها شامل شعبه شِش  .متعل  به مجاهدین اس  55و  51ها و اتای به شعبه شش  59اتای 

 ...ها شامل حزب توده و اکثری  و رنجبران وشعبه پنج  ...کارگر و پیتار وایلی  و راه

 .گرفته بود سرچشتهاین تقسیتات از تقسیتاتِ شعب بازجوی   .بود

در بیرون از زندان علیه های  که ، سازمانهای مختلف چپ بودندزندانیان چپ از سازمان

تد  بارز در اخ .کردند و هی  اتحاد عتل  نداشتندیتدیگر مبارزۀ ایدئولوژیک م 

                                                           
نگو حرفش را ییییزند بدون شنیدن صدای سخدیدن حرکات لبهای کس  که حر  م  یعن  از 5

  .فهتیدند. مثل کر و قلها ول  فقط از حرکات لب سخنگوم 
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 .علتش ه  واضح بود .های چپ بودها با بقیه گروهها و اکثریت ایتضاد بین توده، زندان

چپ ایران  طیفبزرگ از  سازماندو ، اکثری  − حزب تودۀ ایران و فداییان خل  ایران

 البتهسیاس ِ اتحاد و انتقاد و، اسدم شان نسب  به حتوم  جتهوریبودند که سیاس 

های  سیاس  سرنگون  های عتدۀ چپ با تناوتاما بقیۀ گروه .تأیید ناام بوددر عتل 

شد که به و هتین اختد  عای  سبب م  .ناام جتهوری اسدم  را اتخاذ کرده بودند

های ها و سخت های زندان عتد  شتنجهها و اکثریت ایتوده 26خصوص یبل از سال 

های رویبلته ناش  از زیاده، هام علیه غیرخودینااسیاس  و روش زندان را نه ناش  از 

ها را شتنجه آنان هتچنین .کار رژی  و نه کل ناام به رهبری ختین  ببینندجناح محافاه

در  .دانستدمخالف م های روانه و مضر گروههای چپها و تاکتیکواکنش  به روش

پرنسیپ  سازمان ما  اوج ب  و این متاسنانه؛ کردندبه نوع  توجیه م  را  هاعتل شتنجه

های ی سیستتاتیک در زندانغالبا شتنجه، شتارانگش ی موارددر بود که بجز 

، های چپهای گروهدر نتیجه زندان  .کردقپوشان  م  تا مدتها جتهوری اسدم  را

 البته زمان  که من وارد زندان شدم .کردندها را طرد و بایتوت م ها و اکثریت ایتوده

 25علتش ه  این بود که حتوم  از بهتن  .( این فضا تا حدی تغییر کرده بود26آبان )

  .سرکوبِ حزب توده را آغاز کرد و بعد از آن ه  نوب  به اکثری  رسید

مجاهدین  مثلکه  ...کارگر و پیتار و راه، فداییان ایلی  مانندبه تدری  زندانیان چپ 

ای در کنار خود کادرها و اعضای اکثریت  و توده، کردندها را تحتل م بیشترین شتنجه

شوند و تقریبا  در هتان حد زیر فشار خورند و شتنجه م دیدند که دارند کابل م را م 

های مککور تا حدودی شدن اعضای گروه و هتین امر یعن  شتنجه .گیرندیرار م 

ها به وجود آمده چپشدن آن دیوار ضخیت  بود که بین این دو گروه از  سبب شتسته

 .جدای  هتچنان پابرجا بوداما دیوار  .بود
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  36جشن عید 
سع  کردی  دور از از یک ماه مانده به بهار  .در گوهردش  دوران خوب  بود 2۰زمستان 

ریص و آواز جتع  به ، اجرای پانتومی  .بروی  جشن نوروز به پیشوازچش  پاسدارها 

من که ته صدای  داشت  و بین  .شدندباید تترین م های  بودند که برنامه، صورت کُر

توان  درس  اجرا کن  معرو  شده ها را م ها و آهنگها به اینته خیل  از ترانهبچه

و  راه انداختی ننری  2یا  1گروه  ، مندهبا چند ننر دیگر از دوستان عدی، بودم

  .های  از اُپرای کوراوغلو و حت  سرودهای  را تترین کردی بخش

 .ی بند جتع شدی  و با یتدیگر روبوس  کردی فرا رسید هته در حسینیهکه روز عید 

چه ، ها دیگر گروه  نبود و چه مجاهدزیبای  این یضیه اینجا بود که این روبوس 

نوروز، این جشن گنتن وس  و تبریکدر این روب ...پیتاری و چه اکثریت  و ایلیت  و

بعد از تبریک عید نوب  به گروه موسیق  و کُر رسید و  .شرک  داشتندباستان   ایران ، 

وایعا  آنقدر زیبا به نار رسید که روز بعد از بند مجاور به ما  .ما کوراوغلو را اجرا کردی 

مگر پاسدارها ؟ مورس زدند که شتا دیروز چه جوری توانستید سرود جتع  بخوانید

کوراوغلو بود و چند ، و ما در جواب گنتی  بابا سرود انترناسیونال که نبود؟ کجا بودند

 ! گکاشته بودی  که مبادا پاسدارها بنهتند "5پاسدار"تازه ما خودمان  .سرود دیگر

این برنامه تا آنجا مورد استقبال یرار گرف  که مجاهدین از ما خواستند یک بار ه  این 

 .را در اتای مجاهدین برای آنها اجرا کنی  و ما ه  با کتال میل انجامش دادی  کُر

 
 دیداری کوتاه با دکتر دانش

کنه چش  شون درد م بود که پاسدار بند اعدم کرد: کسان  که کلیه 21احتتاق  تابستان 

پن  یا شش ننری  .شدم چون من ناراحت  کلیه داشت  سریع آماده .بند بزنن بیان دم در
                                                           

ها مواظب بودند که اگر پاسدار وارد بند شد ما صدارا پایین تر س  که دوننر از بچهامناورم این 5

 باشی بیاوری  و آماده
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و وارد ویت  نوب  من شد  .ی، هدای  شدی شدی  و چش  بند به چش  به ست  بهدار

کس  را به عنوان دکتر  .بندت رو برداریتون  چش اتای دکتر شدم، پاسدار گن  م 

بود، کس  که در مقابل  با لبخندی مهربان ایستاده .وجه انتاارش را نداشت هی دیدم که به

توده ایران شناخت  او عضو کتیته مرکزی حزب من دکتر را از بیرون م  .ش بوددکتر دان

حزب  در تهران بود و چون من ه  عینا  مسئول « ایهای تودهسازمان»ی و مسئول شعبه

بودم، در نتیجه برای هتاهنگ  و  )اکثری (تهران در سازمان« ایهای تودهسازمان»ی شعبه

رفتار  .گکاشتی سات  دو ننره وگاه بنا به ضرورت چند ننره م انتقال تجربه با هتدیگر جل

درک  که دکتر دانش  .مرا تح  تاثیر یرار داد جلسات اولو کردار دکتر دانش در هتان 

های دموکراتیک بسیار داش  و اساسا  تعرینش از تشتل« ایهای تودهسازمان»از کاردر 

 .گاه دیگر رفقای حزب  و سازمان  ندیدماش را در نعتی  ومتری  بود که راستش مشابه

ای یا دموکراتیک را های تودهعنوان کتونیس  نباید سع  کنی  تشتلگن : ما بهاو م 

ی ما این اس  که تا حد امتان در عامل اجرای شعارهای حزب خودمان بتنی  وظینه

عا  برای حل های هر محل تشتل  از مردم هتان محل که وایرابطه با نیازها و یا ضرورت

تدش ما باید این باشد که این تشتل  .مشتل یا برآوردن نیازی انگیزه دارند ایدام کنی 

 .در چهارچوب وظاین  که برای خودش تعریف کرده به نحو احسن کار کند

دکتر دانش از نگاه    .دیدمحاق پس از حدود سه سال رفی  دانش را در مقابل خود م 

سرع  برای اینته پاسدار چیزی ننهتد، به .اممدیات جا خوردهمتوجه شد که من از این 

من سع  کردم کلتات  بگوی  که  .امهای  پزشت  در مورد کلیهشروع کرد به سوآل

ام و در ای که داشتی  مطرح نتردهای از دکتر و یا رابطهها کلتهبرساند من در بازجوی 

ل ما این بود که پاسدار ما را تنها مشت .خواس  او ه  چیزی بگویدعین حال دل  م 

 گکاش  خدصه دکتر با زرنگ ، کتت  از پاسدار خواس  و پاسدار ه  یک لحاهنت 

ی کوتاه گنت : شتا و من کت  از ما دور شد و برگش  به ست  در و در هتین لحاه

ن به او یت  دوبار حین معاینه م .شناس دکتر گن : من ه  شتا را نت  .ای ارتباط  نداشته
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مش  گره کرده به عنوان مقاوم  و پیروزی نشان دادم و دکتر ه  عینا  مش  نشان داد و 

های جتهوری متاسنانه در تتام پن  سال و اندی که هردو در زندان .چشتانش درخشید

 .ی مصاحب  من با دکتر دانش عزیزبوداسدم  بودی ، این چند دییقه مجتوعه

لبانه حاضر اس  بیتاران که داوط بود فهتاندهها زندانبان گویا دکتر دانش در اوین به

 .پکیردبان نت ( را از زندان...معالجه کند ول  هی  شرط ) مثل نتاز خواندن و کلیوی را

ی کسان  که بیتاری کلیوی داشتند، به به هتین دلیل اورا برای معاینه ومعالجه

 .بودندگوهردش  آورده

 
 مطالعه و بحث های نظری 

زمینه را برای مطالعاتِ تقریبا  ، های با ارزشهای درس  و برخ  از رمانوجود کتاب

ویت  به مسائل ، زمان  که در اننرادی گوهردش  بودم .سیستتاتیک آماده کرده بود

هتیشه آرزوی  این بود که در صورت داشتن ، کردممختلف سیاس  و اجتتاع  فتر م 

یت  از آنها وضعی  جنبش کتونیست  و به ؛ چند مسئله را پیگیری کن ، فرصت 

های ایتصادی کشورهای سوسیالیست  از یک طر  و مویعی  خصوص وایعی 

 .و باقخص آمریتا از طر  دیگر بود داریمند سرمایهکشورهای یدرت

ام به این یعن  عدیه، تری کانالیزه کردم  خودم را روی مورد مشخصسدر مورد امپریالی

داری جهان  از کلیات با اعداد و اریام بدان  عتلترد ایتصادی سرمایه بود که جدای

با اشتیای زیاد دنبال این  .ها چگونه اس بخصوص وضعی  حرک  سرمایه و کنسرن

های ی کنسرنگیری در جهان سرمایه چگونه اس  ورابطه  تصتی سبودم که بدان  متانی

مشخص با  و جرد بلته عین کل  و م به صورتهای جهان  نه بزرگ بر سیاس 

  .مصادیقش به چه صورت اس 

 علیههای متنوع  کتاب،  سدر مورد اول یعن  وضعی  جنبش کتونیست  و سوسیالی

در  وارو روای  هطرفانالبته چند کتاب حدودا  ب  .کشورهای سوسیالیست  وجود داش 
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ترم در مورد آنها زدیککردم و با رفقای ندسترس بود که هته را با ولع خاص  مطالعه م 

وضعی  ، بهار پراگهای موجود در مورد یضایای  چون کتاب .پرداخت به تبادل نار م 

جریان سه انترناسیونال و تاریخ حزب کتونیس   هتچنینمجارستان و یا دیوار برلین 

 "در دادگاه تاریخ"کتاب  .را خواندم شوروی و تاثیر دوران استالین بر جنبش کتونیست 

گیری در مورد استالین بسیار گویا بود و در شناخ  روند شتل روی مدود  تۀنوش

  در آن حزب و اینته تضادهای درون  و مشتدت حزب و کشور شوروی در ساستالینی

زندانیان دیگری ه   .در این مورد من تنها نبودم .بسیار آموزنده بود، آن سالها چه بوده

چه از  "در دادگاه تاریخ"جالب آنته کتاب  .کردندبودند که روی این مسئله فتر م 

های دیگر چپ های حزب توده و چه از طر  برخ  از افراد در گروهطر  ارتدکس

جهان  و به خصوص چگونگ   سرمایۀ  سدرموردمتانی .بایتوت شده بود مثل ایلی 

 "کروک  تشتیدت  سرمایۀ جهان "یا به یول خودم در آن روزها  هایشان وگیریتصتی 

از  "اطدعات سیاس  و ایتصادی"ماهنامۀ ، های بعضا  ایتصادی و تاریخ عدوه بر کتاب

های یومیه توانستی  این مجله را هتراه با روزنامهما م  .یک منبع ما بودروزنامۀ اطدعات 

 .بخری 

اما در وایع این  ،خواندنشان در آن وضعی  خوب بود .ودندب دودمحبه هر حال  منابع ما

ایتصاددان  بهرنگ .کرد از مسائل ایتصادی سر در بیاورمکتک  به من بود که 5"بهرنگ"

 .را ه  مطالعه کرده بودمارکسیس  و ، و تجربه کاری داش  حصیدت دانشگاه ت بود،

کشیدن کردند و او را با معیارهای چگونگ  زندانها درک نت ارزش او را خیل 

نسب  به پاسدارها و  .تروفرز نبود، بهرنگ درمورد کار روزانه در بند .سنجیدندم 

توان جتهوری اسدم  را زیاد و یدرت زندانیان و  معتوقجتهوری اسدم  بدبین بود و 

شد که بسیاری هتین خصوصیات سبب م  .کردب  م ی چپ را بسیار ک  ارزیاهاگروه

از او به  بیشترو  ته باشندزیادی به او نداش هایش توجهسازمان ها و حت  ه از زندان 

                                                           
 وظ اس اش محننام اصل  5
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اما من در  .پرسیدندکردند و گاه  مسایل ایتصادی از او م استناده م  منبع علت عنوان 

و پایبند  عاطنهبا متخصص بود، بسیار متنتر و افزون بر اینته او: بهرنگ چیز دیگری یافت 

  .های واقی انسان  بودبه ارزش

او که پشتتار و عدیۀ مرا  .کردمدر نزد بهرنگ شاگردی م هر روز یک تا دو ساع  

بهتر اس  تو به صورت کدسیک و دانشگاه  ایتصاد یاد  .شوددید گن  اینطور نت 

، مطالعه سیستتاتیک ن وارد بند شدویت  کتاب ایتصاد خرد و کدن ساموئلس .بگیری

 .تر شدآسان

نوشت  و نوشته را برای او مان را در یک دفترچه م تتام مباحثات جلسه کدس، بعد از هر

ها شد و من نوشتههتۀ این کارها به صورت مخن  انجام م  .خواندم تا تصحیح کندم 

های کن  و از دستبرد بازرس کردم تا بتوان  جاسازی تر و کوچتتر م را دائتا  خدصه

  .زندانبانان نجات ده 

صندوی ، یرارداد برتن وودز، تسلط دقر بر بازار جهان  پولبا موضوعات  چون 

در زندان  21هایش و دقرهای اروپای  برای اولین بار در سال سیاس ، التلل  پولبین

 .نوشته  لورانس اچ "تراس  مغزهای امپراتوری"در زندان کتاب  داشتی  به نام  .آشنا شدم

کتاب  .بودند )چپ های نو( آمریتا (هایNew left)که ازشوب و ویلیام مینتر، 

 و Foreign affairs    فصل نامه وماهنامه و  "شورای روابط خارج " درمورد تشتیدتِ

Foreign policy  با عدیه بسیار من این کتاب را  .کردصحب  م و پروژۀ دهۀ هشتاد

که در جریان مطالعات  بود  بهرنگ .دادهای  پاسخ م خواندم، چون به برخ  پرسش

من اگر روزی آزاد بشوم بعید اس  که دوباره دنبال سیاس  بروم اما تو اگر »گن : م 

 «.کن تو منتقل م  دان  بهدر نتیجه من هر چه م ! زنده بتان  این کار را خواه  کرد

دنبال سیاس  نرفت  و ، کردبین  م متاسنانه یا خوشبختانه من ه  با آن غلا  که او پیش

 .ندچه بسا دیگر کهنه شده و امروزی نیست اما ؛ام ماندهایش در سینهآموزه

شدم برای عادت داش  خودش ه  سؤال طرح کند و من مجبور م  بهرنگ 
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دانست  اگرچه من او را در زمینۀ ایتصادی معل  خودم م  .کن پاسخگوی  فتر و مطالعه 

کرد که به هی  وجه رابطه ما شتل معل  و شاگردی به خود ای برخورد م اما او به گونه

گنت  و او ای م بلته من ه  در پاسخگوی  به سؤاقتش گاه چیز تازه، گرف نت 

من وایعا  به حر  و  .گیرمیاد نت  ایوگو چیز تازهفتر نتن من از این گن »گن : م 

 «.کن نار تو فتر م 

کن  شوروی ییت  کاقهایش را چطوری تعیین یک روز از من پرسید: فتر م 

کار سادۀ »دان  اما از لحاظ تئوریک باید ارزش من سریع پاسخ دادم عتد  نت ؟ کندم 

ارزش را به عنوان ییت  آن برای تولید مثد  کنش را تعیین کند و هتان « اجتتاعا  قزم

دییقا  و عتد  یعن   "ارزش کار سادۀ اجتتاعا  قزم"دوباره پرسید:  .کنش در نار بگیرد

  .و من به فتر فرو رفت ؟ چ 

گن :  .گنت : خب تو بگو؟ بعد از یت  دو روز به من گن  هنوز جواب دییق  نداری

کارشناسان ایتصادی غرب ویت  به مستو س  که یت  از اسؤال  ، سؤال  که از تو کردم

رفته بود از وزیر ایتصاد و یا خدصه یت  از وزرای شوروی کرد البته سؤال به صورت 

ام شتا در آن کارشناس غرب  از وزیر شوروی پرسیده بود: من شنیده .دیگری بود

ه در شتاری کیابید که به سرع  برای کاقهای ب ریزی کدن فرص  آن را نت برنامه

یعن  مدتها از تولید ؛ ییت  تعیین کنید و هتیشه دیرکرد دارید، شوداین کشور تولید م 

اقن در عتل چندتا از این  .ها تعیین نشدهگکرد اما ییت  وایع  آنو عرضۀ کاق م 

وزیر شوروی گن : به ؟ گکاری آنها تأخیر داشته ایدکاقها هستند که شتا در ییت 

گن   نگو بعد بهر .های آستان اس تعداد این کاقها به اندازۀ ستاره، آستان نگاه کنید

های درس  مارکسیس  نوشته ها که در کتابوایعی  این اس  که مسئله به این سادگ 

 .نیس ، شده

گن  مسئلۀ ریاب  نتتۀ جالب دیگری که او درمورد ایتصاد کشورهای سوسیالیست  م 

ی آن اما حاق بعد از هته .کردمدم اما حس نت کرمن این را آن مویع درک م  .بود
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با ، کندداری بطور کامل عتل م خصوص در آلتان که مناسبات سرمایه، بههاسال

دان  چرا کاقهای مصرف  در گن  م او م  .کن گوش  و پوس  حسش ه  م 

گنت : خب برای آنته م ؟ شوروی در مقایسه با غرب پیشرفته و متنوع نیستند

بهرنگ  .دهندبه مصر  و بازار رنگارنگ و پرزری و بری اهتی  نت  ها()شورویاآنه

بدون  .عل  اصل  این اس  که در آنجا ریاب  وجود ندارد .گن  فقط این نیس م 

یعن  آنها مجبور نیستند برای غلبه بر  .شودتنوع وپیشرفت  حاصل نت ، ریاب  در تولید

تر از حریف به بازار یا سع  کنند کاق را ارزان حریف به سلیقۀ مشتری اهتی  دهند و

 .عرضه کنند

یعن  این بار  .توجه مرا جلب کرد 21در این رابطه بود که اصدحات خروشچف در دهۀ 

ازشوروی و اعادۀ حیثی  از  زدای دوران خروشچف را نه تنها به عنوان دورۀ مه  استالین

ای که به ایتصاد بلته به عنوان دوره، شده و اعدام  نیس صدها کتونیس  سربه

مورد ، سوسیالیست  از منار دیگری نگریسته شد و ایدامات معین  ه  صورت گرف 

  .مطالعه یرار دادم

خواهد هتۀ آنها را بنویس  اما این دوره از زندان برای من بسیار پربار بود و گاه دل  م 

 .تواند جای مناسب  باشدات نت ها و مطالعات در این خاطرمیدان  که نوشتن آن بحث
 

 های آن ایام: شکنجه در دولت مردمییک نمونه از بحث
ها این اس  که زندان  خودش زندان سیاس  و شاید کلیۀ زندان هایمشخصهیت  از 

از طر  دیگر وی   .گیرنده زندانبان اس تصتی  .اش را پ  بریزدتواند آیندهکتتر م 

ترافیک وجود ، زندان  نباید هر روز صبح برود سرِ کار .ماند زیادی برای زندان  بای  م

رفتن متتن اس  در صف شدن یا دکتررفتن یا شتنجه البته زندان  برای توال  .ندارد

آنجا به ، های دیگری که در زندگ  عادی در بیرون وجود داردیرار بگیرد اما صف

  .یاد اس کردن زکردن و بحثپس وی  برای فتر؛ خوردچش  نت 
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البته این بحث در  .ها سؤال  بود که یک بار محتود بهتیش مطرح کردیت  از بحث

عنوان عضو سازمان به (5911سال) محتود که در زمان شاه .محدودۀ چند ننر بیشتر نبود

دستگیر  "اکثری "این بار در رابطه با ، های فدای  خل  ایران زندان  سیاس  بودچریک

های سراسری هتراه برادر کوچتترش در اعدام 21روزهای سیاه شهریور در او  .شده بود

  .ایلی ( بود اعدام شد) محتدعل  بهتیش که از سازمان فداییان خل 

فرض کنید ما یدرت را به دس  بگیری  و این بازجوها و پاسدارها ه  »گن : محتود م 

تگیر و برای گرفتن اطدعات آیا ما ه  آنها را دس، علیه ما برای کسب یدرت مبارزه کنند

گن : نه ما با شتنجه به هر صورتش یت  م  «؟کنی شان آنها را شتنجه م از تشتیدت

شوند محاکته م در دادگاه خل  ، اگر آنها ما را ترور کرده باشند .و به هر دلیل مخالنی 

ن گن : ما مخالنام  دیگری  .کنی شان کنی  اما شتنجه نت و متتن اس  اعدام

اما اگر کس  خواس  اسلحه به روی ما  کنی نت عقیدت  خودمان را زندان  و شتنجه 

  .کنی ما ه  مقابله به مثل م ، بتشد

 محتودطرح شده از سوی   برای مسئله آید که من با تتام وجود دنبال راه حلیادم م 

ای باشد حل  باید به گونه کردم راهاز طرف  فتر م  .رسیدفترم به جای  نت  ، امابودم

کردن بیرون نیاید و از طر  دیگر برای کشف شبتۀ یک گروه برانداز که از آن شتنجه

اگر و "بندی پر از خدصه به یک فرمول .رسیدمسلح راه  جز شتنجۀ افراد به نارم نت 

توانی  اوق  ما زمان  به یدرت م گنت :  .رسیدم و آن را به عنوان نارم مطرح کردم "مگر

چون اساس اعتقاد و عتل ما مردم  ،برسی  که اکثری  بزرگ  از مردم ایران ما را بخواهند

زحتتتش ایران یعن  اکثری  عای  مردم کشورمان هستند و نه فدن مکهب یا فدن 

ی ی کت ( هستند که نارشان براعده) پس مخالنان ما عتدتا  ایلی ، یدرت خارج 

  اس  یعن  از لحاظ عقیدت  و ناری سسعادت مردم ما چیز دیگری جز سوسیالی

مخالف ما هستند و این مخالنان را اگر ما اجازه بدهی  اظهار نار بتنند دیگر با ما مبارزۀ 

پس تنها کسان  با ما مبارزۀ مسلحانه خواهند کرد که تجل   .مسلحانه نخواهند کرد
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مزدوران  ، نیتاراگوئه کنتراهای مثل باندی هستند .یستندن خواس  بخش  از مردم ایران

ما با  جادر این .جنگیدندها م نیس یگرفتند و با ساندکه از آمریتا پول و اسلحه م 

کشند و زندگ  مردم را به آتش رحت  م مزدوران  طر  هستی  که مردم را با ب 

کوب مزدورها احتیاج  به شتنجه ثانیا  برای سر؛ اوق  آنها باید سرکوب شوند .کشندم 

جنگد که در مقابل تهدید به اعدام یا تطتیع با پول بتواند مزدور اعتقادی نت  .نیس 

پس به جای شتنجه از محاکته و اعدام و یا تطتیع  .مقاوم  کند و شبته اش را لو ندهد

خالف نبودم با اعدام م در آن هنگام من .شان را کشف کنی توانی  شبتهم  ،آنها با پول

  .ای مخالف بودماما با شتنجه به هر بهانه

خواست  بیشتر های غیروایع  وجود داش  که دیگر نت بندی خیل  فرضدر این فرمول 

یعن  هتین که مخالنین مسلح حتتا  مزدور خواهند بود و نه  .وارد جزئیاتش بشوم

  .بسیار ذهن  بود، کنندهای  مؤمن که از روی اعتقاد و یا تعصب مبارزه م انسان
 

 یاد یک آموزگار آن ایام
ها و اعتراض، علیرغ  کتبودها 22و  21های زندان عتوم  گوهردش  درسال

دوران نسبتا   21و اوایل سال  22با اواخر سال  در مقایسه، ها و جنگ و گریزهااعتصاب

  .برای پرداختن به مسائل ناریوجود داش   گکراند و به هتین دلیل فرص آرام  را م 

سال و  11سنش حدود  .محجوبیاناکبر بود به نام  زندان  آموزگاران این حوزهیت  از 

 زندانبود و در زمان شاه به  ارتشدر دوران جوان  افسر  .ای بوداو توده .شاید بیشتر بود

تاریخ حزب  .باسواد و عضو کتیسیون پژوهش حزب تودۀ ایران بود .افتاده بود

 "داریراه رشد غیرسرمایه"کتونیس  شوروی را تقریبا  از حنظ بود و دربارۀ تئوری 

با آنته گکاشتن کدس در مورد مسائل  از این یبیل خطرناک  .مطالعات زیادی داش 

در ضتن آیای محجوبیان بسیار  .گکاش ما او بدون ترس از عوایب آن کدس م بود ا

و  هاشان آنقدر غیرمجلس کرد بعض های  که او تعریف م جوک .شوخ و بکله گو بود
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آمد بازگویشان کنی  و فقط او با آن سن باقی  تربیت  بود که ازما بر نت به اصطدح ب 

  .تعریف کند و حتل بر ب  ادب  نشود توانس  با آب و تابکه داش  م 

گاه دید خصوصیات دموکرات انقدب  از هایش راجع بهیت  از کدساو در

با نارات حزب در مورد دموکرات  خود محجوبیان .کردصحب  م  لنینیس  -مارکسیس 

های در یک کدم او یبول نداش  که خط امام  .انقدب  بودن خط امام اختد  داش 

گویا  .گنجندم  لنینیس -دیدگاه مارکسیس  ر تعریف دموکرات انقدب  ازآن زمان د

اش از او خواهش کرده بودند که انتقاد از خط مش  حزب را در برخ  از رفقای حزب 

 .ای خواهد گکاش کدسش مطرح نتند چرا که تاثیر بدی در روحیۀ سایر زندانیان توده

داری در ایران صحبت  ای راه رشد غیرسرمایهاو یانع شده بود که در مورد ایران و مصد

در اینجا داستان   .بپردازدداری تئوری راه رشد غیر سرمایه به طور کل نتند بلته به

 یبل از منتقل شدن، حصاردر جو پلیس  زندان یزل: امکن  که از دیگران شنیدهتعریف م 

داری با آموزگاری اکبر غیرسرمایهراه رشد زندانیان به گوهردش  کدس  با مضتون 

شوند که در یت  دو روز آینده انتقال زندانیان متوجه م  .ه اس دایر بود محجوبیان

بزرگ  در پیش اس  و ترکیب افراد آن بند به احتتال زیاد تغییر خواهد کرد و معلوم 

ی لکا افراد شرک  کننده در کدس از آیا .نیس  چه کس  به کجا منتقل خواهد شد

خواهند که هرچه سریعتر و مختصرتر کدس را در یت  دو جلسه تتام محجوبیان م 

کند با سرع  و بدون شاخ و برگ ه  شروع م  او .کند و به یک جای معین  برساند

یت  از  "های انقدب دموکرات"های درضتنِ صحب  از ویژگ  .مسائل را مطرح کردن

پرسد: آخر این او م  .گوید بنرماییدم  محجوبیان .گوید سؤال  دارمها م بچه

های آیای رفسنجان  در نتاز فرمایید به هی  وجه با صحب خصوصیات که شتا م 

گویی  او یک دموکرات انقدب  پس ما چطور م ، جتعۀ هنتۀ پیش مطابق  ندارد

خواهد تر به جای  برساند و ه  نت محجوبیان که ه  مجبور اس  کدس را سریع؟ اس 

دهد: در مورد بشود پاسخ م  "های انقدب  در ایراندموکرات"درگیر موضوع مشخص 
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 51بعد از  .دهدو به درس ادامه م  .کنی مشخص ایران و افراد حتوم  بعدا  بحث م 

او  .گوید: بنرماییدمحجوبیان م  .سؤال  دارم :گویددییقه و یا بیشتر دوباره هتان فرد م 

اقن ) ای یا اردبیل خود خامنه، ید هتین دیشب در اخبار تلویزیونپرسد: آخر توجه کنم 

فرمایید تناوت ( چیزی گن  که صد و هشتاد درجه با این مطالب  که شتا م !یادم نیس 

ای چند دییقه .گوید: بگکارید بعدا  در این مورد صحب  کنی باز محجوبیان م  .دارد

باره کردار و یا اظهارات یت  دیگر از خط گکرد که فرد مککور و یا فرد دیگری دوم 

های یک با ویژگ  گوید چنین چیزیو م کند های حتوم  را مطرح م امام 

آورد و یک دفعه اینجا دیگر محجوبیان جوش م  .دموکرات انقدب  مغایر اس 

من  !ول کن دیگه ،آیا گاییدی ما رو ...گوید: من خواهر و مادر هر چه خط امام  رام 

خندۀ  پیامد این پاسخ !گ  فدن  چه غلط  کردباز تو م ، گ م  گ  اینها رو بعدا م 

  .مثل بتب اتای را لرزاند که بود هابچه

شد و صبح از خواب بیدار م  1های خیل  زود مثد  صبح، اما در گوهردش  این پیرمرد

هایش را یادداش نشس  و کرد و بعد از نرمش م در کنار اتایش در راهرو نرمش م 

کرد های زیادی استناده م ها و گکاشتن کدس از کتاببرای تنای  یادداش  .نوش م 

کدس  که او در گوهردش   .کردها کتتش م اما حافاۀ عجیبش بیشتر از کتاب

من در  .داش  در مورد تاریخ انقدب اکتبر و یا تاریخ جنبش کتونیست  بود

، کردشاید به این دلیل که موضوعات  که او تدریس م  .کردمهایش شرک  نت کدس

خواس  دل  م  اما بودم، برای  آشنا بودند و در مورد آنها خوانده که های  بوددیدگاه از

های مشخص  را با او مطرح البته من سؤال .تر دسترس  داشته باش طرفانهکه به روای  ب 

در مورد مسئلۀ ال کردم: آیای محجوبیان منبود که از او سؤ 22مثد  اواخر سال  .کردم

ام یا بر ضد شورشیان در آن کشورها بوده و یا بر مجارستان و چتسلواک  هر چه خوانده

بدان  مطالعات شتا آن  خواهددل  م  .منابع غرب () ضد نقش شوروی در آن حوادث

 5322از سال  ویت  شتا، محجوبیان گن : ببین رفی ؟ کندحوادث را چگونه ارزیاب  م 
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ها را توان  یبل و بعد این سالنت ، کن در مجارستان صحب  م  5312چتسلواک  و یا 

برای  .باید هته چیز را تاریخ  و با گکشته و حالش نگریس  .مورد مدایه یرار نده 

پرداختن به آن حوادث باید ابتدا حدایل تاریخ حزب کتونیس  شوروی و کتینترن را 

مناورش این بود که باید در کدس شرک   .مطالعه کنی  و بعد به آن حوادث برسی 

توان برش  از تاریخ را بررس  کرد کنید هی  وی  نت من گنت  یعن  شتا فتر م  .کرد

؟ باید تاریخ را از اول مطالعه کرد، ادثۀ مه  در فدن سالو هتیشه برای بررس  فدن ح

های ویوع حوادث را زمینه، توانی  کت  به عقب برگردی مسلتا  در بررس  آن سالها م 

بررس  کنی  اما چه لزوم  دارد که حتتا  تتام تاریخ کتونیس  را از اول تا آن مویع را مو 

ه نداد و آیای محجوبیان حاضر نشد به شتل خدصه بحث ما نتیج .به مو بازخوان  کنی 

  .مقطع  آن حوادث را تجزیه و تحلیل کند

یک بار از او پرسیدم: آیای محجوبیان این پن  خصوصی  دموکرات انقدب  که حزب 

 "نیروهای خط امام روشن بین"توده ایران مطرح کرده و گنته که این خصوصیات در 

که وایعا  این پن  خصوصی  در آنها وجود دارد آیا مناور حزب این اس  ، وجود دارد

یا مناورش این اس  که بالقوه در آنها وجود دارد و باید به تدری  بالنعل شود و ما با 

محجوبیان که چندان از این ؟ کنی نهایتا  این پن  خصوصی  را به آنها یالب م ، تبلیغ آن

ن پن  خصوصی  که حزب گنته گن : ببین رفی  ای، ی رفیقانه بدش نیامده بودکنایه

در این لحاه من به دستش نگاه کردم و فتر کردم قبد ) مثل پن  انگش  دس  من اس 

بله عین  .خواهد موضوع را شیرفه  کند(خصوصی  با پن  انگش  م  1از تشبیه کردن 

مناور حتوم ( اینو مش  اش کردند و کردند تو ) این پن  انگش  اس  که این آیایان

ای به ه  زل زدی  و بعد هردو زدی  اول مات ماندم وهردو ساک  نی  ثانیه! "ما ماتح ِ"

  .گوی  مختصر و منیدش حظ کردماز این بکله .زیر خنده

اش باک ب  اختیار شراف  و سرزندگ  و ب ، افت هر وی  به یاد آن مرد سالخورده م 

در مقابل آخوند نیری و اشرای   21 با یامت  استوار در شهریور سیاه .سازدمرا شینتۀ او م 
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-من مارکسیس "گنته بود: ، ایستاد و در پاسخ به سؤالشان که مسلتان  یا مارکسیس 

  ."لنینیس  هست 

صدای  .زیبا و عتی  بود، چشتانش جوان، محجوبیان موهای پرپش  و سنیدی داش 

نیری هنوز زنده اس  و من مطتئن  که آخرین نگاه محجوبیان را هرگز  .گرم  داش 

نیری را تا لب گور تعقیب ، ننوذ و صدب  نگاه آن پیرمرد .تواند فراموش کندنت 

خبری نیس  که جان بر سر پیتان  نگاه پرشور جوانِ از خدا ب ، آن نگاه .خواهد کرد

شعور و عش  را در خود آمیخته و ، پیتان نگاه مردی اس  که به جای شور و، نهاده باشد

نگاه  که برای نیری در آن لحاه فقط و فقط یک معنا  .کوبدآن را بر سر نیری م 

 ! تحقیرتوانس  داشته باشد: م 

ای واین تحقیر ازچشتان اسیر سالخورده .تحقیرِ کل دم و دستگاه آنها و حتوم  شان 

 .خواس  بر زبان نیاوردای که نیری م تهجاری بود که چش  در چش  نیری دوخ  و کل

  
 نویسی مخفیانهمقاله

برخ  از افراد در رابطه با مسائل ناری جنبش و یا در مورد مسائل ، در این دوره از زندان

گکاشتند که نوشتند و به طور محدود در دسترس بقیه م مقاقت  م  تاریخ  و یا سیاس 

ها نیز بیشتر خطر لو رفتن این نوشته، گش مسلتا  هر چه برتعداد خوانندگان افزوده م 

مسلتا  بازجوی  و شتنجه به ، افتادبه دس  زندانبان م  اگرها برخ  از این نوشته .شدم 

ر تجدید محاکته و اعدام را برای نویسندگانش توانس  حت  خطدنبال داش  و م 

  .داشته باشد دنبالبه

مورد انقدب و نارات لنین مقاله در  .بود 5ها متعل  به محتود بهتیشیت  از این نوشته

کسب یدرت سیاس  ، هر انقدبمقاله تأکید داش  که مسئلۀ اصل  در .بود مقوله در این

                                                           
در زندان شاه با محتود آشنا شدم . او درآن مویع عضو سازمان چریتهای فدای  خل   5912اوایل سال  5

 بود و حاق به عنوان یت  از کادرهای اکثری  در زندان بود.  ایران بود و به زندان ابد محتوم شده
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کردن ضتن مبارزه برای اصدح و بهبود زندگ  زحتتتشان و متشتل کتونیستها .اس 

  .از یاد ببرند کنند و یا کترنگ را هرگز نباید کسب یدرت سیاس ، آنها

کردم با فتر م  چون .در اختیار عدۀ بسیار یلیل  یرار دادم ول  آنرانوشت   ایه  مقاله من

منتقل کرد و نباید با نوشتن مقاله  توان مطالب مقاقت را به دیگرانزدن ه  م  حر 

کردم مطالب این راستش احساس م  .خطر بزرگ لو رفتنِ نوشته را به جان خرید

  .دنارزش ندار، مقاقت به اندازۀ جان زندانیان و یا بریدن زیر شتنجه

مسئلۀ  .بود "تغییرات در سیاس  عتوم  شوروی"ای که من نوشته بودم در مورد مقاله

های عقب کشیدن نیروهای شوروی از افغانستان و محوِ یتطرفۀ بسیاری از سدح

در آنجا نوشته بودم که شوروی از  .مرا به فتر انداخته بود، استراتژیک در مقابل آمریتا

های اش درمورد انقدبها دس  برداشته و به درست  تتیهتازاندن انقدب در میان خل 

هاس  و نه تزری  ر روی مردم و خواس ِ مردم آن سرزمینها ببخش خل رهای 

این مقاله اگرچه حر  تقریبا  جدیدی را در آن  .5های شوروی به آنهابادکنت ِ کتک

که رفقای نزدیت   یزد اما چندان مورد توجه خوانندگان معدودم  22دوره یعن  سال 

مورد ر بیشت، گکاشت ری م شاید اگر آن را در اختیار افراد بیشت .بودند یرار نگرف 

دیگر  .نارات  حت  تندتر ه  شد، چند ماه پس از نوشتن مقاله .گرف استقبال یرار م 

 های شوروی نسب  به غرب نه از موضع یدرتنشین برای  روشن شده بود که عقب

 اما .6کردند( بلته کامد  از موضع ضعف اس ها آن را مطرح م چیزی که خیل  از بچه)

کند در چارچوب درک کردم مسائل  که گورباچف مطرح م فتر م  ین حالدر ع

مغزی کار و خشکهای محافاهنش آدمااس  و مخالن لنینیس -مارکسیس خدی از 

                                                           
ی حیزب  اییدئولوژی اعیدم شیده   اینته سیاس  خارج  شیوروی تیابع منیافع ملی  آن کشیور اسی  ونیه         5

دهد که مین درآن موییع درک درسیت  از    اند و این نشان م کتونیستش،  درنارات  درآن سالها مطرح نشده

 اش با اعتقادات حزب  شان نداشت  .سیاس  خارج  کشورهای سوسیالیست  و رابطه
 (2592سال )به نارم رسید. ی درست  بود که در آن سالها البته این نتته 6
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زدم و به هی  وجه حدس نت  کردمرا مثب  ارزیاب  م این تغییرات در شوروی  .هستند

 .فروپاش ِ شوروی اس روند آغازِ ، آن دورهکه 

یاد مهدی  آورم که در مورد اعتصاب غکا بود و آنرا زندهخاطر م ی دیگری را بهنوشته 

دست   اش بهگوهردش ( نبود ول  نوشته 1مهدی در بند ما )بند .نوشته بود 5حسن  پاک

  .های دیگری ه  داش او نوشته .رسید

 ردوبدل کردن دس  رابطه باای در مورد یک ب  احتیاط  در جا بد نیس  نتتههتین

 یک روز آفتاب  که هواخوری ه  داشتی ، اکبر صادی  کاغکی که با .مطرح کن  ،نوشته

 .امحیاط پیدا کردهمن در من نشان داد و گن  این راخط  ریز ول  یابل خواندن بود، به

خواندم و احساس کردم گزارش  اس   چیس ؟ من با سرع  این بخوان و بگو به نارت

وحت  چپ  یی سیاس  و نارات گروههاما از لحاظ ترکیب نیروها عتوم  بندِاز اوضاع 

اشارات  به اینته در فدن گروه فدن  ننوذ بیشتری دارد )منتها با اسام  غیر وایع ( ه  

ی درون  دوستان مجاهد یک نوشتهبرای هردو ما مشخص بود که این  .مطرح شده بود

 آنهابرای  زیر هتین نوشته، ایکه باید چند جتله من و اکبر به این نتیجه رسیدی  .اس 

این  .وشزد کنی های  را گبنویسی  و دوستانه خطرناک بودن ردو بدل کردن چنین نوشته

توانس  به کار را کردی  ونوشتی  این نوشته به هتین سادگ  که به دس  ما رسیده م 

ها، اطدعات  که برای شتا وما زندان خاطر  دس  یک پاسداربرسد ودر آن صورت به

اکبر این نوشته را  .بینتد ها به خطر، جان خیل ندارددانستن ویا ندانستنش چندان اهتیت  

صورت  غیرمستقی  ول  مطتئن رساند و خیال هردوی ما   دوستان مجاهد بهیت  از به 

  .راح  شد
 

                                                           
بود که در ی ایران ی حزب تودهمهدی حسن  پاک از کادرهای برجسته و جاافتاده عزیز رفی 5

 سر به دار شد.      21تابستان سیاه 
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 «اسناد پلنوم وسیع سازمان»خواندن بخشی از
به زندان راه  « سازمان فداییان خل  ایران اکثری »وسیع    از اسناد پلنومبخش کوچت 

اطر دارم من و رفقای دیگر اکثری  بعد تا جای  که به خ .(بود5921)شاید تابستان  یاف 

برخ  نتاتش مثل  .ز نارات و مصوبات کنگره راض  و خوشحال بودی از خواندنش، ا

مقدمه و نارسا به نار یهرآمیز بودن آن، ب  خصوصبه و رژی  ی سرنگون مساله

و بویژه آنجا  انتقاد شده 26تا  21در سالهای اینته در پلنوم از سیاستهای سازمان  .رسیدم 

بایس  تاکید برحقوی دموکراتیک و مقابله با ی ما م ست  اصل  مبارزه»که گنته بود 

متاسنانه آنچه به دس  ما رسید  البته .نشس  از ماها به دل خیل « بودسرکوب رژی  م 

ی توانستی  با اطتینان از اینته هتهدر نتیجه ما نت  .ی مصوبات و مکاکرات نبودهته

های منتشر شده را در اختیار داری ، به تجزیه و تحلیل بنشینی  ضتن آنته هته چیز نوشته

 به توای جزوه علنا دانستی  که در مورد محوجه درس  نت مخنیانه در جریان بود وبه هی 

 .شدمان وایعا  گران تتام م فهتیدند برایاگر بازجوها م  .بحث بپردازی 

بودم، این بود که این  برداش  کل  من از پلنوم، ضتن آنته از انتقاداتش خوشحال شده

اند به وحدت نارِ مخالف نتوانسته انگار دو .متنایض اس نوشته در برخ  جاها مبه  و 

 .اندکنار ه  آوردهرا درهر دو نار  د، در نتیجهنار برسن

  

 ی زندان کشیدنی نحوهمسائل نظری درباره
حاج داوود و  .ها به تدری  تغییرات  در مناسبات ما و زندانبان به وجود آمددر این سال

 .از دور خارج شده بودند، های وحشیانهقجوردی دو ستبل سرکوب و شتنجه

آمدند و صحب  از بررس  مشتدت رفاه  ها م های منتاری گاهگاه  به زندانهیئ 

ها به ها که هتیشه ناظر بر اعتال زندانیان سر موضع و عامل زندانبانتواب .کردندم 

دیگر یا در بندهای سر موضع نبودند و یا دیگر به یول معرو  ، آمدندحساب م 

  .شان پشت  نداش ریش
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چرا که  .شدشان تقوی  م روحیه، متناسب با کتترشدن فشار، یگر زندانیاناز طر  د

دانستند و از آن گکشته های چند سالۀ خودشان را ه  در این تحوقت مؤثر م مقاوم 

مشتل ، شویهتین که صبح از خواب بیدار م ، جدای از هرگونه تجزیه و تحلیل

ن  و با رفیق  به دور از چش  تواب یا رفتن نداشته باش  و بتوان  کتاب  بخواتوال 

پاسدار گپ  بزن  و خطرات  مثل اعدام یا شتنجه و یا بازجوی  هتان لحاه تهدیدت 

 .  بودیخودش دنیا، تر در انتاارت باشندتر و عامنتنند بلته به صورت کل 

 مثد  مجاهدین  که حت  سرِ موضع بودند ویت  بازجو و یا رئیس زندان از آنها سؤال

( ؟ اییعن  دررا بطه با چه حزب یا سازمان  دستگیر شده) کردند اتهام  چیس م 

ها و حاج داوودها و بازجوها قجوردی 21تا  21چرا که در سالهای  .گنتند: مناف م 

شدند تا آنقدر شتنجه م ، گنتند در هتان آنکاری کرده بودند که اگر بجز آن م 

که در وایع یعن  ) گنتند مجاهد و یا سازمانبه راحت  م  حاقاما  .حرفشان را پس بگیرند

 ( .سازمان مجاهدین

عدۀ زیادی از زندانیان  را آوردند که ، یبد  ه  گنت  که در بند ما که سرِ موضع بودی 

و یا جای دیگر نتاز خوانده بودند و گنته بودند که  9111یبد  مثد  در دورۀ بازجوی  در 

آنها خواندن نتاز را کنار ، ها را بردنددر بند ما به خصوص ویت  تواب خوانند امانتاز م 

  .گکاشتند

مقاوم  یعن  ، ها ابتدا حال  دفاع  داش رفتن روحیۀ زندان این روند یعن  باق

رف  که حال  تعرض  اما به تدری  م  .در مقابل فشار زندانبان بود ایستادگ  زندان و

در این مورد نارات مختلن   .مطالبات وحرکات جتع  یعن  عنوان کردن، پیدا کند

 تر بود:که دو مورد آن برجسته .وجود داش 

گن : زندان  سیاس  جتهوری اسدم  باید در مرحلۀ بازجوی  سع  ناری که م  -5 

های آگاه کند باعث لورفتن تشتیدتش نشود و در مرحلۀ تحتل حت  باید در ارتقای 

در زیر فشارهای غیرانسان   .خود و دوستانش دائتا  بتوشد ...اجتتاع  وسیاس  و 
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و هتتاری ، تواب نشدن، آید اما مرز کوتاه آمدن در زیر فشارآدم کوتاه م ، شتنجه

  .مصاحبه تلویزیون  اس  نتردن با زندانبان و اجتناب از

اسدم  باید هتگام با جنبش مردم گن : زندان  سیاس  جتهورینار دوم م  -6

 کردنِ وضعی  صنن  خودشبرای بهتری صنن  کند و حرکتش باید ه  جنبه حرک 

شناختن حقوی  به رستی ) سیاس  ی( و ه  جنبه ...مدیات و، ورزش، خواب، غکا)

  .( داشته باشد ...لغو تنتیش عقاید و، لغو شتنجه، داشتن وکیل، زندان  سیاس 

به نارم  .کردمبندی م البته آن را طور دیگری فرمول .من خودم طرفدار نار اول بودم

ترین ترین و مه اصل  .عتدتا  در شرایط دفاع  هستی ، آمد که ما به عنوان زندان م 

توانی  بتنی  این اس  که در زندان جتهوری اسدم  کاری نتنی  که به کاری که م 

نباید تواب بشوی  و کس  را لو ، زیر بدترین فشارها .مان لطته وارد شودشر  و انسانی 

ها "نه"اگر از عهدۀ هتین  .ها لناا  بگویی  حاضر به هتتاری هستی بدهی  یا حت  به آن

و اما بایدها: ما باید در ارتقای دانش  .این از جنبۀ نبایدها .برآیی  باید خیل  خوشحال باشی 

رحوصله و پردوام با بیرون در ایجاد ارتباط  یوی و پ، سیاس  و اجتتاع  خود در زندان

بندانِ در سال  نگه داشتن جس  و جان خود و هتۀ ه ، - ...و خانواده مثد  –از زندان 

  .سه شعار اصل ِ من بود، ورزش و ارتباط با بیرون، مطالعه .خود بتوشی 

 ها حت  اگر قزم شد اعتصاب ه  باید بتنی  اما اعتصاب کردم در راهِ این بایدمن فتر م 

یعن  اگر از یبل معلوم باشد که ما ؛ زندای به نبایدها نت دهد و ضربهدانی  نتیجه م که م 

، شانهای مداومبینتی  و یا نتیجۀ شتنجه "کردم غلط"کنند که به را تا آنجا سرکوب م 

نباید دس  به آن اعتصاب یا حت  اعتراض بزنی  و ، شودشدن برخ  از زندانیان م تواب

  .وایع هتیشه باید در فتر این باشی  که نقض غرض نشوددر 

، ما فرص  یافتی ، بلته به تدری  که فشارها کتتر شد .این تحلیل یتباره به وجود نیامد

  .بیشتر به این مسائل فتر کنی 

اوق  حد و مرزی برای ، نارِ دوم از آنجای  که هتگام  با جنبش مردم را مد نار داش 
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ثانیا  به محض شنیدن خبری از بیرونِ زندان که حاک  از ، شناخ نت  پیشروی زندانیان

از  .کرد در داخل زندان ه  حرکت  پدید آوردسع  م ، حرک  اعتراض  مردم بود

 مثدیعن  ، ترین حقوی انسان  از ما زندانیان سلب شده بودآنجای  که بسیاری از ابتدای 

یا با خانوادۀ ؛ داشته باشی ، از زندان آزاد بودکه در بیرون  را کتاب هر ما ح  نداشتی  

 .یا هی  تضتین  برای شتنجه نشدن ما وجود نداش ؛ خود مدیاتِ حضوری داشته باشی 

  .ها به اندازۀ کاف  وجود داش عدالت در نتیجه بهانه برای اعتراض به این ب 

یا ، التثل اعتصاب ف  تر شده وناراض ، شنید مردم در بیرون از زنداننار دوم ویت  م 

هته کتبود که رسید که ما ه  با توجه به اینفورا  به این نتیجه م ، اندتااهرات  کرده

دهند کتتر یا حاق کاف  بود که مثد  غکای  که به ما م  .داری  باید حرکت  بتنی 

دهند و صبح ب ۰صبحانۀ ما را ، تر از روز گکشته باشد و یا ماه رمضان فرا رسدبدکینی 

گیری  اما ما را عتد  به حساب نیاورند و دانند ما روزه نت با آنته م  .نهار اصد  ندهند

به سرع  توانس  نار دوم در چنین مواردی حرک  اعتراض  م  .کار خودشان را بتنند

 .برود شیپ ...تحری  غکای دولت  و یا تحری  مدیات و هواخوری و یسوبه 

گرف  و اخبار حرک  مردم در بیرون از زندان را چندان جدی نت  اوق ، و اما نار اول

چرا که مثد  مدیات  من از چنین حرکات ، گن  معلوم نیس  این اخبار درس  باشدم 

ثانیا  به  .شوددهد بلته حت  عتس آن ه  شنیده م و جوّ باقی اعتراض  مردم خبر نت 

تواند ما را به چه دلیل زندانبان دیگر نت ، فرض که مردم تتان  به خودشان داده باشند

در بسیاری موارد من از دوستان نار دوم  22و سال  21در اواخر ؟ وحشیانه سرکوب کند

 .سرکوب کند 26و  25های تواند ما را مثل سالشنیدم که دیگر رژی  و زندانبان نت م 

 ...رژی  در بحران اس  وای باق گرفته و گنتند: جنبش تودهم ؟ پرسیدم چراو ویت  م 

رژی ِ شاه نیس  که از غرب و مسائل حقوی بشر تا ، کردم که اوق  رژی من استدقل م 

بدون رودربایست  عتد  ، ثانیا  رژی  به مردم خودش یعن  مل  ایران .حدودی حساب ببرد

دۀ ما مادرهای سالخور، بارها رژی  .کندکند که مخالف را نابود م و زبانا  اعدم م 
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کند که اهل تااهر نت ، یعن  جلوی خانواده .زندانیان را هتین اواخر به زندان افتند

تازه اگر جنبش مردم اوج بگیرد و رژی  احساس خطر  .کردن نیس  شتنجه و زندان 

یعن  از ترس آنته مبادا روحیۀ ما باق برود  .متتن اس  حت  برای ما بدتر ه  بشود، کند

فشار و شتنجه روی ما را افزایش دهد و حت  ما را سر ، یا احیانا  با فشار مردم آزاد بشوی 

  .گرفت اگرچه این جتلۀ آخر را خیل  جدی نت  .به نیس  کند
 

  چند نمونه از حرکات اعتراضی
سبب درگیری ما با زندانبان شده بود اگرچه موضوعات زیادی  22تا اواخر  21 در سال

ماه رمضان در مورد ، کینی  و کتی  غکا، روزنامه، اما مهتترین موضوعاتِ اختد 

 .ها و ورزش جتع  بودچپ 

ما اصرار زیادی ، حصار به گوهردش یبل از انتقال زندانیان از یزل .ورزش بگوی از ابتدا 

کل فعالی  اما این  ،دویدی ننری م به صورت چند  .روی انجام ورزش جتع  نداشتی 

حصار که گویا آن اواخر های یزلبا ورود بچه .گرف بند یا اکثریت  از بند را در بر نت 

 .موضوعِ روز شد، مسئلۀ ورزش جتع ، مجاز بودند به صورت جتع  ورزش کنند

 .ندکردن جتع  واکنش نشان داد به زودی روی جتع  دویدن و یا نرمش زندانبانان

، هاحصاریآورم که آیا بدفاصله پس از ورود یزلالبته متاسنانه این را دییقا  به خاطر نت 

عتدتا   ،تا جای  که به خاطر دارم ،به هر حال .ورزش جتع  مسئلۀ ما شد یا مدت  بعدتر

و از مقطع معین  و نه  .هامجاهدین بودند که روی ورزش جتع  اصرار داشتند و نه چپ

ه ب .شروع کردند به ورزش جتع  در حیاط بزرگ هواخوری، شان به بندِ مااز بدو ورود

  .ها ه  به دو و نرمش جتع  رو آوردندتدری  چپ

دویدند را به زیرهش  بردند و به آنها گنتند که اجازه چندتا از کسان  که جلوتر م 

آنها  .صورت جتع  توانید بدوید اما نه در صف و بهم  .ندارید گروه  ورزش کنید

ها را به دوباره برخ  از بچه .برگشتند به بند اما فردای آن روز به کار خودشان ادامه دادند
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 .بلته به اننرادی فرستادند .این بار دیگر آنها را به عتوم  برنگرداندند ، امازیرهش  بردند

ی  و آیا هر روز باید جتع  ورزش کن .مسئله برای ما این شد که از فردا چه باید بتنی 

طور ادامه دهی  تا خسته شوند و دیگر به ای را دستگیر کنند و ببرند اننرادی و هتینعده

کسان  که ، برای ما ؟ما کاری نداشته باشند یا اینته کوتاه بیایی  و ورزش جتع  نتنی 

مشتل  به نام ورزش جتع  وجود ، یبد  در این بند بودی  و البته اکثری  ه  با ما بود

  .شده یرار گرفته بودی ا حاق در مقابل عتل انجامنداش  ام

هنوز فضای چند ماه و یا یک سال پیش را به یاد  .ها به صورت جتع  نبودبحث

نخوردن از آنها حداکثر دو سه  ها ه  داخل بند بودند و برای ضربهآوردی  که توابم 

 یا و - حسینیه در مثد  –دانه ای نبود که آزاکردی  و اساسا  هنوز جو به گونهننره بحث م 

  .کنی  نار تبادل و بگکاری  جلسه مثد  و شوی  جتع بزرگتر هایاتای

خواهند به آمد که مجاهدین م ها این بر م های فردی و پ  پ اما از مجتوعۀ بحث

هتین روش ادامه دهند و اساسا  نار آنها این اس  که دورۀ حرکات اعتراض  زندانیان 

ها تا آنجا که به خاطر در بین ما چپ .و باید از این حال  دفاع  بیرون بیایی  آغاز شده

چنین تحلیل  نداشتند بلته بیشتر روی خود مسئلۀ ، دارم حت  موافقین ادامۀ حرک 

گنتند ما ح  داری  های مشابه دیگر تأکید داشتند و م مشخص ورزش و خواس 

ای که تعدادشان ه  ک  عده .اوم  کنی جتع  ورزش کنی  و باید روی این مسئله مق

س  که از بیرون به آنها ااوق  حرک  مجاهدین به خاطر رهنتودی  :نبود معتقد بودند که

های مجاهد بر نیامده و در عین حال غلط ه  اند و از تحلیل مشخص خود زندان داده

و معلوم نیس   دانی  که رژی  کوتاه بیایدبعید م ، ثانیا  در مورد ورزش جتع  ؛هس 

ها آمادگ  آن را دارند اگر فشار بیشتر شود آیا بچه .فشارها به هتین اننرادی خت  شود

شود و این رابطۀ لرزان اما توأم و اگر نروند آن وی  رژی  پرروتر م ؟ که تا به آخر بروند

، رود به صورت مکاکره و داشتن نتایندۀ رست  از طر  ما در آیدبا آرامش  که م 

  .بیندلطته م 
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نتایندۀ ما هنوز به صورت دوفاکتو بود یعن  زیرهش  آن  موجودی  آورم کهبه یاد م 

ما ، کارگر بند یا مسئول خرید بیاید زیرهش  ندگنتاما اگر م  ،شناخ را به رستی  نت 

 .فهتیده بود که مناورمان چیس  دییقا   فرستادی  و زندانبانودمان را م نتایندۀ ثاب  خ

  .اما در عتل نتایندۀ ما را پکیرفته بود گن ،ت چیزی ن

ای باید کردم به نحو آبرومندانهمن خودم طرفدار ناریه اخیر بودم یعن  اینته فتر م 

و نه  -ها ای از بچهورزش جتع  را فعد  کنار بگکاری  اما این نار پیش نرف  بلته عده

وز به روز از تعداد طرفداران این حرک  ر با اینتهبه ورزش جتع  ادامه دادند  -هته 

از اننرادی فرستادن خسته شد و شروع کرد به سیل  زدن  زندانبان سرانجام .شدکاسته م 

یادم  .خوردند اما مقاوم  ادامه داش ها کتک م بچه .و سرپا نگه داشتن در زیر هش 

که آن مویع ، یلشترروز خود نیس  تا چند روز این وضعی  ادامه داش  تا اینته یک

رئیس انتاامات زندان گوهردش  بود مویع ورزش جتع  به حیاط آمد و با چند پاسدار 

کشان از درِ دیگرِ حیاط وارد دادن و کشانهای  را که در ورزش جتع  بودند با هولبچه

 .یک زیرزمین کردند و با شیلنگ و کنش و فانوسقه و مش  و لگد به جانشان افتادند

خورید تا هتینجا گن  آنقدر کتک م از دادن فحش ه  ابای  نداش  و م  لشتری

، خدصه بعد از آنته از هتۀ افراد این بله را گرف  .کنی بگید دیگه ورزش جتع  نت 

ها و پاسدار لشتریدر بین کسان  که مورد هجوم  .رهایشان کرد که به داخل بند بیایند

وجه یبول  ه اصرار برای ورزش جتع  را به هی کسان  ه  بودند ک، بودندیرارگرفته

ی پاسدارها یرار نداشتند اما برای تنها نگکاشتن دیگران  که مورد هجوم وشتنجه

ها رفی  عزیزم یت  از آن .ها را خوردندبودند به داخل آنها رفتند وعینا هتان کتکگرفته

  .بود زنده یاد اکبر صادی  بناب

سئلۀ ما این شد که آیا هواخوری را تحری  کنی  یا از فردای آن روز دوباره م

تا جای  که  .غیرجتع ( ادامه دهی ) کردن را و یا به ورزش به سیای ساب  خودمانورزش

به خاطر دارم چند روزی ورزش را تحری  کردی  و بعد به تدری  ورزش به شیوه ساب  را 
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 .ادامه دادی 

گوهردش  و یبد  در اوین ه  هر روز روزنامۀ در زندان عتوم   .مورد دیگر: روزنامه

ها به تعداد افراد این روزنامه .خریدی (م ) کردی صبح و دو روزنامۀ عصر را دریاف  م 

های دادند و پس از یک هنته تتام روزنامهروزنامه م  2تا  1نبود بلته برای کل بند مثد  

شان این بود یت  از دقیل .کردندج م گرفتند و از بند خارهنتۀ یبل را از ما تحویل م 

ها طور روزنامههتین کردند وشدۀ هنتۀ یبل را جتع نت های خوانده که اگر روزنامه

ها مثد  زندان  .خطرآفرین باشند - از نار زندانبان - توانستندشدند م روی ه  انباشته م 

از  .و حت  چیزهای خطرناکتوانند باتوم درس  کنند یا ینسۀ کتاب بسازند از کاغک م 

 2و  1مثل صنحه  دارهای دنبالهنوشتهها وها مایل بودی  از پاوری طر  دیگر ما زندان 

ها تا هر وی  خواستی  به این مقاقت و پاوری ، آرشیو درس  کنی ، کیهان و اطدعات

نجام مختلف ا یالبته ما این کارها را در اوج خنقان به انحا .دسترس  داشته باشی 

یک یا دو برگ مه  را کِش ، دادی های باطله را که تحویل م مثد  روزنامه .دادی م 

کتاب ، هافهتید و به این ترتیب از پاوری رفتی  و بسیاری از اویات پاسدار مربوطه نت م 

کردی  اما اگر رستا  این اجازه به ما داده شد یا مقاقت جالب را آرشیو م درس  م 

  .تر بودمسلتا  بسیار مطلوب، شدم 

خواهند در رابطه با تحویل ندادن روزنامۀ باطله از بند مقابل به ما مورس زدند که آنها م 

حرکت  بتنند و مثد  روزنامه را تحری  کنند و یا حت  غکای دولت  را تا رسیدن به 

مه اشتباه اس  ای از هتنتران  به آنها گنتی  تحری  روزنامن و عده .خواستشان نگیرند

یعن  زندانبان از اینته ما روزنامه ؛ رودچون دودش یبل از رژی  به چش ِ خود ما م 

ندادن  آید و اساسا  تحویلکند و حت  خوشش ه  م فشاری را تحتل نت ، نخوانی 

اما آنها یبول  .رفتن و مخنیانه باشد تواند به روال ساب  یعن  کشروزنامه باطله م 

  .نتردند

بسیاری از  .کتی  و کینی  غکا در حال تنزل بود .چندی بعد کتبود غکا مسئله شد
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البته وضع غکا تا آن حد اسنناک نبود که هتۀ زندانیان حاضر  .شدندسیر نت  زندانیان

اما درس  به هتان دقیل  که در  .باشند مشتدت تحری  غکای دولت  را به جان بخرند

بیشتر در بندِ مقابل و کتتر در بندِ ما خواهان ، عتوم فضای ، صنحات پیشین ذکر کردم

 .حرک  و اعتراض بود

شان را از بند مقابل خبر رسید که آنها تحری ِ نامحدود غکای دولت  تا رسیدن به خواس 

البته در  .خواهند که در صورت امتان به این مبارزه بپیوندی و از ما م  .اندسازمان داده

، هابه تعداد گروه تقریبا ارتباط بین دو بند تنها از یک کانال نبود و زدن و آن مویع مورس

نویس  تنها اخبار و آنچه را که من در اینجا م  .رابطۀ مورس  بین دو بند وجود داش 

سازمانی  و یا دوستان نزدیک به سازمان  دریاف  های ه س  که از بچهاطدعات 

در مجتوع اکثری  افراد بند ما از هر  .در گرف در بند ما بحث شدید و داغ   .کردمم 

خواهانِ حرک  اعتراض  بودند اما ، های متناوتبا شدت و ضعف، گروه که بودند

ایلیت  ه  که تعدادشان ک  نبود مخالف اعتصاب و تحری  بوده و بیشتر مواف  مکاکره و 

  .تر بودندهای مدی حل راه

برداشت  این بود که  .تا رسیدن به پیروزی بودم نامحدود من در آن مویع مخالف اعتصاب

تواند ما را سرکوب کند و از مواضع  که در آن مقطع داشتی  زندانبان به راحت  م 

که  - دلیل مه  دیگر برای من هتیشه این بود که اگر سرکوب شدید باشد .تر ببردعقب

شدن و بریدن در مورد برخ   ابو حت  تواف  کنند ها روحیه بودمتتن  -نبود بعید ه  

 .پیش آیداز زندانیان 

آورم که من به یاد م  .ما نتوانستی  مخالنان خود را یانع کنی  .فرص  بحث بسیار ک  بود

خونسردی خود را از دس  دادم و ویت  حرک  یتجانبۀ بند مقابل و به خصوص 

دفعه پیشنهاد تندِ تحری  عصب  شدم و یک ، پیشنهادشان به بند ما را ماجراجویانه دیدم

کت  تندتر از بند مقابل( مطرح کردم و ) هایتان راغکای دولت  تا رسیدن به هتۀ خواس 

 فتران خودم بخصوص رفی  خوش فتر ومتین خود مرتض  کتپان باعث تعجب ه 
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نار من غیرمسئوقنه و ماجراجویانه  .شدمکه اکثریت  بود،  5مثل نادردیگری ویت  دوتا

خوشبختانه در  .در حال  عصب  به نوع  ریاب  با بند مقابل رو آورده بودم .بود

یک نار عایدنه جا افتاد و آن این بود که ما به زیرهش  اعدم کنی  ، های داخل بندبحث

 .کنی که به وضعی  بد غکا اعتراض داری  و تا دو روز گرفتن غکای دولت  را تحری  م 

توانی  خواستی  فقط نشان دهی  که اعتراض داری  و م این دو روز را گنتی  چون م 

خودمان به اعتصاب پایان ، اعتراض کنی  اما یبل از آنته رژی  بخواهد با زور ما را بشتند

 ".ایدشتا ما را نشتسته"و این یعن  دهی  

که در ) مرتض  کتپان  بود، یت  از طرفداران و شاید طراح اصل ِ پیشنهادِ عایدنۀ ما

البته من توانست  از حال  عصب  خارج شوم و این  .دار شد(سربه 21یور سیاه شهر

آنها پس از شاید ، بند مقابلزندانیان واما  .تاکتیک را داهیانه دانسته و از آن تبعی  کردم

مسئول بند و ، بانیعن  زندان .دو یا سه روز تحری  غکای دولت  با سرکوب مواجه شدند

دادند و باید یاعدتا  غکا را گرفته و تقسی  را که در بند کارگری م  چند ننر از زندانیان 

  .به زیر هش  برد، کردندم 

 .خورید یا به زور به شتا بخورانی غکا را در بشقاب ریخته و گنته بود م  لشتریگویا 

ها مقاوم  کردند و پاسدارها با کتک منصل هته را مجبور کرده بودند که غکا را بچه

گنته بود حاق بروید داخل بند و بگویید هته باید غکا را بگیرند و  لشتریو بعد  .بخورند

ها زیر بار آن که بچه ".خورانی آیند اینجا و ما به آنها م بخورند و گرنه مثل شتا م 

وایعا  از تصتی  خودمان ، ویت  این خبر را شنیدی  .شتسته شداعتصاب  ول  عتد  .نرفتند

دادی  که با چون دیگر فرصت  به زندانبان نت ؛ د بود خوشتان آمدکه اعتصاب محدو

آورم عصرِ آن روز ویت  پاسدارها درِ بند را باز به یاد م  .زور اعتصاب ما را بشتند

گیرید یا غکا را م ، و به مسئول بند گنته بودند، کردند که دیگِ غکا را داخل بند کنند

و این به نار ما یک پیروزی بود  ."گیری فردا غکا م  ما، نه حاج آیا "او گنته بود: ؟ نه

                                                           
 اس  مستعار 5
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فردا بود که دو روز تحری  ما به  در آن چون وایعا  .که روی حر  خودمان ایستاده بودی 

 .رسیدپایان م 

 

  مقاومت و شکست، بحثی درمورد پیروزی
باید پای در راه  : آیاچه در زندان و چه یبل از آن هتیشه این سؤال مطرح بود که

از یبل معلوم اس  که نتیجۀ آن شتس  یعن  نرسیدن به هد  ای گکاش  که مبارزه

  ؟اس 

در یک نبرد نابرابر نباید بدون  .اس  اصلکردن یک  جواب این بود که مقاوم 

کردن مواف  بودم اما آن را طور  مقاوم  اصلمن با  .مقاوم  از هتان ابتدا تسلی  شد

بلته هتیشه  .مقاوم  برای مقاوم  برای  یابل درک نبود .کردمبندی م دیگری فرمول

مثد  در بازجوی  شتا در نبردی به شدت  .یائل به مقاومت  بودم که متضتن مقصود اس 

خواهند تتام تشتیدت شتا را بشناسند و هته را بگیرند و آنها م  .ایدنابرابر یرار گرفته

ها هتۀ امتانات برای شتنجه و به زانو درآوردن شتا را اگرچه آن .بتشند یا تواب کنند

اینجا ه  ، امتان دیگری ندارید، دارند و شتا جز کف پا برای کابل خوردن و تن  ناتوان

شود پس ظاهرا  توان گن  نتیجه از یبل معلوم اس  و گوش  حریف آهن نت م 

ن اس  که در زیر اما اگر مقاوم  کنی  یک حالتش ای .کردن ب  معن  اس مقاوم 

شدنِ خودمان و  شتنجه کشته شوی  و این یعن  ضربۀ دشتن را محدود کردی  به کشته

حال  دیگر آنس  که نتوانی  تا مرگ ایستادگ  کنی  و آنها  .نه کشف بقیۀ تشتیدت

چنان با دی  و مرایب  پزشت  ما را شتنجه کنند که صدبار بتیری  و زنده شوی  و 

به نار من سودش این اس  که ؟ وی  مقاوم  ما چه سودی دارد آن .خدصه نتیری 

داند مقاوم  آسان نیس  و اوق  متتن اس  بازجو حر  ما را باور کند چرا که م 

؛ داندقبد وایعا  چیزی نت ، گوید اطدعات  ندارمخورد و م کس  که این هته کابل م 

آن را دیرتر و مسلتا  بسیار کتتر از آنچه ، ثانیا  اگر بازجو فریب نخورد و اطدعات  بدهی 
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در این صورت  .س ادشتن به دنبالش بود به آنها داده ای  و این خود یک پیروزی نسب  

ای  که بگویی  ما نه اینته مقاوم  کرده .مقاوم  به هر حال هدف  داشته و به آن رسیده

  .دهی کنی  و بعد اطدعات م ابتدا مقاوم  م 

شود و جزئ  از فرهنگ مبارزات  م ، ویت  این نوع برخورد تترار شوداز طر  دیگر 

داند که باید برای کسب یعن  دشتن م  .کنداین سن  کار را بر دشتن مشتل م 

آبروی  به ب  بلته ،هزینه بپردازد و این هزینه فقط ابزار و آقت شتنجه نیس ، اطدعات

های س  که اگرچه رژی اهزینۀ سنگین   و این ،گر در دنیای امروز اس شتنجه عنوان

  .اما چندان ارزان و ناچیز نیس  ،پردازنددیتتاتوری آن را م 

نتات باق  کردن نهنته اس  که اهتی  کتتری نسب  بهنتتۀ دیگری ه  در مقاوم 

س  امسئله اینجاس  که اگرچه جس  و جان یک انسان خواهانِ راحت  و آزادی  .ندارد

بندگ  و یا ، اش از تسلی اما درس  به دلیل خصوصیات انسان ، گریزان و از رن  و درد

هتین جس  که از  .گریزان اس ، کندتبعی  و خدصه آنچه او را از شخصیتش ته  م 

از لگدمال شدن غرورش ه  هراسان اس  و هتین یعن  ، کابل و مرگ وحش  دارد

  .غریزی اس ، مقاوم  در مقابل زورگوی  یبل از آنته ارادی باشد

بودن مقاوم  را  بودن و در عین حال غریزی توانست  هدفتنددر مثال بازجوی  بهتر م 

 .موضوع به این شناف  نبود، اما در مورد حرکات اعتراض  در زندان .تشخیص ده 

کردند که اگرچه آنها شتس  اعتصاب بند مقابل را اینطور تنسیر م ، برخ  از زندانیان

های خود ساک  نرسیدند اما ثاب  کردند که برای تحق  خواس شان به خواس 

کنند و تازه بعد از اعتصاب و مقاوم  اس  که متتن اس  حرک  م ، نشینندنت 

  .بشتنند

کردم اوق  اهتی  موضوع اختد  بین زندان  و زندانبان باید درس  ارزیاب  من فتر م 

خواهد به ما تحتیل کند که نا  جدیدی را م  شد و ثانیا اینته: آیا این زندانبان اس م 

خواهد مثد  از فردا هتۀ زندانیان اگر زندانبان م ؟ خواهی  این کار را بتنی یا مایی  که م 
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و این نا  جدید و بر ضد زندان  را به ما تحتیل ، چپ را مجبور کند که نتاز بخوانند

س  ااگرچه متتن  .ن زورگوی  نرودمسلتا  باید زندان  مقاوم  کند و زیر بار ای، کند

شخصی  هد خوام رژی   .در این مبارزه نهایتا  شتس  بخورد و این را از یبل ه  بداند

 ؛نشین  رژی  شودعقب خواهد و توانسته اس  موجبه  م  مقاوم  ما ؛ما را خرد کند

قابل ها در ممقاوم  بچه، در گوهردش  21های سراسری سال کتااینته در اوج اعدام

نتاز خواندن ظاهرا  شتس  خورد اما اینته رژی  بعد از یت  دو هنته دیگر نتازخواندن 

دانس  خود نشانۀ آن بود که به خوب  م ، ها را رها کرده بودکرد و بچهرا کنترل نت 

پی  ما هزینۀ تحتیل نتاز به ما در دراز مدت سنگین اس  و بهتر اس  بیشتر از این پا

  .نشود

خواهی  در ماه خواهی  نا  زندان را تغییر دهی  و مثد  م م ، که ما و نه زندانبانزمان  

، خواهی  وضع مدیات و یا غکا و کتاب بهتر شودرمضان به ما جداگانه غکا بدهند و یا م 

خواهی  نا  موجود را تغییر دهی  این مایی  که م و ،   داری یهاخواس دردر اینجا ما 

در ؛ محدودی  بر ماس (شتنجه وتحتیل ، اگرچه نا  موجود نا  نیس ) نه زندانبان

هتۀ ، ای باشد که با اتخاذ آناین صورت منطق  این اس  که تاکتیک ما به گونه

هایتان نرسی  بلته و نه آنته نه تنها به خواس ، ها یا بخش  از آنها محق  شودخواس 

 .بر ضد ما تغییر کند شود و بیشتر نا  موجود محدودتر و تحقیرآمیزتر

به خواس  ها، هردو به  دنیتا رس  دولت یغکا  یتحر ایو   حرک  ورزش جتع ۀادام

 .دندیشتس  انجام

زور وادار به شتستن اعتصاب غکا بان توانس  دوستان ما را بهعدوه بر آن زندان  ول 

  ابیاگر ارز تهیدرحال .را عقب تر راند  تر و زندان یبان  را جرشتس ، زندان نیا .بتند

 ، یکرد م زیپره ی واز ماجراجو بود لحاه در زندان درس  م طیشرا یاز مجتوعه

  .برود شیپ یگریمسئله به گونه د ایو   یمتتن بود که اعتصاب نتن
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 یک بحث نظری دیگر: زندانی و مبارزه مردم
در مورد  .زندانپیشتر اشاره کردم به بحث لزوم توازن میان مقاوم  در زندان و خارج از 

دو نار ، ارتباط بین سطح مبارزۀ مردم در جامعه و مبارزۀ زندانیان سیاس  در زندان ها

گنتند ما زندانیان سیاس  جدا از برخ  از زندانیان م  .خوردمتناوت در بین ما به چش  م 

 رسد که اعتراض و اعتصاب وجامعۀ ایران نیستی  و ویت  سطح مبارزۀ مردم به جای  م 

ما ه  باید از قک مقاوم ِ منن  بیرون آمده و دس  به اعتصاب ، کنندگاه راهپیتای  م 

شدن و اننرادی را به حساب سخت   شتنجه .بزنی  یتندترهای غکا و خدصه تاکتیک

شدن و گاه محاکتۀ مجدد و اعدام را به حساب تلنات طبیع  این مبارزه مبارزۀ ما و تواب

  .آوردندبه حساب م 

ما  .دستۀ دیگری از زندانیان بودند که نار دیگری داشتند و من متعل  به دستۀ دوم بودم

گیری شتا یعن  ما جدا از جامعه نیستی  اما نتیجه .گنتی  حت  اول شتا درس  اس م 

اگر وایعا  سطح مبارزات مردم به جای  رسیده باشد که رژی   .ساده کردن مسئله اس 

نشین  باشد و مردم درشعارهایشان و به طور مشخص در حال عقبتقریبا  وامانده شده 

توانی  با مبارزات آن وی  ما به درست  م ، زندان  سیاس  را مطرح کنندخواس  آزادی 

ما که هنوز به  .این اعدم هتبستگ  کار کوچت  نیس  .مردم اعدم هتبستگ  کنی 

ما که برای اعدم نار و یا ، ای شدهعنوان زندان  سیاس  و یا عقیدت  به رستی  شناخته ن

مثد  در مورد مجاهدین که مجبور بودند خودشان را ) حت  اس  وایع  سازمان خود

، اگر اعدمیه بنویس  و از مبارزات مردم دفاع کنی ؛ شوی شتنجه م ، بنامند( "مناف "

ی صدا، های رژی گاهاین یعن  از شتنجه .اش یک پیشروی بسیاربزرگ اس معن 

  .کشدخواه  به صورت علن  و شنا  به بیرون زبانه م آزادی

نتونۀ تاریخ  آن اعدم هتبستگ  زندانیان سیاس  با مبارزات مردم در شهریور و مهرماه 

اما اینته چون مردم در فدن یا بهتان نقطۀ شهر  .های شاه بوددر زندان 5911سال 

و اساسا  ، ت  است  از زندان  سیاس  نیس اند و در شعارهایشان حاعتراض  پراکنده کرده
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ها با فرسنگ، ما ه  دس  به تعرض بزنی ، چیزی به نام دورۀ انقدب  به وجود نیامده

  .حال  اول فاصله دارد

رژی  در ، بلته درس  برعتس، اش نیس های سیاس نقطه ضعف رژی  در زندان

ما در اوج  اس  وخودش در اوج امتانات و یدرت در آن ای ساخته که ها جزیرهزندان

 .به شدت زیر فشار جست  و روح  هستی ما در این جزیره و  ؛ارتباط  با بیرون و مردمب 

مردم انتاار ندارند که ما از  .یعن  اینجا حلقۀ ضعیف جنبش و نقطۀ یوت رژی  اس 

به رستی  بشناسد و نهایتا   داخل زندان به رژی  تهاج  کنی  و آن را وادار کنی  که ما را

انتاار مردم متتن اس  حداکثر آن باشد که ما کتتر اعدام شوی  و به  .ما را آزاد کند

تازه این آخری را  .های خودمان دفاع کنی از آرمان، مصاحبۀ تلویزیون  کشیده نشوی 

خ  از های تلویزیون  برخواهند و بسیاری از آنها پس از مصاحبهه  مردم صریحا  نت 

، گیرندسوزانند و زندان  را به باد تتسخر و سرزنش نت زندانیان سیاس  برای ما دل م 

در این  .آورندبلته رژی  را مقصر شناخته و ما را یربانیان شتنجۀ رژی  به حساب م 

صورت وظینۀ ما در درجۀ اول حنظِ حیثی  سیاس  و حنظ شخصی  مقاوم و مبارزات  

های رژی  اش این باشد که ما بشتنی  و یا تسلی  خواس نتیجهماس  و هر حرکت  که 

  .تضعیف روحیۀ مبارزات  مردم و در اصل به ضرر مبارزات آنهاس ، بشوی 
 

 زندان در زندان
ها وجود زده در زندان های مکهبیت  از مشتدت  که به خاطر فرهنگ بستۀ ما ایران 

 .های عاطن  و جنس  اس و پیچیدگ  معضدت، کنی دارند اما کتتر به آنها اشاره م 

آماده شتنجه بودن که   یهادر چنگ زندانبان و عتوم  ی اننرادیهاسالها در سلول

عوارض ؛ با جنس مخالفتتاس  هر گونهبدون زیستن  در تتام این سالهاو،  هستند کردن

و محققین روانشناسان  که پرداختن به آن کار، آوردبه بار م  مشتدت  روح  و 

  .کن م  اشاره  ، امای از آنچه دیدهمن تنها به گوشه در اینجا .اس اجتتاع  
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های  کردند و نتیجه های  که در بری سررشته داشتند در تلویزیونِ بند دستتارییتبار بچه

در آن برنامه چند  .گیردم را  "عرب سِ "آن شد که یک دفعه دیدی  تلویزیون دارد 

حجاب حضور داشتند و گوینده زن  زیبا بود که با موهای بلندش که روی خان  ب 

تقریبا  هتۀ  .تلویزیون در راهرو بود .گن سخن م ، های عریانش ریخته بودشانه

هیجانِ گرفتنِ  .ها بیرون آمده و در راهرو به تلویزیون چش  دوخته بودندها از اتایزندان 

فهتید متتن بود دمار از روزگار ما در ون  تلویزیون خارج  که اگر زندانبان م غیریان

به تدری  هیجان اول را  .با هیجان دیدن یک زن ب  چادر در ه  آمیخته بود، آورد

من ناگهان از تتاشا کردن  خجال   .فراموش کردی  و غری تتاشای آن زن شدی 

ها با بچه .به اتای برگشت ، آن زن ادامه ده خواس  به تتاشای کشیدم و با آنته دل  م 

گشتند و یا دوباره به تتاشای آن تصویر ها برم خنده و شوخ  بعض  به اتای

  .وایعا  چندین سال بود که زن  بدون چادر ندیده بودی  .پرداختندم 

و  خواب  و تهدیدیعن  کابل و ب ، شدها کتتر م غالبا  ویت  فشار زندانبان در عتوم 

محرومی  جنس  دائت  بود و  .آمدمسئلۀ جنس  به یادمان م ، یاف تخنیف م ، توهین

، کردی  و گاه با شعر و موسیق گاه یاطعانه سرکوبش م  .توانستی  فراموشش کنی نت 

به هتین دلیل  .راندیتش اما هتواره با ما بودای م نقاش  و ورزش و مطالعۀ زیاد به گوشه

دیدی  دو ننر هتۀ اما ویت  م ، آوردی از مسائل جنس  به میان نت  اگرچه حر  زیادی

 در حال  .شدی به مسئله مشتوک م ، دهند و دائتا  با ه  هستندکارها را با ه  انجام م 

این نزدیت  ، بردی  و اسیر تعصبات سنت  نبودی تر به سر م که اگر در حال  عادی

گکاشتی  به گونۀ گکاشتی  و یا اگر م ایل جنس  نت ظاهرا  غیرعادی را فورا به حساب تت

 .کردی دیگری با آن برخورد م 
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 2631فصل پنجم: کشتار وسیع زندانیان در تابستان سیاه 
 دسته جمعیهای ی اعدامدرآستانه

 و دان  به برخ  تغییرم قزم ، های سراسری را مطرح کن ی اعدامیبل از آنته فاجعه

 .یبل از آن اشاره کن تحوّقت چندماه 

وبعد از  .ننری را از بند ما صدا زدند 51بود که5922بهتن ماه روزی از روزهای 

به این ترتیب هتگ  افراد بند را بدون  .طور ادامه دادند هتین و را ده ننر دیگر، یتساع 

 .از بند خارج کردند، های یبل  به بند برگشته باشندآنته سری

بند به چش  حال  کهدر راهرو اصل  از تک تک افراد در، دارمتا جای  که به خاطر 

 .چش  داشتی  شناه  سؤاقت  میتردند

 «؟یبول داری یا نه   راسازمان» اینها بودند:، مهتترین سؤالهای  که درذهن من مانده

ه  در  «مسلتان هست  یا نه»سؤال  مطتئن نیست  که «؟کن  یانهمصاحبه علیه سازمان  م »

یا گنته بودند یبول ، هر حال اکثری  افراد بندِ ما درمورد سازمانشانه ب .ها بودالبین سؤ

هتگ   اما در مورد مصاحبه علیه مواضع وسازمانشان تقریباَ ،داری  ویا اینته ناری نداری 

 «.کنی مصاحبه نت » گنته بودند:

ها را درآنتویع ما سؤال وجواب .هتگ  را به بند بازگرداندند، هاجواب بعدازاین سؤال و

به بعد چند بار ما را  592۰ چون ازسال به این کنتور عادت داشتی ، .نامیدی کنتور م 

 .کرده بودندهای مشابه  ازبند خارج کرده و کتباَ سؤال

 ها درماه بود که شروع کردند به جابجای ِ زندان  در اسنندیعن   ،ماه بعد شاید یک

 .گیرد تدری  فهتیدی  که تقسیتات جدیدی دارد صورت م ه ب .بندهای مختلف

 دیگر یاکثری  افراد بند ما را به بند، های  که به سؤاقتشان داده بودی براساس پاسخ

جدا کردند وبعداَ  مجاهدین را ازما .تعداد اندک  را در هتان بندساب  نگهداشتند وبردند 

  .اندوض کردهفهتیدی  که اساساَ شتاره گکاری بندها را ع

 چندی بعد  .دادند ودرسه بند جداگانه جا کرده چپها را براساس میزان حتتشان تنتیک
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 .دادند جا 51به گوهردش  منتقل کرده و در بند ، را که در اوین بودند کشمل  زندانیان

ای باشد توانس  نشانگر برنامهم  22های بهتن آن سؤال و هانقل وانتقال ی اینمجتوعه

های آنچنان  یبد  چرا که تغییرات وسؤال و جواب، درآنتویع توجّه ما را جلب نترد که

 11تقریبا که را ما  22از بهار  در گوهردش   .ای کوتاهه  بود اما نه چند بار و در فاصله

  .جا دادند ۷در بند  ،شدی ننر م 

های توانستند به اتایو افراد م  بودند منتها درها باز .اتایها هتان سلولهای اننرادی بودند

خواهد که م دیگر با هر کس  توانس م  درراهرو یدم بزنند وهر کسبروند و  یتدیگر

تدری  افراد از زندگ  جتع  فاصله ه ب، در بند ما بر خد  سالهای گکشته .گپ بزند

یعن  مقدار خرید لوازم شخص  بیشتر شده بود وافراد کتتر تن به کتون  .گرفته بودند

ی برخورد نحوه، ساعات ستوت، اختد  نارها روی ضوابط زندگ  جتع  .دادندم 

های فراوان کتتر به یتدیگر نارات بعد از بحث وجدل .با پاسدارها زیاد شده بود

گرف  شتل م  چند نار، احدشدن نار وایدام و شد وغالبا  بجای پیدانزدیک م 

شیرین  یبا لهجه هایت  از زندان  .شدندها متناوت م واکنشپلیس  در برابرودرنتیجه 

ویت  از او  .«هرچَس برای خودَش»کرد: این جتله بیان م  اش وضعی  بند را باآذری

داد: سخ م پا ،باطله اعتصاب کنی  موافق  برای تحویل ندادن روزنامهکه آیا پرسیدی  م 

دراعتصاب ، اما اگرخواس  دیگری مطرح کنی  ،نه، اگر برای روزنامه باطله باشد»

جتع   باید یک حرک  واحد و ،شودطور که نت  گنتی  آخر اینم  «.کن شرک  م 

 به خاطراو این عبارت را نه « .هرچس برای خودش»گن : به شوخ  م  .داشته باشی 

بلته درس  برعتس به دلیل تاسّنش از فضای  ، آنته این وضعی  را دوس  داشته باشد

آخرش ، گن : ما که هرچه بحث بتنی او م  .آوردبر زبان م ، که پدید آمده بود

پس  ؛کندماند وبقیه را آدم حساب نت هرکس روی نارات خودش یا گروهش بای  م 

آخراقمر ، شوی  یا اگر بشوی که یا هتاهنگ نت  ما ؟هته دنبال هتاهنگ  باشی  چرا این

 میدانددرخود جتع کرده اما خدا  آوری  پراز تنایض که ظاهرا  نار هته رافرمول  در م 
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  .بلته با نار تک تک ماها تضاد دارد، که نه تنها نار هیچتس نیس 

ما نزدیک شد  به، بیصدا آرام و .خدصه در این اوضاع و احوال بود که فاجعه رخ داد

 .دره  کوبید ی ما را بیرحتانه آشیانه، صاعقه وار  وناگهان

 

 آغاز فاجعه
چند پاسدار وارد بند شدند وبدون هی  ، (5921مرداد 1) بعد از ظهر یک روز جتعه

، بریدچرا تلویزیونو م »  :گنتند به پاسدارها چندتا از بچه ها .توضیح  تلویزیون را بردند

جواب درس   هاپاسدار .آخر تلویزیون ما برفک داش () «؟تعتیرش کنیدخواهید م 

 .که انگارموضوع هتان اس  که زندان  گنته ندچیزهای  گنتیت  اما  ند،وحساب  نداد

ی این رویداد به تحلیل نشستند وبرخ  دیگر آنها را مسخره ها در بارهبعض  ازبچه

درِ ، کنیدره تحلیل م پاسدار ک  راه م ، بابا تعتیر تلویزیون که تحلیل نداره» :کردند

دن بیشتر م  ،کنیددن تحلیل م غکا را کتتر م  ؛کنیدتحلیل م ، هواخوری دیر باز میشه

 «.کنیدباز تحلیل م 

ها ما هواخوری نداشتی  در نتیجه تا صبح فردایش ننهتیدی  که هواخوری ه  یطع جتعه

یعن  هواخوری ه   .هواخوری برای باز کردن درحیاط نیامد پاسدارِ، صبح شد .شده

ه ب .ورزش کردن نبود بدبخت  اینجا بود که هواخوری تنها برای هواخوردن و .نداری 

اگر چه  ،توانست  با بند روبروخورد مثد  شتا در هواخوری م درد کارهای دیگر ه  م 

هایش هنوز در بند هستند یا زندان های  بگیری وحدایل بنهت  تتاس، بسیار مشتل

 ؟ یا نه آیا تلویزیون آنها را ه  گرفته اند؛ اندمنتقل شده

« ؟حاج آیا هواخوری چه شد»وی  تحویل گرفتن نهار ازپاسدار مربوطه پرسیدی : 

  .هتین« .هواخوری ندارید» پاسدار گن :

ابتدا  .  جواب  ندادپاسدار در را بس  وهی «؟حاج آیا چراهواخوری نداری ! یعن  چه»

کردند فتر فرورفتند وسع  م ه ها بالبته بعض  ،توجّه زیادی به این مسئله نشان ندادی 
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با چنین مسائل   اما ازآنجای  که بارها .بین تلویزیون و هواخوری ارتباط بریرار کنند

ی با بند نحوتا اینته به  .بردی پ  نت   هنوز به غیرعادی بودن موضوع، روبرو شده بودی 

ی نتاز هنگام پخش برنامه، ه  روز جتعه در آنجا، معلوم شد .روبرو تتاس بریرار کردی 

آنها ه   .شان را بردندبلندگوی بند یطع شد وبدفاصله دو پاسدار آمدند وتلویزیون، جتعه

 .دیگر هواخوری نداشتند

 .دیدی  امروز از روزنامه ه  خبری نیس ، صبح شد

گنتی  ، چون روز مدیات نزدیک بود .آوردی علّ  چیس  اما سردرنت ، در فتر بودی 

یا  .ها تتاما  موکول شد به روز مدیاتتحلیل .شودروز مدیات خیل  چیزها روشن م 

اگر داشته باشی  که با خانواده موضوع را مطرح  .مدیات داری  ویا مدیات ه  یطع شده

این دیگر معنای بزرگ  ،   اما اگر نداشته باشی گیریکنی  و از اوضاع بیرون خبر م م 

 .میدهد

در لحاات اوّل به جای اضطراب نوع  خش   .روز مدیات فرارسید ومدیات  در بین نبود

کردند با خونسردی بیشتری عل  این حوادث ای سع  م عدّه .ها جوانه زددر دل خیل 

یبل از ، اما اکثری  افراد .اید بتنندرا بنهتند وبعد تصتی  بگیرند که در چنین حالت  چه ب

چه ) .آنته علّ  را بنهتند درصدد آن بودند که علیه این وضعی  دس  به ایدام  بزنند

 (!علّ  ه  روشن بشود، بسا در حرک  اعتراض 

در اوین  21که از نیته دوّم سال جوّی ، مویع هنوز جوّ حرک  واعتصاب بود جوّ آن

، هابانها جنگ وگریزبا زنداناگرچه بعد از مدّت .بودوجود آمده ه وسپس گوهردش  ب

 های یتدیگر را دریافته وشناخ  بیشتری از هتدیگر پیدادیگر هردو طر  عتس العتل

با احتیاط بیشتری دس  به ایدامِ اعتراض  ، ومدّت  بود که حدایل در بند ما، کرده بودی 

د که باید از رئیسِ زندان رستا  توضیح اکثری  به این نتیجه رسیدنبا وجود این،  .زدی م 

  .بخواهی  که چرا مدیات یطع شده

 یح دهد که ییباید رئیس زندان بیاید وتوض» جتع شدی  و به پاسدارِ بند گنتی :، جلوی در
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 «.چرا روزنامه وتلویزیون وهواخوری و مدیات وبهداری یطع شده

اما حاج  .ن وی  نداره اینجا بیادرئیس زندان اآل» پس از مدّت  پاسدار برگش  و گن : 

شتا ه  آروم باشید  .دستور ازباقس  .هس  ی اینها یطعفعد  هته، آیا گن  به شتا بگ 

گاه  تند تر  ،دلیل خواستند، دلیل آوردند، بچه هابحث کردند« .تونو بتشیدِو زندون

کنید با این ول » ها گنتند:حت  برخ  .تر با پاسدار شین  صحب  کردندگاه  مستدل

وجه از  ی ه اما پاسدار به« .بیاید وتوضیح بدهد باید رئیس زندان هتین حاق .حر  نزنید

که  فقط زمان  .چارچوب جواب  که داده بود خارج نشد وهی  اطّدعات اضاف  نداد

اما  .هاشوناتایپاسدار ه  کت  تند شد وبا صدای بلند گن  هته برن ، ها تندتر شدندبچه

 رئیس زندان ه  هتینو .گنت بشتا ، من دادنده که ب را جواب » تدری  آرام شد وگن :ه ب

 .رف  بس  و را در  نهایتا « .گنته

ای فتر کردند عده، روزنامه یطع شده تلویزیون و در اوّلین روزی که دیدی  هواخوری و

 .باشدبله مرگ ختین  میتوانس  یت  از احتتاقت  .س  طَرَ  مرده باشدا متتن

های نیته شوخ  نیته جدّی در سه ننری وگاه پن  ننری بحث، های کوچکدر اتای

« ؟چرا اگر ختین  مرده باشد باید امتانات ما را یطع کنند» گن :یت  م  .جریان بود

درس  اس  که این کار غیرمنطق  اس  اما حساب کنید اگر ختین  » :گن دیگری م 

اوّق  حتتا  مراس  وسیع  برگزار ؟ شودا چطور م هوضع جامعه وحزب الله ، بتیرد

، باشد ی پدرشان مهتترکه این مراس  چه بسا از تشییع جنازه برای پاسدارها .شودم 

 .آیدک  م  ...پس پرسنل برای هواخوری و بهداری و .شرک  در این مراس  مه  اس 

 متتن، برسد هاروزنامه خبر به زندان  ی تلویزیون ووسیلهه کنند اگر بفتر م   ثانیا  آنها

آنها باخبر که چه بهتر  بزند و ها سریول آنها احتقانه از جانب زندان ه ب  س  حرکاتا

ی نشوند و بعد از آنته اوضاع جامعه کامد  در کنترل رژی  یرارگرف  وتوانستند آماده

 .انیها ه  برسدخبر به زند، ها بشوندهرگونه حرک  زندان ی حساب شده بامقابله

 ا متتن ییییدانند که ما اسیر هستی  وکارزیادی ازما ساخته نیس  وتازه ماما مگر اینها نت »
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اشتباه »پاسخ این بود: « .به آب نزنی  گدارهرج ومرج در پاسدارها بشوی  وب  اس  نگران

میگ  ما احتیاط کن  که اشتباه م  .اتنایا  اونها ما را بهتراز خودمان میشناسند، کن م 

های زیراعدام  یاحت  باق بخصوص بندی که بچه، هی  معلوم نیس  در اوین .میتنی 

  «؟چه اتنای  بینتد، هستند

اکبر  .کردرا جدی م  ییر وضعی غت ی یطع مدیات موضوعمسئله .گکش روزها م 

آبروی کشور  نشریات خارج از و س  که رادیوهاا هتین یطع مدیات کاف »میگن : 

های اما من مطتئن  که سازمان ،اآلن ظاهرا  باما کاری ندارند .ی رژی  را ببرندنداشته

حتّام  جتهوری اسدم در زندانهای ، گویندرژی  وحت  رادیوهای خارج  م  مخالف

 ...و نداههته را کشت، راه افتادهه خون ب

اینهته تبلیغات علیه  هِدان  چه چیزی برای رژی  مطرح اس  که حاضراس  پیمن نت  

خود  سازمان ملل راپکیرفتند و 132طر  یطعنامه  از یک .خودش را به تنش بتالد

 ،دنبالش الزاماَ سازندگ ه را نوش جان کرده واین یعن  صلح وسازش وب جام زهر، طَرَ 

 شدن و نهایتاَ تا حدودی عُر  بینبا غرب وارد معامله  ه  یعن  وام گرفتن و این و

؟ شود ناگهان چنین تبلیغات  را به جان بخرندآنوی  چطور م  .رعای  کردن رالتلل  ا

این  .ها را به جان خودش انداختهخانواده فهت  چرا رژی  مدیات را یطع کرده ومن نت 

درس   .آیداتنایا  جوردرم »جواب این بود که: « .آیدبا اوضاع فعل  رژی  جوردرنت 

این ، هتان زهری که ختین  مجبور شد بنوشد به خاطربه هتین دلیل که گنت  یعن  

پیش مخالنینش در زندان  به زهر نوشیدن امام بدون زهر نوشاندن .یضیه پیش آمد

اآلن .مسئله فشار آوردن اس  .ختین  ه  نترده .بیاورندفشار خواهند به ما م  .رودنت 

و کس  « .اذی  کنند د مارابای، باختند جنگ را .دیّ دل  شان راباید روی یت  دربیاورند

درد چ  ه ما ب؟ چه اذیت  بتنندخواهند م آخر »داد: دیگر جواب  این گونه م 

 مصاحبه در این مویعی  علیه ؟ باید ازما مصاحبه بگیرند یا باید ما را بتشند یا؟ خوری م 

دراین شرایط که دیگر ، های خود مصاحبه کنی را مجبور کنند علیه سازمان اگرما؟ ک 
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با ، بتشند اگر ما را .خواهدرا رژی  نت  این شوند ودوباره مطرح م ، اند فراموش شده

 «.برای آنها ضررش بیشتر از سودش اس ، افتدشان راه م به تبلیغات  که علیه نار

س  ا کردم متتنفترم  .دانست من درآن لحاات ش ِ دیگری راه  محتتل م 

و درس  به هتین دلیل  .ها در دستور کار رژی  باشدی زیادی از زندان عدّهآزادکردن 

چون یبد  ه  این تجربه را داشتی  که رژی  در مقطع  .اس  فشار به زندان  را افزایش داده

طای   بود، بدل کردهزندان را به جهنت   -برای مدت معین  -ای زندان آزاد کردن عده

آنها را سرشتسته  های آنچنان  بگیرد وها مصاحبهند از زندان تا بتوااز پیش،  فرساتر

شاید بخواهند مناسبات وسیست  زندان »  گن :مهدی م  .خورده آزاد کندوشتس 

ه ه  ب بعد برخ  ازآنها را آن، گیرندی امتانات را م یک دفعه هته .راعوض کنند

ی آنها نسب  به حرکات شاید این یک عتس العتلِ حساب شده .دهندم پس تدری  

طرز ه حرکات  که دوسال اس  ب ،ی زندانیان سیاس  باشدیابنده اعتراض  تتامل

شتا حساب کنید از  .روز در حال افزایش اس  هر وحادتری راه افتاده و ترمشخّص

 .ف ادامه یاف به روز به اشتال مختل روز و شد این حرکات آغاز 21 اواخر سال

ها نتازنخوانبه تدری  به جتع ، زندانیان  که کوتاه آمده بودند ونتاز خوان شده بودند

تا کنون زندانبان نتوانسته حال   .توّابها زورشان ک  و در عتل مننعل شدند .پیوستند

مستقل ازاوضاع واحوال ، شاید وایعا  مسئله .را بر زندانها حاک  کند 29تا  21سالهای 

 «. خاص یزندانهاها یا زندان کل در موردباشد صرفاَ سیاست   باشد اس  کشورسی

ی شوخ  پیدا صورت جتع  که بیشتر جنبهه ب گاه سرسنره و، ها ادامه داش بحث

چه در  ،هاها در سخت سال داشتند و ویژه یتدیگر اعتتاده کرد وگاه دو ننر که بم 

طور جدّی به ه کردند بسع  م ، در کنار ه  مبارزه کرده بودند ،چه در بیرون زندان و

 .جوانب این موضوع بپردازند وآنرا تجزیه وتحلیل کنند

که با کتترین اطدعات  ههتیشه زندان این خاصی  را داشت .بود اطدعات خیل  ک 

ی شوم  کردی ویا بدون هی  عتس العتل  منتار حادثهبایس  حرک  م م 
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کردند های  م پیش بین ، بارها پیش آمده بود که افراد در یبال چنین مسائل  .ماندیم 

شدند که اما در نهای  پس ازمدّتها متوجّه م  ،گرفتندوحت  شقوی مختلف را در نار م 

ها به این نتیجه تین دلیل برخ ه  به .بین  شده درس  نبودهیک از شقوی پیش هی 

ی چیزی که هی  اطدع موثق  از هته در باره این تنند ورسیده بودند که خود را خسته ن

ها را از زندگ  عادی خود را ادامه دهند ولحاه ؛حدس وگتان نزنند، جوانبش ندارند

طر  تتام  ازیک .آمددرچنین مواردی دوحال ِ متضاد در هته پدید م  .دس  ندهند

گرف  و در خود م های مختلف حالت  دفاع  به عضدت وجس  وجانِ آدم با شدّت

از طر   .کردی م زُی زُ شد وی کابل خوردن م شدیدترین حال  کف پاها آماده

هرچه پیش آید  .آمدخود به دس  حوادث پیش م  دیگر حال  فراموش  وسپردنِ

 !بگکار زندگ ِ عادیِ خودمان را بتنی ، فعد  که راحتی ، هنوز که آغاز نشده، خوش آید

وجود زندان  اس  واحساس دوم تدش برای زیستن  احساس اوّل محیط بر

اضطراب  به نا  آورده شده ، محدودیت  متلو از اضطراب، درچهارچوبِ محدودی 

 .وکنترل شده

متاسّنانه روزنامه نداری  وباید مقاقت ) روزنامه، کتاب، صبحانه، دوش آب سرد، ورزش

ظر  ، نهار، گپ زدن، ت کاردس، های کهنه را بخوانی ( سیگاری روزنامهنخوانده

اخبار ، صحب  با یتدیگر، یدم زدن داخل راهرو، کتاب، خواب بعدازظهر، شستن

این بود روال زندگ  روزمره مان در آن  .(!نداآخ حیف شد تلویزیون را برده) تلویزیون

 .دوره

که پاسدارها را  و ی سرکوبهنوز چهره، آنجای  که هنوز درکنار یتدیگر بودی  البتّه از

حال  انتاار در محیط  .دیدی نت ، با منهوم سرکوب و توهین وشتنجه عجین بودند

 .زدزندان موج م 

شان ی روزانهدربرنامه، های جدیدپس از یک هنته بیشتر افراد باتوجه به محدودی 

های به نرمش، ها بجای فوتبال با توپ کوچک و یا والیبال در حیاطبرخ  .تغییرات  دادند



961 
 

ها ساعات بیشتری را به کتاب برخ  .ها اکتنا کردندننره ویا دوننره در سلولچند 

غکا و مایحتاج عتوم  بند  مسئوقنکسان  که ، خواندن ویا کاردست  اختصاص دادند

به ذخیره وجیره بندی پرداختند چرا که معلوم نبود تا چه زمان  مدیات نخواهی  ، بودند

 .خواهی  کرد تا مثد  ماس  یا پنیر بخری  پول دریاف ا هاز خانواده  کِ سرانجامداش  

این کار یبد  ه  صورت  .آمدندچند پاسدار برای سرشتاری م  3ها حدود ساع  شب

اگر کس  از  .کردندصدا کار م گرف  اما در این روزها پاسدارها بسیار آرام وب م 

وضعی  به هتین نحو بای  یطع شده ویا تا ک  ، کرد که چرا امتاناتآنها سؤال م 

دادند ویا با لحن  که نه تحت  و توهین ونه آرامش وادب را آنها یا پاسخ نت ، ماندم 

 «.دستور از باقس » گنتند:تنها م ، رساندم 

تازه ، شدکردی  با بندهای مجاورتتاس بگیری  وهروی  که تتاس بریرار م تدش م 

البته  .واطدعات جدیدی ندارند هستنده  در وضعی  مشابه   فهتیدی  که آن بندهام 

خاطر یطع مدیات وسایر امتانات ه مثد  اینته یت  ازبندها ب .برخ  از خبرها جالب بودند

ازگرفتن غکای ، تا روشن شدن وضع وگرفتن یک پاسخ یانع کننده اززبان مسئول زندان

آن بند را که بیشتر توی  ننراز افراد 51ندانتین دلیل مدیری  زه به اند وزده باز دولت  سر

تحتّ  وتهدید به  چش  بودند از بند بیرون کشیده وآنهاراباخود به جای دیگری برده وبا

دس  از پا  ؛کنید که کاری با شتا نداری  شتر را خدا، مواظب خودتان باشید» بقیه گنته:

  «.کنی خطا نتنید وگرنه با شدّت برخورد م 

اما  .یت  دیگر از بندها نیز در فتر آن بودند که غکایِ دولت  را تحری  کنندزندانیان 

نباید  ،ای  علّ  این وضعی  چیس که ننهتیده تا زمان ، کردندی زیادی فتر م عدّه

  .دس  به اعتصاب بزنی 

در یک »این خبر به ما رسید:  که ازبند روبرو اواخر مرداد() ای گکشته بودشاید دو هنته

 بعدا ) دیروی  شب یک آخوند، که صرفا  مجاهدین در آن زندان  بودند 5د فرع بن

                                                           
 باریی)بند( گوهردش ، یک بند کوچک با دو اتای و یت  دو ان در کنار و چسبیده به هر سالن 5
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ننرم  شدند یک به یک به خارج از بند  91ها را که حدودا  فهتیدی  نیری بوده( زندان 

جز دو یا سه ننر ه ب را با خودش برده، های زندان بعد هته ؛کردهبرده و از آنها سؤاقت  

 « .را

بازماندگان آن بند این بود که افراد منتقل شده یا به زندان دیگری انتقال یافته یا اعدام نار 

ها تقریبا  بچه .شدی اعدام مطرح م این اوّلین باری بود که کلته روزهادرآن  .اندشده

چرا که اوّق   .صحّ  داشته باشد بتواندننر  91اعدام آن خبر کدام باور نتردند که هی 

ثانیا  ، آنرا بعنوانِ حدس وگتانِ خود مطرح کرده بودند ونه یک خبر موثّ ، دگانخبردهن

از آن گکشته انتقال در نیته شب  .کردی آمیز یلتداد م ما غالبا  اخبار مجاهدین را اغرای

ی اینها اینته چنین اما با هته .کار خیل  عجیب  نبود جتهوری اسدم در زندانهای 

 .ی جدید ویابل تعتّق  بودخودش پدیده، شدمطرح م  "اعدام"یعن   گتان 

کن  باید یک مقدار آذویه من فتر م » :جدی مطرح کرد -ها بالحن شوخ یت  از بچّه

، های شوفاژ جاسازی کرد وهتیشه آماده بود که ویت  به ما هواخوری دادندداخل کانال

راه فرار ما ضتن آنته  آن لحاه تنهادر .هتانجا از پش  بام با تیربار ما را به رگبار ببندند

ها این زیرزمین .ها به زیرزمین اس فرار از طری  هتین کانال، عده خواهند مردحتتا  یک

توانی  از یک بند به بند دیگر اگر آذویه داشته باشی  ماهها م  .هته به هتدیگر راه دارند

کس   .سخ او را دادندشوخ  پا جتاع  با خنده و« .ها بروی ازطری  هتان زیرزمین

 حرفش رااصل جدّی ونه به شوخ   به طوراما هیچتس نه  ،حرفش را جدّی نگرف 

ی تیربار واعدام آمد اما مسئلهنار م ه داستان  که او ساخته بود ذهن  ب .رد نتردیاطعانه 

نار ه ها جدّی بها برای برخ  از بچههای جنایات فاشیس هواخوری( مثل فیل ) درحیاط

 .آمدم 

یک شب ساع   .گکش  وما درتخیدت و گاه تنترات خود غوطه ور بودی روزها م 

صدای یک تریل  را شنیدی  که دائ  به عقب و ، حدود یک و نی  یا دو بعدازنیته شب

                                                                                                                            
   .گنتی م وجود داش  که به آن بند فرع   اتای()
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های فلزّی درس  کرده سع  کردی  از سوراخ کوچت  که در کرکره .رف جلو م 

کرد این تریل  با کانتینر سنید را دیدم که سع  م من خودم  .بودی  بیرون را نگاه کنی 

ما چند ننر که  ...بیا بیا هُپ و، دادنددو پاسدار به راننده فرمان م  .وارد آمن  تئاتر بشود

 .ای نگرفتی زن  پرداختی  اما هی  نتیجهبیدار بودی  در مورد تریل  به حدس و گتانه

راکه  5رفی  محتد کرم  ؟   تئاتر شودخواهد وارد آمنتریل  در آنوی  شب چرا م 

حدس  شاید با دیدن تریل  تا تریل  بود از خواب بیدار کردی  گ رانند شغلش

 او به شوخ  گن : .تری بزندوایع 

آخه از کانتینرسنید بیشتر برای حتل گوش   ؛شاید گوش  یخ زده برامون آوردن»

 «.شهزده استناده م یخ

 «؟آرنچراروز نت  !؟ه  این وی  شبآن ،زدهیخگوش  » اما دیگری گن :

 «.کار اینها که حساب وکتاب نداره» −

 «.آداما آخه به عقل جور در نت » −

 «؟فتر میتن  جنازه دارن میبَرَن؟ پس چیه» −

ای کردی  جنازهدر آن لحاه هیچتدام فتر نت  .مان نشس ی تلخ  بر لبانخنده

شاید که   هبیرون آمد بخود از دهان یت  تعتّق  خوددرکارباشد واین حر  بدون هی  

وگوی به هتین دلیل در یک گن  و دراعتای ذهنش بارها به اعدام فتر کرده بود

عده دیگری در فردای آن روز  .شدی جنازه به راحت  بر زبانش جاری م معتول  کلته

 عنوان یک خبر مه  وه ب، اما راستش این وایعه .ماجرای تریل  یرار گرفتند جریان

یا  ها آنرا نشنیدندحت  خیل شاید  .تلقّ  نشد ،که دهن به دهن بچرخد ،حسّاس

 .فراموشش کردند، اگرشنیدند

بوی بدی : گن ، شان من بودمهایش که یت  اتایبه ه   اکبر صادقییت  از روزها 

، اکبر کارگر فلزکار بود .های فلزّی خیز برداش ست  کرکرهه بعد ب و ،آیداز پنجره م 

                                                           
 دار شد. سربه 21محتد کرم  از رفقای حزب رنجبران بود. اوه  در شهریورسیاه  5
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درزمان شاه زندان  سیاس  بود  .سال داش  وبراست  فرزند رن  وکار بود 91مویع  آن

 .او هتیشه هوشیار وفرز بود .تجارب زیادی داش  .شناخت ومن او را از زندان شاه م 

پرکاری وصدای  واستحتام شخصی  از خصوصیات بارز او بود ، مهربان  وفداکاری

از هر گروه وسازمان  که ، که با او زندان  بودند ی کسان بتوان گن  هتهکه شاید 

سوراخ کوچت  تعبیه ، پنجره ی فلزیِاکبر یبد  در کرکره .کردندبودند به آن اعترا  م 

رئیس انتاامات داوود لشتری، پاسدارها وبخصوص ، توانس  از هتانجاکرده بود وم 

، درحال ستپاش  بودندشان هتهبر چهره داشتند وکه ماسک ضد گاز  درحال ، را زندان

توانس  حدس اما راستش کس  نت  .های دیگر ه  دیدی آن صحنه را من وخیل  .ببیند

زیرا در گوهردش  غالبا   .باشد جان مجاهدینبزند که ستپاش  در ارتباط با پیترهای ب 

گرف  وآنه  ستپاش  معتوق  درداخل بندها صورت م  .کردندستپاش  م ، هاتابستان

را ه  ستپاش   هیچتس تا آنتویع ندیده بود که فضای باز .حشرات مبارزه با به خاطر

گرف  وهیچوی  ها هتیشه توسط یک پاسدار پیرِ زندان صورت م تازه ستپاش  .کنند

عّی  اینس  که ما اما متاسّنانه وای .ری در ستپاش  شرک  کندتندیده بودی  که لش

 .جان مجاهدین ربط دهی نتوانستی  این تناوتها را بنهتی  وستپاش  رابه اعدام وپیتر ب 

سع  داشتند که  کردند وجدی تتام  فاکتها را جتع آوری م  به طورها برخ  اززندان 

یطع ناگهان   .آینده را پیش بین  کنند ه  موضوع را تحلیل وه ربط دادن آنها ب با

ی یک آخوند به یت  از بندها ی شبانهمراجعه، هواخوری مدیات و، روزنامه، تلویزیون

پاسخِ ثاب  و ، ی تریل  و ستپاش مسئله، وانتقال اکثری  افراد آن بند به جای دیگر

دس  »اینته و  «دستور از باقس » -ها یتنواخ ِ پاسدارها در مورد علّ  این محدودی 

مجاهدین به اسدم  یحتله − «خدارا شتر کنید که کاری با شتا نداری  .طا نتنیداز پا خ

مرداد به  1آباد غرب وپیشروی آنها در خاک ایران طب  آخرین خبرهای رادیوی  که تا 

 .توانستی  ردیف کنی تتام ِ فاکتهای  بودند که م ، ها رسیده بودگوش زندان 

 ا چند یییی مشخّص گرف  امها نتیتوان یک نتیجهفاک از این » گن :ها م یت  از بچه
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کشور  ی اخیر مجاهدین به غربِرابطه با حتلهدر -5 تواند وجود داشته باشد:احتتال م 

های سیاس  را با بیرون کامد  ی زنداناند، رژی  رابطههای  ه  داشتهکه ظاهرا  پیشروی

ی زندانیان و سبب باقرفتن روحیه ها برسدیطع کرده که نگکارد اخبار بیشتری به زندان 

آنس   حال  دیگر -6  .ای برای حرکات تندتر از سوی آنها شودمجاهد و احیانا  انگیزه

یعن  پکیرش یطعنامه  ،های اخیری سیاس ادامه در زندان را عی  فوی العاده درکه وض

کند صورت رژی  فتر م  ایندر  .ارزیاب  کنی  ،تن دادن به صلح سازمان ملل و 132

رژی   .تاحدودی عر  بین التلل  را رعای  کند، مجبور اس  پس از بریراری آتش بس

برای ترمی  خرابیهای جنگ وحل مشتدت ایتصادی احتیاج به پول واعتبار وخدصه 

ها و امتان ه  هابه لیبرالن یدر این بمتتن اس   .روابط نزدیتتر ورست  تر باغرب دارد

های سیاس  ه  باید جزئ  زادیِ زندان در چنین وضعیت  آ .اختیارات  دهند، ک  یا زیاد

توان باور کرد که ختین  وبازجوهایش به هتین راحت  کوتاه اما نت  .اشدب رژی از برنامه 

س  که با ا لکا برنامه این .بیایند واجازه دهند زندانیان با سری افراشته از زندان آزاد شوند

 اکبر چنان  کنند وبا نتاز ودعا و الّلههای آنها را وادار به مصاحبهزندان ، شتنجه و فشار

گونه وانتود کنند که  این و کنند ها را آزاداکثری  زندان ، تلویزیون شوهای  و

یعن   .ودیگر لزوم  ندارد در زندان بتانند اصدح شده اند ها هتگ  نادم وزندان 

 .داشت  گرایشنار آخری  به این من بیشتر .ها را سرشتسته وسپس آزاد کنندزندان 

جتع  زندانیان به هاعدام دستگتان  ،جالب اینجاس  که در هیچتدام از این شقوی

 .دستور ختین  وجود نداش 

ی مربوط به هته، آمد و فضای  که تشریح شدالبتّه مشخص اس  که آنچه در اینجا 

ها ونقطه نارهای زندانیان سیاس  درآن مقطع نیس  وچه بسا درزندانهای دیگر بحث

ننر از  11حدود  اسارتگاه ( که61بند ) در یت  از بندها .دیگری جریان داش 

 .اساساُ مسائل دیگری جریان داش  21مرداد در ، بود ای()عتدتا  تودههای چپسازمان

 رسید وهتین امر سبب شد که وضعی  عجیب ای به آنها م دهندهاطدعات موث  وتتان
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 .ای در آنجا پدید آیدوفوی العاده

 .دلخراش بود شنیدند بسیار و  دیدند دمردا 1از  در روزهای پس  61 زندانیان بندآنچه 

ویت  هته ساک   و، شنیدندصدای رف  وآمدهای زیادی را خارج از بند م  آنها

 .شنیدندم ، از زبان بازجوها وزندانیان مجاهد کلتات  را، شدند تا ببینند چه خبر اس م 

 پرسید:بازجو م 

  ؟اتهام  چیه

 .مجاهد −

 .خُب آفرین برو ست  چپ −

اما پس از مدت کوتاه  که توانستند از قی  .که چه خبر اس  فهتندت ن در آغاز هابچه

که دو ، دیدند یک بنز خاور، ی فلزی پنجره یست  کوچت  از بیرون را ببینندکرکره

ناگهان کنند بیشتر که دی  م  .کنندهای  رادر پش  ماشین جابجا م ننر پاسدار محتوله

 «؟بینیدها را م دس  وپای آدم .کنندمثل اینته آدم جابجا م » :گویدم ها یت  از بچه

دس   .یت  از پاسدارها داش  جسدها را دریست  باربند ماشین جابجا میترد آری،

شاید نیته  پاسدار دس  را گرف  وروی تن ب  جان و .یت  از یربانیان آویزان شده بود

دیگر مشخص شده بود که این  .ترار شداین صحنه چند بار ت .جان یربان  انداخ 

 .جسدها متعلّ  به زندانیان مجاهد اس 

پس  .شودها منته  م وسیع زندان  ها نتیجه اش به کشتارپس این سؤال وجواب»

 ،"اینو ببر ست  چپ"، گویدم صدای   و  هست  دهد من مجاهدکه پاسخ م کس 

چون این جسدها را از آمن  تئاتر بیرون  .کنندوهتانجا اعدامش م  آمن  تئاتر برندشم 

اینها به دقیل  اول ازمجاهدین شروع  .پس ما ه  در نوب  اعدام هستی  .آورندم 

 «.کرد ی ماها را اعدام خواهندپس هته .رسده  نوب  ما م  وبعد ،اندکرده

 تدعل  ییمح .داش  بنرد وجود د منحصریییترهای  که در این بنییییییها وفاین بود حر 
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در ، گکاش که هیچوی  محتدعل  را تنها نت  ،6وبرادر بزرگترش محتود 5بهتیش

زندانیان را از محتود دندانش درد گرفته بود و در تتام ماه مرداد چون  .هتین بند بودند

زیرک  محتدعل  جوان  پرشور و .کشیددرد م ، کرده بودند محروم کتک پزشت 

، او بود که برای اولین بار در آن بند .کشیدسَرَک م  هته جا، آرام ویرار نداش  .بود

 .خاور را ه  دیده بود ها را شنیده و بنزدادگاههای بخش  از سؤال وجواب

برخ  از آنها  .ط  یتتاه اخبار زیادی جتع آوری کرده بودند تدری  وه ب 61 افراد بند

زندانیان مجاهد که ابتدا  .ای را شنیده بودندهای چند دییقهحت  جلسات دادگاه

در پاسخ به این سؤال که ، چیس  هادانستند مناور اصل  ازاین سؤال وجوابنت 

 گنته بودند:، (؟یعن  درزمان دستگیری وابسته به چه سازمان  بوده ای) «؟اتهام  چیه»

تتام  این انسانها  .«هستی  مجاهد»گنته بودند  یا و« سازمان مجاهدین خل »یا  و« سازمان»

مورد سؤال  کسان  که هنوز ها نه در حضوراین اعدام .در هتان لحاات اول اعدام شدند

حت  آنها  - یصد داشتند هیچتس آنها .دادبلته پنهان از آنها رخ م ، وایع نشده بودند

 .نهتد که اعدام در پیش اس ن - که در نوب  اعدام هستند

ردن ویا نتردن هتین بود که زندان  مجاهد آیا دارای این معیار اعدام ک، درروزهای اول

، اگر این روحیه را دارد .یا نه« هست  من مجاهد»روحیه هس  که در مقابل بازجو بگوید 

زودی ه ب .فعدَ قزم نیس  اعدام شود، «مناف »گوید ندارد و م  اگر مرگ اس  و سزاوارِ

بسیاری ازآنها در مقابل هیئ ِ  و ها بردندی بازجوکاری وحیلهمجاهدین پ  به این مخن 

این  .«مناف » گنتند:م ، «؟اتهام  چیس »درپاسخ به این سؤال که: ، سه ننره وبازجوها

ای ازمرگ نجات یابند اما بازجوها ه  پس از مدت پاسخ سبب شد در آن واننسا عده

خواهند با این تاکتیک فعدُ اند وم کوتاه  پ  بردند که زندانیان مجاهد یضیه را فهتیده

                                                           
 21ریور سیاه یییاز رفقای چریتهای فدای  خل  ایران)ایلی ( بود که در شه محتد عل  بهتیش 5

 دیده یا شنیده بود، سر بدار شد. 61یعن  سه هنته بعد از آنچه در بند 
 ودو سر بدار شد. روزمثل هتیشه در کنار محتد عل  بمحتود ه  در هتان  6
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یعن  ویت   .را باق بردند و سؤاقت را سخ  تر کردند هزینهدر نتیجه  .اعدام نشوند

حاضری هتتاری » پرسیدند:دوباره ازاو م ، «من منافق » گن :زندان  مجاهد م 

شد مورد وهتین امر سبب م « بله»توانس  بگوید دیگر زندان  نت  «؟اطدعات  کن 

اگرزندان  مجاهدی باز  .درصف اعدامیها وارد کننداو را  شناسای ِ هیئ  یرار بگیرد و

 ؛من سازمان  را یبول ندارم ؛منافق بله من » :ن گم  هد ودرا فریب  بازجو کوشیدم 

، «ها را بنویس  ومصاحبه کن  وحت  حاضرم هتتاری کن ی این حر حاضرم هته

که  اسام  کسان  را، گوی اگرراس  م » :گن  وم زد رودس  م هیئ  سه ننره 

 گن ویت  زندان  م  و ؛«درزندان فعالی  تشتیدت  دارند هتینجا وهتین حاق بنویس

، نحوی از دادن پاسخ مشخص طنره بروده ب کردسع  م  ندارند و کسان  وجودچنین 

 .این یعن  اعدام و« ست  چپ برو .سگ مناف ، گوی تودروغ م » گنتند:آنها م 

را شناسای  کرده  ی مجاهدیندی ِ تتام هته گونه نبود که رژی  توانسته باشد با البته این

ها بسیار سریع چرا که اعدام .اعدام کرده باشد، دندکه حاضر به هتتاری نبورا کسان   و

در نتیجه مجاهدین زیادی بودند که زنده ماندند اما  .شدانجام م   شانسو تا حدی 

 .رژی  ندادند هیچگاه تن به هتتاری با

تقریباُ ازبسیاری ، بودند های چپاز گروهشان یبنرد که هته منحصر زندانیان آن بندِ

 .ننر 11دنیای عجیب  داشتند آن  .یبل از پن  شهریور مطّلع شده بودند، ازاین وایعیات

د ندیددهنده را م های تتاناین صحنه، 5921شهریورِ 1مرداد تا  1یتتاه تتام یعن  از 

را ننر  بحث دو و جرّ، شهریور بود که محتد عل  بهتیش 6شاید روز  .وم  شنیدند

ه گنتنیری م  .احتتال بسیار زیاد آخوند نیریه اس ، به که یتیشان آخوند بود شنودم 

 هدیگری نارش این بود و مشتول رویه اعدام شوند، دیابها ه  طب  حت  امام چپ  اس 

استنسار  شانشود از امامم آخرش یرار  .شودها نت شامل چپ  ختین که گویا حت  

  .کنند

   و بیش ماجرا را یییک، اد این بنددانستند که افری امام نت مامورین اعدام وهیئ  سه ننره
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ها حت  از چش  کسان  که آنها تتام ایدامات قزم را برای پنهان ماندن اعدام .اندفهتیده

 63های این بند تقریباَ زندان  .انجام داده بودند، متتن بود یتساع  دیگر اعدام شوند

گکش  خش  وتننّرِ ب  ای که م هرلحاه.بردندروزِ تتام درچنین حال وروزی بسر م 

شاید بیش از نیت  از آنها به این نتیجه رسیدند  .ردحدّی تتام وجودشان را احاطه میک

یصد رژی  تنها  .ی زندانیان سیاس  راداردیصدِ یتل عام هته - حال بهر دلیل - رژی   که

 ی تلویزیون  وتوّاببار هد  آنها گرفتن مصاحبهی زندان  نیس  اینشتستن روحیه

آنها فقط به مرگ ما راض   .خواهند بنوشندآنها فقط خون ما را م  .سازی نیس 

حت   حال  کهبگکار ما را در  .پس بگکار با سرِ افراشته بتیری  .شوند ونه چیزدیگریم 

بخش دیگری از این زندانیان  .بتُشند، یک یدم از مواضع خود عقب نشین  نترده ای 

دانی  بخش  ما تنها م  .اطدعات کامل  نداری  هنوز ما تند:گنآنها م .نار دیگری داشتند

ی مجاهدین ی ما وحت  هتهتوانی  بگویی  هتهنت  .اندهای مجاهد را اعدام کردهاز بچه

نباید  ما .باید ببینی  چه برخوردی با ما خواهند کرد .درصد اعدام خواهند کرد را صد

ی زندان نشان تجربه .یعن  نباید آنها را تحریک کنی  ،پیشاپیش به استقبال اعدام بروی 

هروی  عقب نشین   .عقب نشین  قزم اس ، آورددهد که ویت  رژی  فشار م م 

افراد  یا ای  وهای بیشتری متحتّل شدهیا اعدام .دودش به چش  خودمان رفته، ای نترده

  .دارند و به توبه وا کنند اند از بین ما مسخبیشتری را توانسته

 و  مه ها این تأکید پررنگ بوده اس : اگر یرار بر دزدیدن سر خود باشد، در این بحث

 تن ندادن بهنشین  حدّ عقب .س  که حدّ عقب نشین  مشخّص شودا بسیار مه  این

حدّ عقب نشین  عدم  .س ( ااین اعدامها )مثد توجیه ننع رژی ه ی تلویزیون  بمصاحبه

اینته در تلویزیون سراسری حاضر نشوی  تا  .رژی  آخوندهاس  هتتاریِ اطدعات  با

این  ما حاضری  برای آنته با .مردم وحیثی  خودمان لجن پراکن  کنی ، علیه سازمانها

اما این درس  نیس  که  .به راحت  وبا افتخار بتیری ، نتاها هتتاری اطدعات  نتنی انسان

 .آنها را تحریک کنی  و به راحت  اعدام شوی 
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ثاب  یدم  از خود نشان داده  شخصی  محت  و، افراد مقاوم  که در لحاات سخ 

 .ی نارات باق وجود داشتنددر هر دو دسته، بودند

اما در عین حال هرکس  ،کردبا شدّت تتام عتل م ، یتدیگر ویتدل  تاثیرگکاری بر

تتام   .کردتنها احساس م ، که چگونه باید برخورد کند مقابل این پرسش در خودرا

ی نطنه بستن تا تولّد ازلحاه، چه ارث  وچه اکتساب  ،های هر انسانویژگ  خصایل و

 زندگ ِ سیاس  و، جوان  زندگ  دوران کودک  و، تاثیرات محیط زندگ ، وپس از آن

، نامنداش م ی آنچه زندگ هته، هاو حرمان عقده ها، هاوپیروزی هاشتس ، مبارزات 

حدودی  آیا باید تا؟ آیا باید کوتاه آمد .تعیین کننده بودند، در اینته چه باید کرد

آیا باید به این دژخیتان تاخ  ؟ یدم عقب ننشس  باید حت  یک آیا؟ منعطف بود

 ...آیا؟ وحلقومشان را پاره کرد وآنگاه مرگِ هتراه با شتنجه را درآغوش کشید

افراد این بند شاید تنها زندانیان چپ  بودند که یبل از پن  شهریور و در آنچنان که گنت ، 

مطّلع ، ای که درحال ویوع بودتا این حد از فاجعه، هاجتع  چپ ه وایع یبل از اعدام دست

یعن   .بردندسر م ه وضعی  مشابه بند ما ب در یبل از پن  شهریور اکثر بندها .بودند

، چنگ آورده بودنده ماه ب ای که در طولِ این یکاطدعات جسته و گریختهی مجتوعه

طور ه ب ه  ترین افرادِ این بندهاآنته بدبین مهتتر .رساندی مشخّص  نت آنها را به نتیجه

توان  با این را دس  ک  در مورد بند خودم م  .زدندجدّی اعدام سراسری را حدس نت 

 .اطتینان ادعا کن 

 

 2631شهریورپنج  
گردی  به جتع افرادی که تریل  برم  .گردی  به بند خودمان در گوهردش اکنون برم 

برای  منجتدس  گوش  ا کردند متتنحت  فتر م  را و هااما نه جسد، رادیده بودند

 .ها آورده باشندزندان 



901 
 

بهتر  مثل هتیشه ک  گوش  ویا .استانبول  بود آن روز غکای زندان پلو .وی  نهار بود

های چهار ننره وگاه شش ننره را در سنره، آن روز کارگریِ .بگوی  بدونِ گوش 

 .خوردندهیجان  در کنار ه  نشسته ونهار م  ها فارغ ازهرهای یک ننره چید و بچهسلول

دان  صدای باز شدنِ در هتیشه در زن .درِ آهن ِ بند باز شد .گاه ستوت و بحث و شوخ 

توجّه به  نوع  تترکز و، نوع  هوشیاری، نوع  اضطراب .کردحال  خاصّ  ایجاد م 

شنیده  به دفعات زیاد این صدا را ها وو ماه هاکه سالحت  برای کس  .زندانبان بازجو و

ناراح  کننده  و  نوسأاما هنوز نام، رسیدنار م ه روزمره ب درعین حال که عادی و، بود

 .بود

درس  مثل ، ننرازما 61 ویت  از پاسدارها شروع کرد به خواندن اسام دربازشد 

با دی  به اسام  گوش  هته ساک  شدی  و .زدندکه اسام  را صدا م ، روزمدیات

ترکیب  ازترس  .دادحال  خاص  به او دس  م ، شنیدهر کس اس  خود را م  .کردی 

  .وخوشحال 

 .ند بیان بیرونکسان  که استشونو خوندم چش  بند بزن -

 ؟ وسایل یا ب  وسایل حاج آیا با -

 .گنت  که چش  بند بزنند هتین حاق بیان بیرون -

ماه بود که کس  را صدا نزده چون دییقا  یک .دانستی  چرا ما را فرام  خوانندما نت 

زندان  به  خواندن عدّه ای ی یبل  با فراماههاز یتطر  اینته حال ِ یکاما  .بودند

باقخره ازبند خارج » .بود کنندهخوشحالبه نوع  ، کندریزد وتغییر م دره  م ، بیرون

ازطر  دیگر احساس  .«مدهآچرا این حال  در زندان پیش ، شاید بنهتی  .شوی م 

سع  کردی  در هتان  ما .آمدکه بوی خوب  ازآن نت آمده بود  در هته پدیدگُنگ  

افرادی که فراخوانده شده بودند حدس بزنی  چه نقاط های از ویژگ ، لحاات اول

 تل نتوانستی  یییلحاات کوتاه  بود وما در ع .داشته باشد تواند وجودم  مشترک  درآنها
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 5.بین آنها بیابی  مشترک ویژگ  

چش  بند ، تن داشتی ه با هتان لباس  که ب، آنها بودم وِننر که من ه  جز 61به هر حال 

ها اصراری به نه مجالش بود ونه بچه .فتر خداحافا  نبوده کس  ب .رفتی زده وبیرون 

صدا ، برای مدیات یا بهداریکس  را  درس  مثل موایع  که  ؛خداحافا  داشتند

 .زدندم 

صادی  به سراغ  آمد وبا  دان  چرا اکبرفقط نت  .نخورده به راه افتادی  خورده و ناهاررا

شاید قزم بشه سیگار بدون ، ه  چوب سیگاربیا این! هازن چپ ن! پسر جان» لبخند گن :

 .من داده کت  ه  پول ب« ؟ پول داری .این فندک رو ه  اضاف  ببر .فیلتر بتش 

با کتالِ ، هازدگ ها و شتابدراوج اضطراب .عادتش بودها تروخشک کردن بچه

دانست  این اما من نت  .پرداخ افراد م امور فت   رت  و خونسردی به مرتّب کردن و

ما چه ، دانست من چه م  .های بند اس بسیاری از بچه و آخرین دیدارم با اکبر

 ! هیچوی  .هیچوی  هتدیگر را نخواهی  دید، دانستی  که دیگر هیچوی م 

کنار  گنتند، ویت  به آنجا رسیدی  .بردندی هتتف اصل  طبقه یبه طر  راهرورا ما 

برم را نگاه  و سع  کردم دور، از چش  پاسدارها دور بند وزیر چش از  .دیوار بنشینی 

های بندهای گوش تا گوش زندان  .ننر نیستی  61ناگهان متوجّه شدم که فقط  .کن 

، تا نزدیک پارکینگ ،حت  راهروهای فرع  اصل  وی راهرو در اند ودیگررا آورده

؟ کردم راست  چه اتنای  افتادهپیش خودم فتر م  .اندها چش  بسته کنار دیوار نشستهبچه

هتچنان که پیشتر گنت   .اندگکاشته "کنتور"قبد بازه  ؟ انداینجا جتع کرده چراهته را

                                                           
 به ویژه. باشندها مشخص کرده ی زندان کن  که آن اسام  را بازجوها از طری  بررس  پروندهفتر نت  5

کند. چراکه گویا آنجا کسان  را که ها آدم را به این فتر نزدیتتر م کشنحوه فراخواندن افراد در بندِ مل 

اند. یعن  افراد ازلحاظ جغرافیای  ومتان  اشتراک داشتند یک ست  بند بوده، ابتدا صدا زده اتایهاشان در

ای. بعدها فهتیدی  اسام  از روی لیست  بوده که روز اوّلِ انتقال ما به این بند، در دفتر زندان و نه پرونده

 تنای  شده که درآن  معیارمهت  مطرح نبوده.
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ه ب و بتشندگاه  زندانیان را از بند بیرون  از سابقه داش  که هر پیش از آن سالِدریک

 کار کتت  در معتوق ها البته در این نوع بازجوی  .کنندصورت ضرب اقجل بازجوی  

بدون  زندانیان، بعد و کردندصورت چاپ  بین ما پخش م ه ب را سؤاقتِ زیادی .نبود

 .دادندکتبا  جواب م  آنهاباید به ، آنته بتوانند کوچتترین تتاس  با یتدیگر داشته باشند

 را مسخره این تأکیداین اواخر  .بودس  و در وایع تنتیش عقاید وتتایدت سؤاقت سیا

ی پیشنهادات وانتقادات خود را از نحوه» :سؤاقت گنجانده شده بود میان انبوهدر ه  

که ظاهری  خواس این  .«بنویسید های زندان وبرای بهبود وضعی  زنداناداره

کسب اطدعات بیشتر از متنونات یلب ِ ای بود برای خود وسیله، دمتراتیک داش 

 .زندانیان

خاطر آنس  که روحیات زندانیان را ه ها ب"کنتور"کردی  که این ما هتیشه فتر م 

با تعویض زندان ، مشاهده کردند کس  احیانا  اگر کوچتترین ضعن  در و ارزیاب  کنند

و احیانا  کسان  را از  را وادارکنند که بیشتر کوتاه بیایند افرادهای بعدی یا تهدید و تطتیع

تر افراد سرِموضع را دیی  این یصد را داشتند که از طر  دیگر .آنها عنو کنندمیان 

 .تصتیتات خاصّ  در موردشان بگیرند و برای آنها مقرّرات خاصّ  وضع کنند، بشناسند

 21از اواخر سال  .کردندهای سرِموضع در مقابلِ این سؤاقت دو نوع برخورد م زندان 

ای تقریبا  باحال  تهاجت  پاسخ عدّه، باناندی رفتار زندانبا تغییر توازن یوا وتا حدو

 دمثد  سؤال شده بو .نوشتندهای خود را م یعن  رُک وپوس  کنده تحلیل .دادندم 

سیاستهای جتهوری اسدم  در مورد آزادی ویا  یا؟ نارتان راجع به جنگ چیس 

لترد سازمان خودتان یا نارتان در مورد عت و ؟گروههای مخالف وضد انقدب چیس 

طور ه ب هاباید در پاسخ به این پرسش دندکرفتر م  ها سرموضع  بخش  از؟ چیس 

یا  به ضررمردم اس  و ی آن ارتجاع  ود که جنگ وادامهنمنصّل ومستدل توضیح ده

 ...ضد منافع مردم اس  و بر غیردموکراتیک و، در مقابل مخالنانش حتوم سیاستهای 

 کردند باسع  م  و دادندغالبا  رُک وصریح پاسخ نت ، هادیگرازسرِموضع گروه  
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گنتند جنگ خوب نیس  وبه مثد  م  .زنند آوردن توجیهات  از دادن پاسخ صریح سرباز

هی   «ا نسب  به مخالنینش -سیاس  ج» یا در مقابلِ سؤال .امید روزی که جنگ  نباشد

یا  و .شومهای پیچیده نت من زندان  هست  ووارد بحثبه این بهانه که ، دادندپاسخ  نت 

این دسته از  .برخوردهای جتهوری اسدم  صحیح نیس ، گنتندحداکثر م 

طور دیگر شان و هتینتتامِ سع  شان بر این بود که علیه سازمان، هاسرِموضع 

 که مقابل سؤال هتیشگ  بازجوهاچیزی ننویسند و در ، های مخالف رژی سازمان

 .کن هیچوی  نگویند مصاحبه م « ؟ کن  یا نهمصاحبه م »

 مسئوقناین بود که نباید متنونات یلب  خود را علنا  برای  زندانیانتحلیل این دسته از 

وه  شناخ   کندتر م این کاره  آنها را جری .زندان بخصوص بازجوها برمد کنی 

دانی  بازجو هرچه ازما کتتر که خوب م  حال  در .سازدم  شان را ازعقایدمان دییقتر

گنتند مانباید نارات ی اول م اما دسته .من چنین ناری داشت () ننع ماس ه ب، مطلع باشد

 .از دشتنان خود پنهان کنی  خود را

 مسئوقنشتن به های دنداندادنِ پاسخ نوع  ریاب  در، عتدهبه طورونه ، البته ک  وبیش

ها بخصوص در موایع  که به دقیل مختلف فشار از یاب این ر .داش  وجودزندان 

تا هتان مویع  21دروایع از اواسط سال  .یاف افزایش م ، شدبان کتتر م طر  زندان

، بان بودشان کتتر شدن فشار زندانکه یت ، علل مختلفبه 21یعن  اواسط سال 

 .اعتراض  باق گرفته بودهای بود وجوّ مقاوم  و دفاع صریح وحرک  ها باقروحیه

کردند از زیر ها سع  م ای از زندان عده .کنتور خبری نبود باراز پرسش نامه واما این

خواس  نار دیگران را در مورد من دل  م  .چش  بند خبرهای  که داشتند ردوبدل کنند

در چیزی ، اما چند ننری که با من پ  پ  کنان صحب  کردند ،روز بپرس  آنی پدیده

آنها بیشتر در مورد اعتصابِ بند  .دانستندنت  اینته اینجا و اکنون چه خبر اس ،مورد 

بیرون کشیدند وبه احتتال زیاد خیل  اذیتشان کرده  از بند ننررا 51ها واینته حت  باقی 

 این ، سته در راهرو نشسته بودی ییدر هتان حال که هتگ  چش  ب .کردندصحب  م ، اند
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  .ننهتیدم، گن  یا ناصریان یا کس دیگری لشتری ،گوش  خورد دو جتله به

 !اینو شدیش بزنید − 

 !اینو ببرش حسینیه −

من ؟ موضوع چیس  .صحب  از شدی نبود، گکاشتنددفعاتِ یبل که کنتور م 

اما سر هر ، بسیار رای  اس  جتهوری اسدم های دانست  که کابل اگرچه در زندانم 

سیل  ولگد وزنجیر وحت  ، اننرادی .آیدبه کف پا به میان نت  موضوع کوچت  کابل

شد اما کابل هتیشه در موایع  درمورد تخلّناتِ عادی اعتال م  6و اتای گاز 5خانهتاریک

 .آمد که موضوع جدی تر باشدبه میان م 

 حسینیه که هتان آمن  تئاتر را؟ برند حسینیهچرا م ؟ هیعن  چ، «اینو ببرش حسینیه»

گیرد ها مورد استناده یرار م غالبا  برای اجرای مصاحبه در جتع زندان ، گویندم 

اجرا سیاس ، های علیه سازمان  برند تا تئاترهای مضحتم  به آنجا راها وگاه  توّاب

 ؟ شودحال چرا حسینیه مطرح م  .ها را بخوانندسرودِ جتع  تواب کنند یا

بیشترین احتتال را روی دو ، های بسیار نایصبه فاک  ماه با توجّهمن در تتام مدت یک

اما نه با یامت  افراشته ، ی زیادی را آزاد کنندخواهند عدهم  -5 .گکاشت م  حال 

ای را باشتنجه وادار به صورت عده در این .صورت سرشتسته ونادم هوسری بلند بلته ب

بعد ه  آزاد  وبرند م به به زور به تتاشای مصاح ای راه  کنند وعدهمصاحبه م 

با  ،آباد غرببه اسدم ی مجاهدینتی  در ارتباط با حتلهاینته حاک -6 .کنندم 

احتتال  .در صدد انتقام گرفتن اس مجاهدین  از یامصاحبه گرفتن و یاحت  اعدام عده

 .دیدمها نت را مرتبط با سرنوش  چپ دانست  و تازه آنوجود این ش  را ضعیف م 

                                                           
بدون هی  روزن  و مطلقا   سانت  متر 32سانت  متر در  561بسیار کوچت  با طول و عرض تقریب  اتای  5

 ام.که من ه  آنرا در گوهردش  تجربه کرده ام وپیشتر ماجرای آن را توصیف کردهتاریک 
عد از بستند و بانباری در گوهردش  که تنها مننکش به بیرون شتا  زیر در بود که آن را ه  با پتو م  6

 رسیدی .به مرز خنگ  م   -به خصوص در تابستان  - یت  دو ساع 
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کابل  هتان ش ّ دوم را منتن  دانست  وحت  کردم که مسئله، با شنیدن این دو جتله

 ای بودکه از ناامیان توده ،احتد ادریس  ،امبه بغل دست  .خوردن ومصاحبه کردن اس 

هیچ  » احتد گن :؟ کن  موضوع چیهفتر م » گنت :، ودی بآمده هن بند با ه  از و

، کن  یضیه باید جدی تر باشدگنت  اما من فتر م « .هتیشگ های هتون پرسش نامه، بابا

 .اینها خیاقت  دارند .بهتر اس  خیل  تند نروی 

نوب  به من  .شدبردند ودیگر پیدایشان نت را یت  یت  به انتهای راهرو فرع  م ها بچه

جلو رفت   .را به ستت  فرستاد او و از ننر یبل  یت  دوسؤال کرد لشتریدیدم  .رسید

 پرسید:  لشتری

 ؟اتهام  چیه −

 .اکثری   −

 ؟ نه   یبول داری یاه اآلن −

 توان  داشته باش من که از بیرون خبری ندارم وناری نت  −

 ؟ کن مصاحبه م  −

 .وجه ی ه به ،نه −

 .برو ست  چپ −

ها را دیدم خیل  .کنار دیگران نشست  وارد راهرو اصل  شدم و رفت ، به ست  چپ

ام ماجرا به پهلودست  .ی ه بودکسان  هستی  که با ه  از بند خارج شد وتقریبا  شناس م 

کردم من هنوز فتر م  .آره :گن ؟ را کرد هااز تو ه  هتین سؤال :پرسیدمرا گنت  و 

خواهند با این حدس  این بود که م  .مصاحبه گرفتن در حسینیه مطرح اس  یمسئله

جدا ، کنندعلن  رژی  را محتوم م  به طورها افرادی را که بیشتر از هته جواب سؤال و

ن  علیه وی تلویزیوادار به مصاحبه کرده وروی آنها فشار بیاورند تا آنها را بشتنند و

کردم نباید خودرا در چش  دشتن طور غریزی احساس م ه ب .هایشان بتنندسازمان

آدم ، سابقه مطرح نباشد پرونده و اگر معیارِ ؟اما چگونه وبه چه طریق  .برجسته کن 
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ی اما مگر هته ؛مصاحبه خارج شود تیغِ شدی و زیر های نرمتر ازتواند با جوابم 

مصاحبه  توانند با هتین تاکتیک ازشدی وم  ه  اصطدح سرِموضعه آدمهای باسابقه و ب

 در بین این سرانجام، داشته باشندای اگر اینها چنین برنامه؟ آنرا دور بزنند خدص  یابند و

فتر خودم هست  و  چرا من به .کنند که زیر شتنجه ببرندافرادی را پیدا م ، هته زندان 

، شدی خوردن وبعد احیانا  بریدن ومصاحبه کردن .خواه  خودم توی چش  نباش م 

ه   اما اگر من .اس  نامنصنانهاین ؟ برای من بد س  وا برای دیگران خوب

حتتا  روی من انگش  خواهند گکاش  ومرا به کابل ، جویانه جواب بده پرخاش

، هی  معلوم نیس  بتوان  کابل  را که هی  انتهای  جز یبول مصاحبه ندارد .خواهند بس 

اینها آدمهای  یا .حال خارج نیس  از دو، گکشته از این .بتیرم تا، آنقدر تحتل کن 

امثال مرا به زیر تیغ  صورت من و که در آن، انداز یبل مشخص کرده یدیت  تر را

،  یواگر نتوانست اس  ماند مقاوم م  ماتنها راه  که برای  حالدر آن  .خواهند برد

ی این آخوندها خیل  ه  حساب برنامه دیگر مثل بسیاری از اویاتشاید ه   .خودکش 

کنند و ای کار م شاید اینجا ه  دارند فله .فرج  پیدا شود و هتینجا نباشدشده 

س  ا درس  آنکردم در این حال  ه   فتر م  .م  برند زیر فشارای را بختت  عدهاهلل

ی این فتر وذکرها در هته . فعد  توی چش  نباش    وسع  کنکه مدیتتر جواب بده

 .  بودمبنای آنها البته تجربیات طوقن .دییقه از مغزم گکش  طول دو سه 

فتر کردم در این لحاات اگرچه هر کس مسئول کار خودش هس  اما به هر حال رفتار 

ها نباید از نارات ه  ب  خبر بچه گکارد ووبرخورد تک تک افراد روی دیگران اثر م 

به پهلودست  ام که  .ها و نارات خود را بادیگران در میان نه بهتر اس  حدس لکا .باشند

از بیرون خبر »گنت   ، فقطگنت  من صریح نگنت  سازمان را یبول دارم، بود 5ادریسیان

                                                           
کرد ودر جنگ با عرای یک ی ایران بود که در سپاه کار م احتد ادریسیان از رفقای مخن  حزب توده 5

کرد و در هتان روز یا بود. رفی  ادریسیان هتیشه از مواضع حزب دفاع م چشتش را از دس  داده

 دار شد.  فردایش سر به
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مصاحبه »گنت   با صراح اما در مورد مصاحبه  ؛«توان  داشته باش پس ناری نت ، ندارم

ات گنت  حر  مرا به بغل دست « .اما من گنت  حزب را یبول دارم»: او گن  .«کن نت 

« ناری ندارم»بگو فدن  گنته  .منتقل کنداش بگو او ه  به پهلودست  ه  برسان و

فقط  ؛من وضع امروز با هتیشه متناوت اس  ناره ب» بگو در ضتن .«کن مصاحبه نت »و

مصاحبه گرفتن کابل  برایشاید بخواهند »، «زیاد نباید تو چش  باشی »، «کنتور نیس 

 «.بزنند

یت  از آنها مجید  .امداده لشتریبه دو ننر ست  چپ خود ه  گنت  که چه پاسخ  به 

اما  ؛من گنت  ناری ندارم»: دیگری گن  ؛«من گنت  یبول دارم» بود که گن : 5منبری

 «.کن محتوم نت ،گنت  نه  ،نه کن  یاخدصه محتوم م  ،ویت  پرسید یعن  چه

 و که زیاد بودند گرفتن ست  نگاه پاسدارها نار در صورت پ  پ  وباه تتام این حرفها ب

به  صن  که درآن بودم آرام آرام و .گرف صورت م  ،زدندها یدم م راهرو در

 اتایمتوجه شدم که یک  .کردفرع  حرک  م ی ست  یک راهروه نشسته ب صورت

های  صحب  اتایداخل  .بشوی  اتایهتگ  ما به نوب  باید وارد این  ته راهرو هس  و

به  اتایبیدادهای  را که ازداخل  و داد توانست  صدای پرخاش وشد ومن فقط م م 

البته برداشت   .وجه مشخص نبود ی ه ها بهسنانه مضتون صحب أمت .آمد بشنومبیرون م 

شد م  اتایهرکس که وارد  .نیس  ی جست  در کارشتنجه اتایاین بود که در داخل 

به  لشترییا  ناصریان .شدبیرون آورده م  اتایاز ، شش دییقه-شاید پن  پس از

 یا «اینو ببرش ست  چپ» گنتند:کردند وگاه  با صدای بلند م پاسدارها اشاره م 

؟ حال کدام بند« .اینو ببرش بند» گنتند: حت  در یک مورد شنیدم که .«اینوببرش حسینیه»

معلوم شد ، ها اطدعاتشان را از آن روزهای سیاه رویه  گکاشتندبعدا  که بچه) معلوم نبود

وزندانیان چش  بسته یاعدتا   - کردبا آنچه که اشاره م ، گن و م که آنچه بازج

                                                           
ای بود که در جنگ ایران و عرای جنگیده و زخت  شده بود. مجید ه  در هتان مجید منبری ه  از رفقای توده 5

 روز یا فردایش سر به دار شد.
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مه  این  .بردبه کار م ای کلته چهبازجو مه  نبود که  .متناوت بود -ببینند بایس  نت 

 .بندبه ست   ست  حسینیه اس  یاه اشاره اش ب .کندای م بود که به پاسدارها چه اشاره

 (.شتنجه وکابل برای نتاز خواندنوبند یعن  ، حسینیه یعن  اعدام

 .اطدع  برگردی  وداستان را پ  بگیری ی ب به هتان دوره یداما بگکار

ام که در بند دیگر زندان  بود اما نزدیک درِ من سع  کردم با یت  از رفقای یدیت 

چه خبر  اتایکوشش  این بود که بپرس  در داخل آن  .صحب  کن ، نشسته بود اتایهتان 

اما متاسنانه رفی  یدیت  فارغ از    !گن  وشنودها برسرچیس  و این سروصداها .اس 

کرد خبر آخرین اعتصاب  را که در بند خودشان سع  م ، گکرداینته در اتای چه م 

  تعریف، شده بود فشار آوردن روی آنها و اتنای افتاده ومنجر به بیرون کشیدن ده ننر

 .بخصوص در آن لحاه جالب نبود، دانست داستانش را م این ماجرا برای من که  .کند

یک بار داخل آن اتای شده اما گویا کارش تتام ، بعد از مدت  متوجه شدم جلیل شهبازی

  .دم در اتای بنشیند اند نشده وبه او گنته 

ی عصب  و ب  جلیل که ییافه« ؟ چه خبر اس  اتایدر»با ایتا واشاره ازاو پرسیدم 

من « ....نه و بول داری یای .هتان حرفهای هتیشگ ، هیچ »گن :، داش ای حوصله

اما ه  جلیل حالش را نداش  وه  پاسدارها ، کردم که او بیشتر بگویدهرچه اصرار م 

 .شد صحب  کردآنجا بودند و نت 

 

 سه نفره هیئتدر مقابل 
در  .«بندت را بردار چش »، به من گنتند، شدم اتایویت  وارد  .نوب  به من رسید سرانجام 

ی یند بود چون معنایش این بود که مسئلهانگاه اول برداشتن چش  بند برای من خوش

اما از  .خواهند با آدم صحب  کنندهرچه هس  افراد علن  م  ؛در بین نیس  بازجوی 

تواند داد که چش  بند برداشتن م طر  دیتر این احساس غریب ه  به آدم دس  م 

دیگر برای ، خواستند کس  را اعدام کنندچرا که ویت  م  .داشته باشد معنای بدی ه 
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اما برای من معنای  .بازجوها مه  نبود که شخص اعدام  در مقابلش چش  بند داشته باشد

 .اند میز بزرگ  را در مقابل  دیدم که سه ننر پش  آن نشسته .ذهن بود از دور  دوم

با  یک ننره  چپ  یک آخوند و ست وسط ، لباس شخص  با ننر ست  راس  یک

 .برای  آشنا بود ست  راست ی شناخت  اما ییافهکدام را نت  من هی  .لباس شخص 

اوین( ) دادستان کل تهراناشرای  ام واحتتاق  در روزنامه دیده احساس کردم عتس اورا

، ریساع  بعد فهتیدم نی آخوند که یک .اشرای  بود( بعدا  معلوم شد که او) .اس 

ما هیئت  ! بنشینید»رو به من کردوگن :، های انقدب تهران اس حاک  شرع دادگاه

 «.جواب بدهید، سؤاقت  داری  .هستی  که برای بررس  وضعی  زندانها آمده ای 

 ؟ نام پدر، اس  وفامیل  −

 محتد، حسین بهبودی

 ؟سن −

 س  وچهارسال

 ؟شغل −

 تتنیسین

 ؟متاهلید −

 .دارمیک فرزند  و ،بله

 ؟مکهب −

  .اسدم

ها ویت  پن  سال پیش ه  در بازجوی  .برای آنته بگوی  اسدم احساس بدی نداشت 

سازمان  را »گنته بودم مسلتان اما در مقابل اینته ، فرمالیته سؤال شد به صورتمکهب 

 برای من هتیشه حنظ مواضع سیاس  و .«یبول دارم»گنت  هتیشه م  «؟یبول داری یانه

البته نتاز  .بود ناپکیرتخط  یک اصل، به ننع رژی  و مصاحبه نتردن علیه خود و سازمان

، ها در زندان"کنتور" وها در بازجوی برای من  .حیثی  سیاس  ام بود وِنخواندن ه  جز
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این سؤال را  .یا کافر  مسلتان بگوی پیش نیامده بود که بازجوها اصرار داشته باشند که 

ا در ام ،کردندهای  ه  م اذی ، متناسب باجواب و کردندرها م خیل  از پاسدا

البته اگر کس  در  .مطرح نبود« نه مسلتان  یا»سؤال ، های هتراه با شتنجهبازجوی 

 .امتان اعدام شدنش بود، یا کتونیس  اس  را یبول ندارد و گن  خدادادگاه م 

 :پرسید نیری

 ؟ خوانیدنتاز م  −

 .خیر

 ؟ یعن  در ارتباط با چه سازمان  بوده ای() اتهام −

 .اکثری 

 ؟ هنوز ه  هست  −

  .فعد  که زندان  و از بیرون خبری ندارم

 ؟ حاضری سازمان  را در مصاحبه محتوم کن  −

 کن من مصاحبه نت ، نخیر

 ! پس سازمان  را یبول داری −

خواست  در مورد نت من ! )خواهید حساب کنیداما هر طور م  .من گنت  ناری ندارم

اما با ، کن خواس  ضتن آنته زیاد عصبانیشان نت دل  م  .مصاحبه نرم برخورد کن 

 (.حالیشان کن  که اهل مصاحبه علیه خود وسازمان نیست ، یاطعی  تتام

به ، 5زدکه جوانتر بود و از هتان اول در نگاهش کینه و عصبی  موج م ، ننر ست  چپ

 «.خون ه  مسلتون  ه  سازمانتو یبول داری ه  نتاز نت ، اینته نتیشه» :حر  آمد

بگو ببین  تو چه جور مسلتان  هست  که نتاز  .مصاحبه رو ولش کنید» نیری گن :

 «؟خوان نت 

                                                           
آن مویع نت  شناختتش اما بعدها فهتیدم هتان آیای  مصطن  پور محتدی اس  که به وزارت ه   5

  .رسید
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خودتان بهتر  .خوان اما خودم نت  ،خواندن افراد مسلتان مخالنت  ندارم من با نتاز» گنت :

 «.دانید نتاز خواندن در اینجا چه معنای  داردم 

 .کنی  که بخوان اما ما مجبورت م  −

 .خوان من نتاز نت 

اگرجرئ  داری بگو مسلتان  » لرزید گن :لبش م  حال  کهدر ، نیری با عصبانی 

 «.خوری تا بخوان آنقدر کابل م  .خوان ونتاز نت 

ببین اگر شتا راس  »رو به من کرد و گن :  .بدس  گرف ی کدم را اشرای  رشته

 کاغکی را بتن داد() «.این کاغک را امضاء کن، گوی م 

درآنجاچیزی در این حدود  .بود خواندم نوشتهبا سرع  کاغک را که یک کپ  از دس 

کن  وبه خدای واحد جای خال  برای اس ( مارکسیس  را رد م ) من»نوشته شده بود: 

 «.وپیغتبر خات  انبیا و روز ییام  معتقدم متعال

کند که این نوشته مسائل  را مطرح م » گنت : .اندفهتیدم اصول دین اسدم را نوشته

 «.توان  آنرا امضاء کن من نت  .پیچیده اس  ومن درآن وارد نیست 

 .«این مرتد اس  ،ول کنید آیا» نیری گن : 

احساس کردم اوق  تصتی  ، دییقه طول کشیده بودچهار یا پن   من تا آن لحاه که شاید 

ثانیا  مسئله فعد   .باید افراد مهت  دردستگاه باشند، گیری مهت  مطرح اس  واین افراد ه 

نبودن  مسلتان بودن ویا، آنچه برای این موجودات مه  اس  .مصاحبه و انزجار نیس 

ثالثا   .تعیین کننده اس   هتین یک کلته، یعن  اگر هر فشاری بخواهند بیاورند .اس 

س  که ا ی ایننشانه، ی مرتد را برزبان راندهکلته، اینته نیری که یک آخوند اس 

البته تا آن لحاه هنوز ) .ی اعدام در بین باشدوحت  مسئله  س  اینجا دادگاه باشدا متتن

 .برای من باورکردن  نبود(، اعدام

 اول  .شده بیرون بروم ورییج هر اتایغریزی احساس  این بود که باید از این  به طور

 فعد  جواب  نباید بده  که این سه ننر تصتی  نهای  خود را  .موضوع را باید بنهت 
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 .بگیرند

روی کاغکش در مقابل است  گکاش  و گن   پس از آنته نیری عدمت  با خودکار 

« .ایشان گن  که مسلتان اس  ،اما حاج آیا»اشرای  گن :، «ول کن آیا این مرتد اس »

امضا  ااین کاغک ر، خوب فتر کن .تو زن وبچه داری، ببین»: من وگن ه بعد رو کرد ب

 «.کن

به این فتر افتادم بار دیگر « تو زن وبچه داری» ی مرتد وهای اشرای  و کلتهمن از نگاه

در یک آن تصتی  گرفت  روی مسلتان   .باشدنتند به راست  موضوع اعدام مطرح  که

 اما این ؛وارد به مسائل اسدم  نیست  ببینید من مثل شتا حزب الله  و»گنت :  .تتیه کن 

 « .ی مسلتان هست دان  که با اسدم مخالنت  ندارم و از یک خانوادهرا م 

ای کرد شارهمن ایستاده بودند ویتیشان هتان ناصریان بود ا نیری به افرادی که پش  سر

اما ، بیرون برد اتایمرا از « پاشو بری  بیرون، گنت  این خبیثه، پاشو»من گن  ه ناصریان ب و

که سه چهارننر  اتایبلته کنارِ درِهتان  ،راس به ست   نه چپ فرستاد وبه ست   نه

که هنوز در  ه اس معنایش این بودبعدا دریافت  که  .ایستاند، دیگر ه  آنجا نشسته بودند

دراین اثنا  .اما مطتئن نبودم به ذهن  رسید که چنین اس ، .اندمورد من تصتی  نگرفته

اوداش   .در کنار خود دیدم ،دانست  سر موضع اس را که م  5یت  از زندانیان مسن تر

به او نزدیک شدم ویواش  .سع  کردم با اوتتاس بگیرم .کردرا امضا م  هتان کاغک

شاید سؤال مرا  .او چیزی نگن « ؟کن امضا م  را چرا این تو .امضا نتردممن » پرسیدم:

کس  نبود که کوتاه  کند، چرا که اوچه م  او که اما این مسئله برای من مه  بود .نشنید

ای گکش  که شاید ده دییقه ؟کندمگر چه اتّنای  افتاده که او ه  دارد امضا م  .بیاید

مورد  اتاییبد  در هتان  ایستاده و اتایچند ننر که در کنارِ درِ  وبه آن دیدم ناصریان آمد

بعد از من  ،اول مرا داخل صف نترد« .راه بینتید» گن :، پرس وجو یرارگرفته بودند

                                                           
و او را از بند بیس  فرع  آورده بودند هتان بندی که  سرموضع بودای و هتیشه این رفی  توده 5

 ام.(بودند.) درمورد این بند در جای دیگر توضیح دادهاز اعدام مجاهدین کامد با خبر شده
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، برندرا م ها کردم بهتر اس  هر جا این بچهمن که احساس م « ؟ خبیث تو چ» پرسید:

 .من گنت  که مسلتان گنت  حاج آیا ، ببرند مرا ه  به هتانجا

ما  .ی سبک با خودکار به سرم زدویک ضربه« اینها برو خبیث تو ه  با» ناصریان گن :

فترم  کردم  .«اینها را ببر بند» گن :به یک پاسدار ناصریان  .راه افتادی ه در یک صف ب

، شوی ماجرای آن روز به هتینجا خت  شود واآلن وارد بند ، و در وایع آرزو داشت 

به هر حال به  .چشتبندها را بر داری  و به تحلیل ماجرای  که در آن روز بر ما رف  بنشینی 

 .شددیگری هدای  م به ست   صف، جای بند خودمانه راه افتادی  اما ب

اتهام را پرسیدند وظاهرا  در یک  وارد بند دیگری شدی  از تک تکِ ما دوباره اس  و

 - البته یک به یک - هتگ  که ما؟ نه خوان  یانتاز م دفتر نوشتند وبدفاصله پرسیدند 

 .نه :گنتی 

 

 کابل به کف پا برای نماز
پاسدارها یت   .باریدکه از هر طر  م  باران سیل  و مش  و لگد بود، با اوّلین نه گنتن

زدند که گوی  هتین حاق در طوری م  .طرز زدنشان ه  حساب شده نبود و دوتا نبودند

، خورد یا به شت  یا بیضهاینته ضربه به چش  م  .هتین جا یصد کشتن ما را دارند

اگرچه متتن بود بیشتر  ،که کتک زدن در زمان بازجوی  در حال  ،مه  نبودبرایشان 

چرا ؟ چه یعن » زدی :با اعتراض فریاد م  .اما غالبا  حساب شده بود، درد داشته باشد

 « ؟زن م 

 ...«؟خون  هاننتاز نت « »؟خدارا یبول نداری هان« »؟کتونیست  هان»

پرتاب کردند  هااتایها ما را با خشون ِ تتام به داخلِ یت  از ازاین کتک خدصه بعد

 .را درآغوش گرفتی  ب  اختیار هتدیگر برداشتی  و را بندهاسرع  چش ه ب .را بستند ودر

از بندهای اما یبد  ، نبودند ما چه در بند اگر  ها با من هتبند بودند وبقیهسه چهار ننر از بچه

 .ناشناس بود تنها یک ننر در بین ما .شناختی م  هتدیگر را خوب ،پیشین
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به او نزدیک شدم  .ه اس شد کپر از اش 5"محتد"من متوجّه شدم که چشتان 

زیر لب  دیدم ساک  اس  و« ؟چرا اینقدرنگران ، چیزی که نشده؟ چ  شده» وپرسیدم:

دیدم « ؟زن ازکجا این حرفو م ؟ تو چ  میگ » گنت : .«هته راکشتند، کشتند» گوید:م 

دانس  که اوخوب م  .کند و از گنتنِ بیشترهراس دارداحتیاط به اطرا  نگاه م  با

 مسئوقن ا ودانس  که بازجوهبخصوص این را خوب م  .چیس  مسئله چه بوده و

اما ، هستند هافعد  در حال اعدام کردنِ چپ زندان تا کنون مجاهدین را اعدام کرده و

، برای بیرون از زندان ه  نه تنها آن و دارند اعدام  زیادی در مخن  ماندن موضوع اصرار

 .ی اعدامتا لحاه هاحت  اعدام  و هازندان  خود کتتان موضوع از بلته بخصوص برای

به این موضوع پ  برده بود و هراس داش  که اگر به دیگران بگوید و مقامات به  محتد

، محتد .شتل  پ  برند، متتن اس  برایش گران تتام شود، و در آن شرایط خیل  گران

ماه اس  که  اآلن یک» گن : با اصرار بیشتر سرانجامشناخ  سایرین را خوب م  من و

ها هته بچه .ها را دیدی  تو بندی که بودی ما جنازه .کشندمجاهدین را م  ددارن

که مسلتا  به هر سؤال  ، ها چنان در ننرت وخش  فرورفته بودنددانستند وبرخ  از بچهم 

دان  در نتیجه من مسلّ  م  .دادندکردند جوابِ رد وحت  تحریک کننده م که اینها م 

اینته :» من گنت  .«عدام خواهند شد( ا6زندانیان آن بند، مناور) که خیل  از آنها

« .داشته باشند ما اش این نیس  که عینا  هتان برنامه را بااند معن مجاهدین را اعدام کرده

اول از بند بیرون  .اعدام مجاهدین ه  به هتین شتل بود .کن من اینطور فتر نت » گن :

 وبعد چپ وراس  کردن وای بعد دادگاه چند دییقه و کردندسؤاقت  م  و کشیدندم 

« ؟ دادگاه بود اتای آن هیئ  سه ننره و آنپس » من گنت :« .عدامابه دنبال آن 

های انقدب استان آن آخوند ه  نیری حاک  شرع دادگاه .دادگاه اس  ، اینآره»گن :

 «.دادستان انقدب استان مرکز اس  ،آن مرده  که چای اس  اشرای  .مرکز اس 

                                                           
 اس . نزد من محنوظنام اصل  رفی   5
 هتان بند بیس  فرع  6
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اینجا چندتا اس  نوشته وآخرش ه   .راببینید اینجا» ها گن :از بچه در هتین اثنا یت 

 .اس  بود که روی شوفاژ نوشته شده بود اشاره اش به چند« برندبرای اعدام م  را نوشته ما

یتل عام زندانیان  :دیگر کوچتترین تردیدی وجود نداش  .آنها هتگ  مجاهد بودند

هنوز در شوک شنیدن حرفهای  .ما روشن نبودحال جزئیاتش چیس  هنوز برای ! سیاس 

 «!چش  بند بزنید بیایید بیرون» پاسداری گن : و محتد بودی  که درِ سلول را باز کردند

 ،حالت  به  زده با، را بررس  کنی  شوم خبر کیف هنوز نتوانسته بودی  ک  و کهوما 

 .چش  بند زدی  وبیرون رفتی 

یت  از  .های بند خودمان را دیدمسه ننر از بچهروبروی صف، ، به زیرهش  که رسیدی 

لبانش دیدم که آشتارا م  وبود، سبیلش را تراشیده بودند رنگش پریده  .بود 5آنها کیان

« .زنند که بخوان یا آنقدر کابل م  ،خوان یا م » گن :، ویت  پرسیدم چه خبر .لرزدم 

مثل  .آورندب دارند فشار م خ؟ زن توچرا اینطوری حر  م  .من حسین هست »گنت : 

، به خیالِ خودم خواست  روحیه بده  اما کیان بدون آنته پاسخ  بتن بدهد« .هتیشه

 .حرفش را تترار کرد

، که در این جتع بیشتر به ه  نزدیک بودی  ویا قایل برای حل مشتدت 6ساسان من و

ه  ه هردو ب .ه  نزدیک شدی ه ب، کردی درلحاات سخ  بیشتر احساس نزدیت  م 

یعن  کابل ، خوانی کنی  ونتاز نت یعن  مقاوم  م  ،خوری م « .م  خوری » گنتی :

کف  .های گروه ما ه  هتین تصتی  را داشتندچهار یا پن  ننر دیگر از بچه .خوری م 

گاه  به دقیل   .شد که دیگر کابل نخورده بودمچند سال  م  .کردی م زُی زُپای  

به  پیش آمده بود اما پس از دوران بازجوی  دیگر کابل...اننرادی و، لگدسیل  ومش  و 

را ی لعنت  این شتنجه دوباره کردم تانخورده بودم وحاق باید خود را آماده م  کفِ پا

 .تحتّلش بسیار بسیار سخ  اس ، ای که اگر محدود نباشدشتنجهتحتل کن ، 

                                                           
 محنوظ اس . نام اصل  رفی  5
 محنوظ اس . نام اصل  رفی  6
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اند کرده پا دیدم در راهروی بزرگ گوهردش  چندین تخ  شدی بر ،رفتی  تر کهجلو

عری کرده وپیراهنش را درآورده  لشتری .اندپاسدارهای زیادی درحال انجام وظینه و

ی شتنجه این کل و زدخودش ه  کابل م  .چرخانددر دستش م  کابل را گیروبا عری

  .درکجتع  را رهبری م 

 م  خون  یا» د:رکسؤال م  لشتریو  ردندک  نزدیک م ها را یت  یت  به تخبچه

بعد نتاز ه از این ب: یا بگوید را نداش  که ی اینحوصله دیگر وی  و« ؟م  خوری

تو ه یک ثانیه ه  ب لشتری .خوری که مجبور شوی بخوان آنقدر کابل م  ن  یااخوم 

گرنه باید کابل  و ،بستندنت ن  ترا به تخ  اخوگنت  م فقط اگر سریع م  .دادوی  نت 

تا   خوانندم  جواب دادند، گونه دیدند های ما که وضع را ایناز بچه چند تا .خوردیم 

 فرصت  برای فتر کردن نبود وتنها اولین انعتاس خبرها و .در آن لحاه کابل نخورند

دستور به آدم ، باریدروی آدم م  و ویایع  که در عرض چند دییقه مثل پتک برسر

 .داد که چه بتندم 

بعد ، ماهه از تتام  دنیای خارج ازبندخبریِ یکبند دراوج ب چندین ساع  زیر چش 

اینو شدیش »، «اینو ببرش حسینیه»ای وشنیدن جتدت  از یبیلِ دادگاه ککای ِ چند دییقه

دیگر از آن نام  که خودم وبرخ  ) وبعد بند جهن « هِه هِه، اینو ببرش مدیات کنه»، «بزن

بعد خبر اعدامِ  و، تحقیر و زنجیر دادی ( و باران سیل  و مش  ولگد و بخش بعد به آنه ب

یواره ب  و وآخرازهته این راهروی لعنت ِ دراز، هابودن اعدام چپ  جریان در مجاهدین و

 از   شیطان  وهیستریک که گویایهانعره به دس  و کابل شتریلو های شدی با تخ 

 اهال  زمین از ترساندن برای آید کهبیرون م  ازدهان هیوقی  ناشناخته، ای هزارسالهکینه

جای  برای و رخدادها  هااین پدیدهفشرده  تسلسل .کشدغریو م  خاک ی آن سوی کره

  .گکاش اندیشیدن وتصتی  گرفتن بای  نت 

در این لحاات در پن   آنچه از وضع شتنجه بهتر، دان  که درزمان بازجوی این را م 

کنند وسریعا  به ناگهان دستگیر م  به اما ویت  یک مبارز را نبود، رخ داد  5921شهریورِ 
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حدایل ، برندکتیته مشترک ساب ( م ) 9111های بازجوی ِاتاییا  هایِ اوین وزیرزمین

بایستد ، آنجا که توان دارد او باید تا اس  که یک چیز برایِ او روشن اس  وآن این

اما مسئله در  .کسان  نشود سبب دستگیریِ کس یام وواطدعات سازمانیش را لو ندهد 

حت  برای آنته  .زدندرا برای آنته کس  را لو دهید کابل نت  شتا .اینجا متناوت بود

بلته برای آنته  .خوردیدعلیه خودتان وسازمانتان شویِ تلویزیون  اجراکنید کابل نت 

، نه گرفتن اطدعات، بارمقصود جنایتتاران این، ازطر  دیگر .«خوان  نتاز م» بگویید:

، ها باخبرنت  شدیداگر ه  از اعدام .ایمقدمه هی  ب  ،کشتن .بودبلته کشتنِ افراد مبارز 

نه که هد  کشتن اس ، ، کردیدراحت  حس م ه را ب ازطرزِشتنجه کردنشان این

 .کسب اطدعات و حت  نه مصاحبه گرفتن

اعدام  ی زیادی ازرفقای  یاعدهدان  تاکنون اس  که تو دیگر م  ها هته درزمان واین

  .شوندم  اند یاشده

بعدا  عتد نخوان  و بعد از مدت  دوباره  شاید رهای  کنند و، خوان اگربگوی  نتاز م 

شاید  .اما در هتان فاصله شاید اطدعات  بیشتر شود وبنهت  ماجرا چیس  ،کابل بخورم

 .عتد  بخوان  ودیگر انتاار نداشته باشند« خوان م »س  که بگوی  ا مناورشان فقط این

آیا این ؟ یابدکابل خوردن تا ک  ادامه م ، خورم ونت  خوان اگر بگوی  کابل م 

آیا ؟ خسته خواهند شد، ی مابرای کشتن وشتستنِ هته اس  نیروی  که بسی  شده

این درس  اس  که تنها ، تازه اگر بتیرم؟ رم که زیر کابل بتیرمتوان  آنقدرطای  بیاوم 

بیشتر تحریک ، اگر کابل بخورم؟ زیر شتنجه کشته شوم، خاطرِ نتاز نخواندنه ب

چیزهای دیگری ه  از من  تر بگیرند وکنند که بر من سخ سع  نت  و شوندنت 

ام و  نتاز نخوانده سرموضععنوان زندان ِ من که چندین سال اس  در زندان به؟ بخواهند

خاطرِ ه آیا درس  اس  که ب، امشان مقاوم  کردهدر مقابلِ ترفندها وفشارهایِ مختلف

ازکجا معلوم که ، خوان اگر بگوی  باشد نتاز م ؟ فرار از کابل خوردن تسلی  شوم
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اگر یرار اس  بعدا  روی مسائل  از یبیل ؟ گران بیشتر نشودهای این شتنجهخواسته

 ؟چرا از هتین حاق مقاوم  را شروع نتن ، صاحبه ویا هتتاری کردن نه بگوی م

ها سؤاقت  بودند که در هتان لحاات کوتاه ک  وبیش توان  بگوی  تتام  ایننت 

یت  کتتر ، کردبا بازجوی  متناوت م  آنچه این لحاات را .بس درذهن ما نقش م 

به عزم جزمِ زندانبان به کشتار  دیگری آگاه  مامه  بودنِ پکیرشِ نتاز خواندن بود و 

توان از کتتر مه  بودنِ نتاز خواندن نسب  به بتاند که به این آسان  نت ) .وسیعِ زندانیان

 (.های  در این ردیف سخن راندویا بدبخت « ی تلویزیون  کردنمصاحبه»یا « دادن لو»

شهبازی که درس  یادم نیس  از  جلیل و من و 6وهوشنگ 5به هر حال از گروه ما ساسان

خوانی  وبه تخ  گنتی  نتاز نت ، گروه دیگری و دوننر دیگر بود یا گروه ده ننری ما

 .اولین کابل فرود آمد تا دردش رابنهت  دوم  وسوم  اما بسیار یوی .شدی بسته شدی 

یدی  که بعداَ فهت) خوردی  پس از شاید بیس  ویا چهل ضربهزدی  وکابل م نعره م 

 «!به دو! درجا بزن»از تخ  باز کردند وگنتند:  را ما، زده اند( یتجا وعده نتاز برای دو

حس کردنِ کامل  پا و از کرخت  درآمدن پا و این کار برای به جریان افتادن خون در

سرع  ه را ب چند پاسدارما .زدن دراینجا چیز دیگری بود اما درجا .کابل بود دردِ

 .تا چه رسد به دویدن ،یادر به ایستادن نبودی ، پاها ورم کرده بوددواندند وچون م 

با  کردند وخوردی  وپاسدارها ما را با مش  ولگد از زمین بلند م درنتیجه به زمین م 

با  کردند وافتادند ودوباره مثل یک گون  به طر  دیگر پرت م کابل به جان ما م 

یبل  .بار دیگر ما را به تخ  نزدیک کردند . کردند که بدویخشون  تتام وادارمان م 

راستش ویت  مرا  .چه باید بتن  حاقکردم از نزدیک شدن به تخ  من فتر م 

درآن لحاه  .کردم که باید باز بخورم یا تسلی  شومتنها به این مسئله فتر م ، دواندندم 

                                                           
نیس . من و ساسان هتدیگر را بیرون از زندان  اشساسان اس  وایع خوشبختانه رفی  زنده اس  و  5

 شناختی  او از رفقای  اکثری  بود. م 
 اس ، که خوشبختانه زنده ماند. ایهوشنگ ه  اس  مستعار رفی  توده 6
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دانستی  که کابل زدن برای نت  ـ کردی  تعریف ه  برای بعدا که آنچنان ـ ساسان من و

کردم در هتان راهرو من فتر م  .اس  این فریضه مسلتان ی گانههای سهوعده نتاز در

بخصوص حر ِ کیان در  .خوان زنند تا یا بتیری یا بگوی  نتاز م لعنت  آنقدر کابل م 

اگرمحدود  شاید «زنند که بخوان خوان  یا آنقدر کابل م یا م » ذهن  بود که گنته بود:

ه ب .خوردمم  کردم ویت  دوروزی صبر م ، دانست ای بودنِ کابل را م جیره بودن و

توان  آنقدر نت ، هر حال من با این حساب که در اینجا برای صرفاَ پکیرش نتاز خواندن

 ساسانسع  کردم به  .درمقاوم  بیشتر به تردید افتادم، کابل را تحتل کن  تا بتیرم

با ، رسیدی به ه   او ه  گویا هتین گونه فترکرده بود چون بتحض اینته .نزدیک شوم

 .خوانی فهتاندی  که یبول کنی  که م به ه   نگاه

چند لحاه بعد فهتیدی  از  .خوانی گنتی  م ، خدصه ویت  دوباره از ما سؤال کردند

ان  که کابل نخورده بودند ما را با کس .گروه ما هوشنگ و جلیل به مقاوم  ادامه دادند

 .وارد بند جهن  کردند، ونتاز خواندن را پکیرفته بودند

آنها پیروز شده  .بود اینجا بود که لحن پاسدارها عوض شد واین در نار ما بسیار دردآور

های ای سبیلتندی وبه نحو زننده تراش دست  بابا ریش .زدنداما بازه  ما را م  ،بودند

وارد  .وضو بگیری  ما را به صف کردند که داخل دستشوی  بروی  و .ماراتراشیدند

  نگاه ه به هته ساک  بودند و .توان  آن لحاه را تصویر کن نت  .دستشوی  شدی 

توانستی  من وساسان که به اصطدح کابل خورده بودی  و به درست  نت  .کردندم 

شاید در خودشان احساس گناه  .در چش  دیگر رفقایتان عزیزتر شده بودی ، بایستی 

از اینته نهایتاَ ، ما ه  که کابل خورده بودی  .کردند که چرا آنها ه  کابل نخوردندم 

کردی  کوتاه آمده وحیثی  خود را احساس م  .کردی احساس شرم م ، ای تسلی  شده

ه این اولین بار بود ک حتوم  اسدم پس از پن  سال زندان در  .ای لته دار کرده

  .کردماحساسِ شتس  م 

 ـه سال یشان نُ یییت ـ بود سالها، ها که نتاز خواندن را پکیرفته بودندبسیاری ازهتان بچه
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جتع  ه اما اکنون در فضای کشتار دستند، که در مقابل نتاز اجباری مقاوم  کرده بود

، زهرآگینلبخندی  لحاه یک پاسدار با درس  در هتین  .ندتسلی  شده بود این گونه

ای ر با ییافهگیت  دی« ؟ها کتونیس  سگ، وضو بلد نیستید؟ ها» وگن : جلو آمد

تون امشب هته .گیرم به من نگاه کنید ویاد بگیریدمن وضو م  ،ابرادر» دلسوزانه گن :

 «ها کتونیس  سگ» .تر ازجتدت پاسدار یبل  بودشندهاین جتدت کُ« !مسلتون شدین

 را کس حال   کردآدم احساس م  .ی پاسدار دوم  بودخیل  زیباتر ازلحن دلسوزانه

یت  از هتان کسان  که بازور به ، دارد که مورد تجاوزِ چند ننر وایع شده وبعد از تجاوز

 .کندمرتب م  راش حاق با آرامش دارد موهای، او تجاوز کرده

هته چیزمان را ازدس  ، بروی  طور پیش اگر هتین، برای یک لحاه احساس کردم

ها چشتت  به دو سه ننر از بچه .یک نیروی دفاع  خودبخود در من زنده شد .دهی م 

 –شدّت در عکاب و خاموش ه وایعاَ گرفته و در ه  تنیده وب -، که خیل  گرفته بودند

نگه چیزهای زیادی داری  که باید ! هنوز چیز مهت  پیش نیامده ب  خیال»  :وگنت  زدم

 «.داری 

ما را وارد  .هنوز احساس  اینس  که آن جتله و آن لبخند درآن لحاه مؤثرو خوب بود

اگر بلد  .کنید ایتدابه من »  کردند وهتان پاسدارجلوی هته یرار گرف  وگن : اتای

به ، من که پای  خون  شده بود« .ه  بتنید شتا، کن مه  نیس  هرکاری من م ، نیستید

دانست  م  .توان نشست  وبا ب  حال  گنت  نت  اتایی یک گوشه، ودنِ پای زخت  ببهانه

خواد حاق شتا نت »پاسدار گن : .طور ه  شد اتنایاَ هتین .کنداینرا عناد یلتداد نت 

دانست  که اما خوب م « .هنوزعتدَ نتاز نخوانده ام ،چه خوب» :به خودم گنت « بخون 

هتینجا  .دان نت ، منید بود در آن لحاه این خودفریب شاید  ؛ را فریباندن اس  این خود

 هایت  از بچه .ام شده بودی خندهاوج بدبخت  مایه آن آید که دربه یادم م  موضوع 

بلته حت  به نتاز خواندنِ دیگران ه   ،وی  در عترش نتاز نخوانده بود هی  گویا نه تنها

پاهایش را طوری یرارداد که ، نشس ید م سجود ویت  با او هنگام .نترده بود توجه
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هر حال پس ه ب .ام گرف اختیار خندهب با دیدن او من  .کامدَ عجیب ومن درآوردی بود

 .را بستند و رفتند اتایازاین نتاز جتاع ِ مسخره درِ 

 خورده وناامیدر شتس تلشیک  .توانستی  بگویی چه م  .زدکس حر  نت  هی 

در جتع ما یک ننر غایب بود هتان که  .کردی به اطرا  خود نگاه م باناباوری  .بودی 

آنشب تا صبح  .جتع ما وارد نترده بودند به را او .هنوز نتاز خواندن را نپکیرفته بود

ها مثل ما بعد از یت  دوبار کابل بعض  .شنیدی را م  صدای کابل خوردن دوستان خود

های دیگر جا اتای در یا کردند وما وارد م  در جتع آنها را یا .پکیرفتندخوردن م 

دادند تا های دیگری یرارم اتایآنها را با تهدید وکتک در  .پکیرفتندبرخ  نت  ..دادندم 

 .دوباره کابل بخورند های دیگرِ نتازدر وعده

ییافه اش شتس  ، شدیت  که تازه کابل خورده بود وارد م  و شدباز م  اتایویت  درِ 

های مقاوم را در بخصوص برخ  ازچهره دید واما ویت  ماها را م  ،وناامید بودخورده 

کسان دیگری  ،کرد هته چیزرا نباختهگرف  واحساس م کت  روحیه م ، دیدجتع م 

  .ند که نتاز بخواننداهپکیرفت و نتردهاما عتدَ بیشتر مقاوم   ،انده  هستند که مقاوم بوده

 .کشیدی هته با ه  م  را تین دلیل یک سیگاره به .بود سیگارمان در حال اتتام

صدای ، تا صبح .ی ما گکاشته بودندیک تخ  شدی را درس  کنار در اتایِ در بسته

یت  از  5ارژنگ .خوردندکه آنجا کابل م  شنیدی را م  خشک کابل و فریاد زندانیان 

در زمان شاه  که او .رفی  بودم خیل  من با او .کابل خوردچند روزی  که  ها بودهتبندی

مهتترین اصل  که زندان  باید آنرا رعای  »گن : هتیشه م ، ه  زندان  سیاس  بود

حیثی  سیاس  برای او، به جه  حنظ « .ندادن اطدعات زنده به بازجوس ، کند

هتتاری »گن : م ارژنگ  .مه  بوده  ی تلویزیون  تن ندادن به مصاحبه، وسازمان 

او  .«زندان  هیچوی  نباید تسلی  این ننگ بشود .این مرز بسیار مه  اس  .اطدعات 

چندان به حرکتهای اعتراض  در زندان اعتقادی نداش  واین حرکتها را تحریک 

                                                           
 اش  محنوظ اس نام اصل  .ارژنگ یت  از رفقای اکثری  بود  5
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این اواخر تنها به  .کردزندانبان ونهایتاَ به ضرر زندان  وحت  بسیار خطرناک ارزیاب  م 

تین ه به .داخل زندان مواف  نبود های اعتراض  پرداخ  وبا بسیاری از حرکمطالعه م 

اما من بسیاری از ناریاتش را  .آوردندبحساب م « روراس »ها او را فردی دلیل برخ 

در ماجرای  .زندم او راس  این برداش  را نداشت  که  به هی  وجه یبول داشت  و

صادی  ی  مقاوم وها که شناخ  درست  از شخصخیل ، های سراسری و بند جهن اعدام

چندین بار کابل خورد ونتاز خواندن را  ارژنگ .تازه او را بازشناختند، او نداشتند

، حت  ناله .کشیدهنگام کابل خوردن هی  فریادی نت  اوجالب اینجا بود که  .نپکیرف 

خورد وبعد از کابل م ، خوابیدآرام مثل یک مرتاض روی تخ  شدی م ، هی ...،آخ

اوبا چندننراز ه   .ناصریان وپاسدارها دیوانه شده بودند .آمدشتنجه پایین م تتام شدن 

روز ننهتیده بودند  آنها ط  آن یت  دو .خوانندبا ه  گنته بودند نتاز نت ، هایشبندی

اما او دیده بود که بسیاری از زندانیانِ مقاوم  .در دستور اس  انکه کشتار وسیع زندانی

 گن :دیدی  م  بعدها که هتدیگررا .کنند که نتاز بخوانندم  آورند ویبولتاب نت 

کردند اختیار به من نگاه م ها ب بچه، خوردی پس از چند بار که هتگ  با ه  کابل م »

توان  مقاوم  کردم م راستش من هنوز احساس م  .کن  داشتند راه حل  پیدا وانتاار

« .ی دیگرم در چنین وضعیت  یرارندارنددیدم رفقاکن  وباید بتن  از طر  دیگر م 

ارژنگ هتیشه معتقد بود که اگر مبارزی مرز شراف  وخیان  رابشناسد وهرگز ازآن 

طای  نیاوردنِ  به خاطراگر، ها هرچقدر ه  که زیاد باشدکوتاه آمدن، عدول نتند

تترار  .نشود «سرشتسته»س  که هی  مبارزی ا مه  این .مه  نیس ، ها باشدسخت 

اگر ارژنگ ویت  احساس کرد  .بردکار م ه این کلته را او زیاد ب .«سرشتسته»کن  م 

احساس ادامه ندهند و به این خاطر مقاوم   به رفقایشکند در حال  که او مقاوم  م 

یبول  کنی  ونتاز صبح فردا ه  مقاوم  م  تا»  گن :، کنندضعف و خنّ  و شتس  

 «.کنی یبول م ، اما اگر باز ه  خواستند ادامه دهند .کنی نت 

  :از اوپرسیدم، کردتعریف م ، یتبار که ارژنگ ماجرای آن چند روز را که با ه  نبودی 
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فریاد تو هی  ، آیدزیر درد کابل که فریاد از جگر بیرون م  گویند،آن گونه که م  چرا»

دانست  در مقابل این کوچک م راستش برای خودم »پاسخ داد:  او« ؟کشیدینت 

مناورش این نبود که دیگران   به هی  وجهاما او آنقدر فروتن بود که « .ها داد بزن کثاف 

تین دلیل زود حرفش را تصحیح کرد ه به ،اندکرده زدند پس خود را خوارکه فریاد م 

اما من حال  روح   .ای عیب داردزدن ذرّه ببین من مناورم این نیس  که داد» گن : و

من اجازه ه حال  خاص  که داشت  ب و شدّت تننّر ازآنها .گوی م درآن لحاه خودم را 

اما  ،عین جتدتش یادم نیس « .آنها در نارم خیل  پس  وکثیف بودند .بزن  داد دادنت 

توانست  چندین بار وایعاَ م » گن :م  ارژنگ .حرفهایش تقریباَ چنین مضتون  داش 

 .توانست  طای  بیاورماما هنوز م  ،آنهار ب غلبهیا گوی  تا مرگ ونت  .ر تحتل کن دیگ

وفتر  های دیگر خود را ضعیف وشتس  خورده احساس کنندخواست  بچهنت  ول 

کردم ها باور نت این حر  را من از خیل « .کنند من مقاوم  کرده ام وآنها نتوانسته اند

 زدی  وبا توجّه به اینتهحر  م  اما درآن لحاات مست  وراست  که مابا ه  ،ونت  کن 

با توجه  دانست  او این حرفها وشاید ادّعاها را هی  جای دیگری بازگونخواهدکرد وم 

 .کن باور کردم وهنوز ه  باور م سخنش را ، به شناخت  که ازاوداشت 

 . یشناختفقط دو ننر بودند که آنها را نت در بین ما  .گش اتای ما بر تعدادش افزوده م 

را  5اما ننر دوم .ی برخوردهایش معلوم بود که سر موضع اس یت  ازظاهرش ومجتوعه

 دانس  وزد اما م از خودش حر  نت  .او زیادی خونسرد بود .شناخ کس  نت 

او بدون آنته ما را بشناسد خیل   .در جریان اس  زندانیانکه اعدام وسیع  گن م 

ما به او  .کرددائ  شیطن  م  .گن  که باید به سلولهای دیگر خبر بدهی راح  م 

سلول بغل دست  تتاس بگیری  و به آنها خبر بدهی  که  اعتتاد نداشتی  اما مایل بودی  با

، نه مطرح اس  و در مورد پاسخ دادن به سؤال مسلتان هست  یا دسته جتع اعدام 

                                                           
 را متاسنانه بعدها ندیدم و آخرش ه  ننهتیدم  شک من ویا دیگران ب  مورد بود یا نه. این فرد 5
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مسئله مربوط به خودشان ، در مورد نتاز .بلته بگویند مسلتان هستی  ،صریحاَ نگویند نه

ضتن اینته وایعاَ  .اعدام کابل خوردن مطرح بود ونه الزاما  ی نتاز ظاهراَچون درباره ،بود

اینته دیگر اعدام از  شوی  یابعد اعدام م  خوری  ودانستی  که ما اول مدت  کابل م نت 

ر تقدیر ه به .با کابل خوردن نتازخوان شوی س  که ا این فقط سرِما گکشته ویضیه

 .یوز باقی یوز شده بودکرد، که در آن واننسا م   هایوجود این فرد با شیطن 

یتبار خواست  دل به دریا بزن  و در حضور هتان فرد با سلول بغل  تتاس بگیرم چون 

اما دوتا دیگر از  .ها مهتتر از هرچیز دیگر اس دامکردم مطلع شدن دیگران ازاعفتر م 

، چون برای هته بَد کنی  ب  احتیاط  نتنمن گنتند خواهش م ه ب ها مانع شدند وبچه

 .شودم 

ی ما با هوا هنوز گرم بود وهته .از سلولهای بزرگ هتان بند بود،   که درآن بودی اتای

تا  .یا حداکثر یک شلوار ورزش  بودی  و غالباَ نوع  شلوار کردی() پیژامه زیرپوش و

 .توانستی  بخوابی بخوری  ونه م ، ما داده بودند توانستی  نان و پنیری که بهصبح نه م 

یعن  در راهرو ، کت  دورتر از بندهتچنین  و  که البته ینل بود() درس  دم درِ اتای ما

ما مدام صدای فریاد  و بریرار بود زن به رهبری داوود لشتری بساط شدیاصل  

 .شنیدی م 

ما ه نگاه  بح شد وناصریان جدد وارد اتای شد، صب .آن شب به پایان رسید سرانجام

ی هته» گن : .هته ساک  بودی  ما« ؟نه اینجا هته آدم شُدند یا ،خُب» انداخ  وگن :

 .بودی  باز ه  هته ساک « ؟درسته ،مصاحبه و انزجار میدن دیگه کسان  که اینجا هستند

ما فقط در مورد نتاز تسلی  شده  .شد تسلی  شدنت  راستش در مقابل این یت  دیگر

 ،مطرح بود اساسا  تا آن لحاه مسلتان بودن ونتاز خواندن .نه چیزهای دیگر بودی  و

من تا آخرش ه  نگنت  آنچنان که پیشتر شرح دادم، ، چون حت  در هتان دادگاه ککای 

به ، خیر»  گنت ،نه کن  یامصاحبه م  ویت  اشرای  پرسید دارم وکه سازمان  را یبول ن

پس یعن  سازمانتو یبول »گن   مصطن  پورمحتدی() ننر سومویت   و ؛«هی  وجه
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ی اینها مرا وارد بند جهن  اما با هته .«طور حساب کنید این»جواب دادم من « داری

ها ه  بدون اتای ی ه بقیه .ماجرای فشار برای نتاز خواندن پیش آمده بود و کردند

ویا  یا رد سازمان یعن  هیچتدام زیربار محتوم کردن و ،استثنا هتین وضع را داشتند

 .خواس  ما مصاحبه را بپکیری حال این جدد به هتین سادگ  م  .شان نرفته بودندحزب

طَرَ   فورا  به این فتر رسیدی  که، ی ما بعد از یته خوردن از طرح سؤال ناصریانهته

 و بلته تحقیر ،فعد  خطر مصاحبه گرفتن از ما وجود ندارد .خواهد ما را خُرد کندفقط م 

یا بستن به  چند ننراز ما برای بردن به سدخ خانه و اعدام و نهایتا شتارِ گرفتن و بهانه

، اما استاعیل .تین دلیل هی  عتس العتل  نشان ندادی ه به .تخ  شدی مطرح اس 

که روز یبل کابل نخورده بود وتتام شب در فتر این بود که گویا ضعف نشان  هتبندی

 ،«ک  انزجار نتیده» در جواب ناصریان که پرسید، بدون مقاوم  تسلی  شده داده و

برد  شبا مش  وسیل  از اتای بیرون ناصریان ه  وحشیانه به او حتله ور شد و .گن : من

تر به کف پایش شدّت هر چه تتام ت کابل را باضربا .به هتان تخ  مجاور اتای بس  و

به صدای خشک اما بلند این ضربات به کف پای استاعیل گوش ، ما ه  ساک  .کوبیدند

او ه  بعد از مدّت  که  .خواستی  بشنوی  اما صدا خودش به گوشتان میرسیدنت  .دادی م 

او را از تخ  باز کردند وپیتر  .گنته بود باشد دیگر نزنید، رف دیگر داش  از حال م 

 .درآغوشش کشیدی  وسخ  به خود فشردی  .ما هول دادندبه ست   زخت  اش را

 

 کتک اضافی
از نار  .پاسداری دررا باز کرد که به دستشوی  بروی  .یادم نیس  ،ظهر بود یا صبح

در داخل  .نتاز بخوانی  گرفتی  که مثد پاسدارها ما باید هنگام دستشوی  وضو ه  م 

من توجه  به این نتردم  .خواندکس  نتاز نت  شناختی  سلول که هته یتدیگر را م 

در حال برگشتن به سلول بودم که ناگهان پاسدار  .امکه باید وانتود کن  که وضو گرفته

انگار که دزد گرفته باشد( وداد زد: تو چرا آستین  پایینه ) مرایب محت  یقه ام را چسبید
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 «؟زن کلک م ! سگ کتونیس ؟ نه» .ه  گنت : نه من؟ ه وضو نگرفت مگ، ناکس

 ای مرابه طرز وحشیانه .روی من کوبیدن و شروع کرد با شدی  که در دستش بود به سر

ی سلول دو ننری شروع کردند به گوشه .کرد  دیگری وارد سلول خال  از جتع جدا و

ه  ترسیدم نتند  راستش من .شده بودندشدت نگران من ه های  ب اتایه  .من شدی زدنِ

احساس ، این احساس .کنندای با من برخورد ویژه به صورت و کردهمرا از آنها جدا 

تتایل ! در جتع بودن .آیدعجیب  اس  که در چنین لحاات  هتیشه سراغ آدم م 

بهتر  جتع  فشارها را در .بتاندآشنا  شدیدی در آدم هس  که هتیشه در هتان جتع

هر حال بعد از یتربع وشاید نیتساع  پاسدار ه ب .توان تحتل کرد تا در تنهای م 

جتع ه  دوباره به مرا  .خوان گنت  م  .نه خوان  یانتاز م  دیگری آمد و پرسید

را  که هتدیگر بودانگار چندین ماه  .ها درآغوش  گرفتندبچه .های  وارد کردند اتای

 .ندیده بودی 

را  هاواینته چپ  را بنویسند مجاهدین ماجرای اعدام دستشوی  دند درها سع  کربعض 

 .کتونیس  هستند نداگر اعدم کنکنند اعدام م ه  

در جای دیگر  .بود هپر کرد راهروبند را  فریاد کابل و  صدایشب پاس  ازتا روز  آن

البته این  .کردندم اعدام ، کسان  را که گنته بودند مسلتان نیستند، یعن  زیر هتان بند

 .دانستی نت  5921شهریور  1یا  2آن لحاه یعن  تا موضوع را ما 

 

 نماز جماعت
 .باز شد وگنتند هته بیایند بیرون اتایدو روز در چنین وضعیت  بودی  تا اینته ناگهان در 

متوجه  .برند واجازه داری  بدون چش  بند باشی ی هتان بند م دیدی  ما را به حسینیه

   دارندکه وضعیت، های دیگری هستندزندان  ،هتین بند های دیگرِاتایشدی  که در 

به ، آنها را ه  بدون آنته اجازه داشته باشند کوچتترین تتاس  با ما بگیرند .مشابه ما

  را دیگرییدیدی  اما ح  بریراری تتاس با یتما هته یتدیگر را م  .هتان حسینیه آوردند
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 .نداشتی 

یک پاسدار  .هته را به صف کردند که نتاز بخوانی  .ارژنگ را دیدم هتانجا بود که 

ساله سخنران  کوتاه   شانزده -پانزده  بعد از اذان یک طلبه  .زدنشروع کرد به اذان 

دانستی  چه ما نت  .آنگاه نتاز آغاز شد  .کرد که نتاز چیس  وچگونه باید خوانده شود

کس  هی  .ه این نتایش مضحک وزجرآور خیره شده بودی به  زده ب .باید بتنی 

ها ته سالن صف .شدندهته به نوع  به تهِ سالن کشیده م  .حاضر نبود جلوتر بنشیند

شروع کرد به  .موضوع را پاسدارِمسئول زندان فهتید .فشرده وجلوی سالن کامد  خال 

رسید که نار م ه ب« ؟خوانیدآیید مگرنت  خواهید نتاز بچرا جلوتر نت : »اش حتهدید وف

، واینته جلوتر بایستی  یا عقب تر افتددوباره بساط کابل راه م ، اگر این وضع ادامه یابد

یعن  اینته بعد از ! و بایال  بار کن وی  خربیار آن مقدم،ی شود مسئلهخودش م 

 .نتاز بخوانی  ،در صف اول تعهد کنی  کهآخراقمر باید ، شتنجه ومقاوم 

شاید ه  ترس بود که به این خیالباف  دامن  و ،نتودبیشتر خیالباف  م  راستش این فتر

ها دانست  که بایدهتان عقبمن نت  .کردذهن خطور م  بهاما چنین افتاری  .زدم 

اگر جلو بروم اِنگار از پاسدارها ترسیده ام و در نتاز خواندن  .بایست  یا بروم جلو

اگر عقب تر  .ننرت انگیز بودا نشان بده ، چیزی که به نارم  خواه  بیشتر خودم ر م

اما  .کردکه مرا راض  م  داش ، چیزیمیل ِ من وتحتیل  بودن نتاز از ب  بایست  نشان

ای باید جلو وعده شدپر م  آن عقببه سرع   .بود محدود اتای گنجایش

این خودخواه  ؟ باشند ومن نباش و این عده چرا باید هتیشه کسانِ دیگر  .گرفتندیرارم 

اند جا بگیرم وبگکارم دیگر رفقای  که نتوانسته اتایزودتردر ته  ومردِ رندی نیس  که من

آیا ؟ در صف جلویراربگیرند وبیشتر خنّ  بتشند، را زودتر به حسینیه برسانند خودشان

 ؟ جلونشستن فداکاری ومقاوم  اس  یا عقب نشستن

کردم در این واننسا پش  سر ارژنگ یرار بگیرم تا بتوانی  در حین هر حال من سع  ه ب

های اند وبچهبه او گنت  اکثر مجاهدین را اعدام کرده .مخنیانه با ه  حر  بزنی  ،نتاز
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او  .مسلتان بودن یا نبودن اس ، در مورد ما ظاهرا مسئله .کنندچپ  را ه  دارند اعدام م 

گنت  مطتئن باش خبرموث   .ها درس  باشدچپ  کن  اعدام در موردگن  فتر نت 

ه ارژنگ او را ب .او در کنار ارژنگ نشسته بود .دیدم نژاد راهتانجا حسین یاست  .اس 

در زمان شاه ه  زندان   و ( بوداکثری )حسین از کادرهای فدائیان خل   .من نشان داد

یید أاین حت  برای ت .دوباره دستگیر شده وحت  اولش اعدام بود 21در سال  .سیاس  بود

آوردم اما گویا او مرا یاد نت ه من حسین را ب .به شورای عال  یضای  رفته بود

گویا او  .بدل کردی  و رد راها اعدام نزدیک شدی  اخباربه ه   هر حاله ب .شناخ م 

 دسته جتع اعدام  :تایید کرد که درس  اس خیل  زود ، خبر داش  و یا اگر نداش 

   .در کار اس 

اما این حُسن را داش  که زنده ، ضتن آنته بسیار دردناک بود، حسینیه و نتاز خواندن 

اند وازاین باب  مویع زنده مانده فهتیدی  که چه کسان  تا آندیدی  وم ها را م مانده

 .شدی خوشحال م 

 ناارتدر عتل کنترل نتاز جتع  در حسینیه بیش ازده روزطول نتشید وبه تدری  شاید 

 .را کنار گکاشتند دیی  و کنترلِ

 

 مقابل تماس با بند
شب شده بود که ما را وارد بند دیگری ، اگر فراموش نترده باش  دو روزی گکش  و

ی اینجا دیگرمسئله .بودندها کشمل  ،روبروی این بند .(ی بند یادم نیس شتاره) کردند

رسید هنوز نوب  دادگاه ککای  م  به نارچون  .ها بسیار مه  بودکشمل  خبر دادن به

ها خار چش  کشمل  .اندهنوز سراغ آنها نرفته اینته خدصه نرسیده و برای آنها فرا

بدون  21رتا آنتویع یعن  شهریو 21آنها برخ  هاشان از سال .ها بودندبازجوها وزندانبان

ننوشتن انزجارنامه و یا مصاحبه نتردن در زندان  به خاطرفقط ، آنته حتت  داشته باشند

اطدع » گنتندزندان به آنها م  مسئوقنهتچنان که پیشتر اشاره شد،  .بردندسر م ه ب
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رفتند گاه به سراغشان م  .بعدی() یعن  بروید زندان بتشید تا اطدع ثانوی« هاثانوی

 .پکیرفتند ودوباره روزاز نو و روزی از نوآنها نت  .خواستندوازآنها انزجار یا مصاحبه م 

و در اوین  ابتداهای مطالبات  و گاه اعتراض  زندانیان سیاس  که حرک  21دراواخر سال 

ای هحرک  به نسب  سایر بندها ها کشمل  ،در گوهردش  آغاز شده بود سپس

ویژگ  این افراد این بود که در اصل حتت  نداشتند ویا حتتشان تتام  .تندتری داشتند

 ،یعن  نوشتن انزجار یا انجام مصاحبه ،شده بود وتنها به عل  عدم پکیرش شرایط آزادی

 .شده بودند کشمل 

مای  که در هتان یت  دوروز  ،شهریور( در مقابل این بند یرار گرفته بودی  2) وما اکنون

که در کتال ب  خبری از آنچه  و آنان، ی بزرگ باخبر شده بودی از فاجعهتا حدی آخر 

البته آنها  .کشیدندبه صورت  معتول زندان م ، ی بعد به سرشان خواهدآمدلحاه که چند

 بودند از محروم شده یعن  یتباره ،داشتند شرایط  مثل ما، شهریور 1تا  مرداد 1از نیز 

از طری  آن ای که بتوان وسیله هر و کد بهداری ، مدیات، تلویزیون، روزنامه، هواخوری

نیز مثل ما کوشش  آنان .شده اس زندانیان سیاس  کشیدههای  برای ف ، چه نقشهدریا

یک  آنها و اما بین ما ،ما وبندهای دیگرارتباط بریرارکنند با ،کردند با مورس زدنم 

در نتیجه مورس باشنیدن صدای ضربه  .متر 91تا  61یعن  حدود ، بزرگ فاصله بودحیاط 

که طرفین از راه دور به یتدیگر  بود دیدن عدئت  به صورتبلته ، امتان نداش 

 .)مورس نوری( دادندم 

مشتل این بود که  .شهریور( 2احتتاق  ) تتاس بگیری  آنان سع  کردی  با تقدیر ما هره ب

شناختی  واینته آنها را نت  .یت  دو ننر غریبه بودند، شدی ننری م  511در بین ما که 

آن آورم که و به یاد م  .کردکاررا مشتل م حس  بود که ، نتند آنها خبرچین باشند

 .اینجا ه  حضور داش ، ما بود با اتایفرد زرنگ وشلوغ که در 

یک کشتار  : گنتی  ما .ها بریرارشدمل  کش تتاس با امسرانج و ای خطرکردندعده

مسلتان ، پرسندم ، ما در مورد .از مجاهدین خیل  کشتند .جتع  در حال ویوع اس 
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 کنند که آدم بنهتداما طوری برخورد نت  .کننداعدام م ، نه اگر بگویی  .نه هست  یا

البته نتوانستی  با مورس تا این ) .زندگ  اس  ی مرگ وتعیین کننده ،جواب هتین سؤال

 اندازه دیی  توضیح بدهی (

وایعیی  این بود که در « اینته مشتوک هستید شتا دچار ترس شده اید ویا» جواب آمد:

و فقط  ها خواب بودندکشمل  ها در بنددوازده یا یک نیته شب( خیل ) آن لحاه

نار خودشان را  آنها و ،بودند نخوابیده، اصطدح مسئول مورس زدن بودنده کسان  که ب

 .گنتندم 

وتا حدودی  شناسندکردی  آنها م ما مجبور شدی  اس  چند ننرمان را که فتر م 

ی اعدام درپیش گنتی : ما فدن  هستی  وم  گویی  که مسئله .بدهی ، یبولشان دارند

ان مقاوم  توبعد روی مسائل دیگر م  .بگویید مسلتان هستی  تا اعدام نشوید ...اس 

در هتین گیرودار پاسدارها ریختند و یک ست  بند را کامد  بستند وبه این ترتیب  .کرد

اما خوشبختانه نتوانستند کس  را حین مورس  .دیگر نتوانستی  به مورس زدن ادامه دهی 

 .زدن بگیرند

که  کردنداینطور تعریف م ، را دیدی ها کشمل  بعدها که دوستان زنده مانده از بند

کسان   در اصلفقط چند ننری که بیدار بودند و .ی افراد نرسیدخبر در هتان شب به هته

به اگردرنیته شب ، آنها ه  فتر کردند .از ماجرا مطلع شدند، که مسئول مورس بودند

تسلی  شدن وکوتاه » که ازآن بوی ،را این خبر ناگوار را بیدار کنند و ناگهان تتام  افراد

یید کامل خبری اس  که هنوز أاین خود به معنای ت، به هته بدهند ،آیدم ه  « آمدن

در حالیته  .بود« کوتاه آمدنتبلیغ برای»نوع   به از نار آنان این و ،رویش شک داشتند

وافراد با دی  بیشتری در  شوداگر صبح به هته بگویند، به عنوان یک خبر مطرح م 

 .توانند فتر کنندمورد آن م 

ها به طور کشهنوز این خبر در بند مل  نه  شهریور صبحبعدا مطلع شدم،  گونه کهآن 

 51تا  5 اتایپاسدارها اسام  افراد  و شودم که درِ بندشان باز ، پخش نشده بودکامل 
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بعد از  .برندم را به هتان دادگاه ککای   افراد .زنندم  س  دیی  نباشد( را صداا متتن)

 .برندم خود  وآنها را ه  با آیندم  ی افراد بندسراغ بقیه، یت  دو ساع  یا بیشتر

اما افراد  ،ی اول تا چه اندازه از موضوع مطلع بودنددان  که افراد دستهمن دییقا  نت 

های  کشمل  این یست  از وایعه را خود .ی دوم باآگاه  بیشتری به یتلگاه رفتنددسته

در بین افراد  اطدع دارم،تا آنجا که من  .توانند توضیح دهندتر م اند دیی ده ماندهکه زن

دانستند اگر یعن  نت  .دانستندکه موضوع را با این دی  نت ، ها بودندخیل ، ی اولدسته

یا اعدم کنند که ، جواب منن  بدهند "؟نه مسلتان هست  یا"در پاسخ به این سؤال که 

 .اعدام خواهند شد، هستندکتونیس  

موضوع  ها از جتله هتین آخرین خبر،ی نشانهمجتوعهبرپایه ها کشالبته بعض  ازمل 

 که در بند ،5مثد  احتد حیدری زاده مطل  .های وسیع را حدس زده بودنداعدام

من  به ناراما  .موضوع خیل  جدی اس » به اطرافیان خود گنته بود:، ها بودکشمل 

من تصتی  خودم را  .امروز هرکس خودش باید تصتی  بگیرد که چه برخوردی بتند

راست  هتین ه او ب و« .های  علنا  دفاع خواه  کردی آرمانمن از ایدئولوژی و هته .گرفت 

اولین برای  21در سال احتد هتان کس  بود که  .را کرد و در هتان روزها اعدام شد کار

اگر چه  .سخنگوی بند انتخاب شد به بیان  دیگر و مسئولعنوان بها از طر  بچهبار 

ها مواف  ایشدن توده مسئولوغالبا  بسیاری از افراد سازمانهای چپ دیگر با ، ای بودتوده

ای بود که مهربان ومقاومِ احتد حیدری زاده مطل  به گونه، اما شخصی  مستقل، نبودند

 .کردند های بند موافق اکثری  باقی  از بچه

 (31 )مرداد هااعدام در مقطع   ی عمومی زندانیانروحیه
 و مسلتان ، نتازی هتینجا باید دو نتته را درمورد جوّ موجودِ آنتویع بخصوص در باره

  .مطرح کن  مصاحبه

                                                           
   رجوع  کنید. 51۰به صنحه 5
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 گاههی ما مصت  بودی  که  اکثرِ، سرموضع  -هابه یول زندانبان -هایی اول: در بندنتته

 -که البته مناورم دفاع سیاس ) یعن  یامشخصا  از سازمان خود دفاع کنی  .مصاحبه نتنی 

در مورد اسدم و  .ایدئولوژیک منصل نیس ( یا حدایل علیه سازمانهای خود حر  نزنی 

کتتر از طر  بازجوها  - حدایل تا جای  که من برخورد داشت  - تا آنتویع، کتونیس 

کردند اما سؤال جدی پاسدارها گاه  اذی  م  .مورد سؤال جدی یرارگرفته بودی 

گنت  کتونیس  مثد  در دادگاه اگر م  .آمدورست  در این مورد به ندرت پیش م 

اما بسیاری از کسان  که هتیشه سرموضع محسوب  .احتتالِ اعدام شدن زیاد بود ،هست 

تند ما سازمان گندردادگاه م ، کردندواز خط سیاس  وسازمان  خود دفاع م   شدندم 

کردند و در مقابلِ سازمانشان دفاع م  یبول داری  و در وایع از نارات خود و خود را

گنتند رفتند ویا صریحا  م به نوع  از پاسخ صریح طنره م « ؟مسلتان  یا نه» سؤال

 .شدندهستند واعدام م  مارکسیس گنتند که صریحا  م  البته بودند کسان  ."مسلتان "

زجوها ه  در مورد اسدم حال ِ فورمالیته داش  یعن  نه بعنوان کسب اطدعات سؤال با

سؤال مکهب ه  ، یا در حین شتنجه بلته در فرم بازجوی  و در کنار اس  وفامیل وسن و

مثل فرم استخدام ِ بسیاری از ادارات یا حت   .طور بود حت  دوران شاه ه  هتین .بود

البته جدای از  .کنارِمشخصات دیگر سؤال مکهب ه  بودکه در ، شرکتهای خصوص 

هر  خاطر نتاز نخواندن زیر فشار بودی  وه ما دائ  ب، ی زنداندر طول دوره، بازجوی 

من خودم در  «؟نه خون  یانتاز م ؟ نه مسلتون  یا» پرسید:م ، رسیدپاسداری به آدم م 

سیاس   به خاطر .اسدم اینجا نیست  خاطر اسدم و غیره گنت : من بم  مقابل سؤال اول

ها خیل  .آوردمجای آنته بگوی  مسلتان  یا نه اس  سازمان  را م ه اینجا هست  و فورا  ب

یا « ایلیت  هست من » گنتند:م « ؟مسلتان  یا نه»مثد  در پاسخ اینته  .کردنداین کاررا م 

اما ، اگرچه این جتدت پاسخِ دیی  سؤال آنها نبود .«کثریت  هست ا» یا« ای هست توده»

عتدتا  « ؟یا نه خوان نتاز م »اما در مقابل سؤال  .داد ها مانورشد روی این نوع جوابم 

 رکس گنته نتاز ییییالبته مناورم این نیس  که ه .گنتند: نهکسان  که سر موضع بودند م 
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 .ین مقوله را بایست  مورد به مورد بررس  کردا .اس یا مقاوم نبوده  خوان  سرِموضع وم 

 .شودمربوط م تناوت دیدگاههای گروههای مختلف چپ این نتته به  ی دوم:نتته

ای ازلحاظ اساسنامه ...و پیتار، راه کارگر، ایلی () های  مثل فدائیان خل  ایرانگروه

با مارکسیس  بودن  آنهاای بودند که عضوی  در گیری به گونهی شتلوتاریخچه

اگر  و یعن  یک ننر که راه کارگری بود یاعدتا  مارکسیس  ه  بود .مدزمه داش 

گن  من کاری به این م  ،گن  من راه کارگر را یبول دارم اما در مورد مارکسیس م 

عقب نشین ِ مه   هتچون یکش به نار، این حر ، مسئله ندارم ویا اینته من مسلتان 

چون رستا  ، اکثری ( ویا حزب) های  چون فدائیان خل رمورد گروهاما د .آمدم 

 البته نوشته بودندکه از) ،ای اعدم نترده بودند که مارکسیس  هستندواساسنامه

توانند ه  م  مارکسیس  کنند واعضای غیراستناده م  لنینیست -مارکسیست آموزشهای 

ای هست  من اکثریت  یا توده»داشته باشند( لکا برای اعضای این دو گروه اعدم اینته 

چندان کوتاه آمدن محسوب ، «وسازمان ویا حزب  را یبول دارم اما در عین حال مسلتان 

را ه  باید درنار داش  که در بین افراد این دو سازمان ه   در عین حال این .شدنت 

 توانند در مدء عام یاها نت نمثد  کادرها ورهبران این سازما .مختلف وجودداش  نارات

مگر آنته وایعا  مسلتان باشند که این به ندرت ، رست  خود را مسلتان اعدم کنند به طور

در مورد رهبران ه  که دیگر مسخره بود وچنین  .دربین کادرها متتن بود صادی باشد

در ) .ن  رهبران این دو جریان هیچتدام غیر مارکسیس  نبودندچیزی وایعی  نداش  یع

این نتته اس  که برای ( در اینجا تاکیدم روی !ی ایران مطتئن نیست مورد حزب توده

 .سرموضع آسان تر بود تا برای یک ایلیت ِ، سرموضع گنتن اینته مسلتان  یک اکثریت ِ

 .کردند هیچوی  پاسخ صریح ندهند و از جواب طنره بروندسع  م  هر دوی آنهااما 

آمد اما یک اکثریت  به هر حال توجیه  داش  گنتن اینته مسلتان  برای هردو گران م 

توانند از م  شاعضایکه که اعدم کرده  سازمان ما وآن اینته: ،آرام کند که درونش را

 .هر مکهب  باشند
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ی حاک  بر کل زندان روحیه، ی فرد زندان رخوردها به روحیهاز طر  دیگر تتام این ب 

ی تشتیدت  به رده، ی نزدیت  با توازن یوا بین زندان  وزندانبان داش که آنه  رابطه

یا ناشناخته بودن فرد زندان  و پارامترهای دیگر بستگ   به معرو  و، زندان  در سازمانش

ی مردم شاهد آن بودند که اکثر هتهپس از س  خرداد  21مثد  در سال  .داش 

حاضر نبودند حت  اس  خود را بگویند و در مقابل سؤال ، شدندمجاهدین  که دستگیر م 

آوری  تصویر دختران یاد م ه گنتند: مجاهد خل  وما بم ، بازجو که است  چیس 

این  شد وسؤال این بود که هرکس اس وپسران جوان  را که از تلویزیون ایران پخش م 

یعن  پس از سرکوب  26و 25اما در سالهای  .اطدع دهد مقامات داند بهافراد را م 

پس از صنع  ، در اوین ههای وسیع هرروزپس از اعدام، ی مجاهدینوحشیانه

کار به جای  کشید که اکثری  یریب به اتنای  ... قجوردی وسازی اسداهللتواب

یعن  به چه گروه یاسازمان  متعل  « ؟اتهام  چیس »مجاهدین در پاسخ به این سؤال که 

حت  مجاهدین   .است  که رژی  به سازمان مجاهدین داده بود ،«مناف »گنتند م ، هست 

گنتند م  ،«اتهام  چیس » پرسیدم  پاسدار ازآنها یا ویت  بازجو، که بسیار مقاوم بودند

واین دیگر یک اصل شده  .ند تا بگوینددخورگنتند آنقدر شدی م اگر نت  .«مناف »

از ، دادندجواب م  این گونه 26و  25اما دوباره هتین مجاهدین  که در سالهای  .بود

ودوباره بجای شروع کردند به اینته این جوّ را بشتنند  22تر از اوایل ودیی  21اواخرسال 

ی یک سری این شتستن جوّ خود در نتیجه .ی مجاهد را زنده کنندی مناف  کلتهکلته

 .تغییرات بود

ها تغییر کرد یعن  حاج کادر مدیری  زندان .آغاز شد 5929از اوایل تیر ماه این تغییرات 

در  ی بارزمدت  یبل تر( در اوین که دو چهره) قجوردی، حصار محتود در یزل

که  ی عوض شدجایشان با کسان دیگر ،وبسیاری دیگر از افراد بدنام، بودند یگرتنجهش

های در اتایدرِ بسیاری از  .افزوده شد امتانات رفاه  اندکبر میزان  .ظاهرا  آرام بودند

های مختلف یعن  ازآن پس افراد اتای ،بسته باز شد وافراد در ارتباط با ه  یرارگرفتند
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ها منتاری به زندانآی  اهلل های  از طر  هیئ  .ه  در ارتباط باشند اجازه یافتند با

درابتدا به  .کردندآمدند وراجع به مشتدت وکتبودهای رفاه  از ما سؤال م م 

 ،تدری  شروع کردی  به در میان گکاشتن مشتدته اما ب .کردی اظهاراتشان اعتتاد نت 

تدری  آزار واذی   به .کردی از رژی  یلتداد نت  ایی جدابافتهاما هیچوی  آنها را تافته

اگرچه شتنجه به هتان  ،ی بازجوی در دورهپس از آن ه  البته  .ها کتتر شدزندان 

یعن  کینی  بازجوی   .حساب شده بود اما دیگر دیی  و، وجود داش  بیشترحت   یوّت و

ای در ا که فعالی  عتدهبه ندرت کس  ر .کادرها ورزیده ومجرب شده بودند و باقرفته

غالبا  درس  به ، 21در مقایسه با سالهای  .بردندسازمانش نداش  زیر فشار آنچنان  م 

که بیشترین اطدعات ، گکاشتندزدند یعن  کس  را کامد  زیر فشاروحشیانه م هد  م 

 .زدندهنوز ب  حساب شدی م ، 26حت   و 25 و 21که در سالهای  درحال  .را داش 

حت  اگر تنها به او ، کردندکه دستگیر م  هر کس را 25و 21بخصوص در سالهای 

او  .بستندفورا  به تخ  شدی م ، یا چپ باشد س  مجاهد وا مشتوک بودند که متتن

شود، اسیر زیر ضربات کابل کشته  بسیار پیش آمده که .ایرار کندزدند تا آنقدر م را 

 .ه اس هی  گروه  نبودیا هوادار  وایعا  عضو اسیری که

های زیادی بودند که دیگر تواب .سازی از رواج افتاده بودصنع ِ تواب 21اساسا  در سال 

های وحت  در مواردی گزارش .شدندتشوی  نت ، هابه گزارش دادن از دیگر زندان 

 .ریختنددرسطل آشغال م و کردند ها پاره م توابها را زندانبان

رویه در تغییر  .تغییرات جدی دررژی  نبود رژی  یا مربوط به عایل شدنِ، این تغییر سیاس 

که  بود های مختلف درون حاکتی درگیری جناح به خاطره   برخورد با اسیران سیاس 

بن بس   وایعی  به بهگش  برم وه   ،گرفتندم  بهانهه   از با ه  ریاب  داشتند و

زندانها و در وایع مقاوم  خود  ها درها وحاج داوودرسیدن سیاس  یبل  قجوردی

 و هاهای سازمانافشاگری .نتودفایده م ی چنان سیاست  را ب ادامه ها که اجرا وزندان 

 ی سرکوب وحشیانه ووایعی  این بود که برنامه .ندافتار عتوم  جهان  ه  ب  تاثیر نبود



965 
 

کشتار  .اساسا  برنامه نبود، دشاجرا م  25و 21ا که در سالهای هتواب سازی در زندان

اش که نتیجه ای بودمتترکز وب  وینه و آزارده  روح  ی وسیع جست  ووشتنجه

  کس اس ، مناورم از معلول بیتار روان  .معلول باشد و  توانس  چندین هزار کشتهم 

به  ،کندگریه م ، خوانددعای نُدبه ونتاز م ، ی صبح تا شب دعای کُتیلکه از سپیده

چیزهای  از  و«  هیچ نم ،حت  تواب ه  نیست  من» زند وم  گویدروی خود م  و سر

 .این یبیل

چیز دیگری ، شودعوض م ، هرکس از پی  اوین رد بشود» کرد:قجوردی ادعا م 

درد ه کردند که دیگر حت  بها کاری م اما تجربه نشان داد که با انسان« .شودم 

 کرد با یت  دوسال سخ  گیریشاید رژی  فتر م  .خوردندهتتاری با رژی  ه  نت 

زندانها  .طور نشد این .گردندبقیه ه  به مواف  تبدیل م  شوند وی مخالنان نابود م هته

به اما ، صریح وعلن  در سطح وسیع شتسته شد به صورتچه مقاوم   اگر، و پُرتر شد

بازجوها به بسیاری از  .فهتیدم خوب  ه را رژی  ب واین .ادامه یاف ، مخن  ومنن  صورت

را تواب  خود کردند وکه حت  سازمانشان را علنا  محتوم م  شده های نتازخوانچپ

بازجوها کامد  ب  اعتتاد ، در مورد مجاهدینِ تواب ه  .هی  اعتتادی نداشتند ،نامیدندم 

  .بودند

ی ها با روحیهی تغییرات  که در باق اشاره کردم زندان مجتوعه به خاطر 5921از اوایل 

  هر حرکت بلته ، در کار نبود ایتدری  نه تنها عقب نشین ه ب .کردندعتل م باقتری 

از هتین سال به طور مشخص  اعتصاب واعتراض ، دسته جتع حرکتهای  .پیشروی بود

برای زندانیان  که در  ،ین تغییراتی ادر نتیجه .سپس گوهردش  آغاز شد در اوین و

وانتود  نادم  تاکتیت  خود را نتاز خوان وحت  به صورتبه عل  فشارهای زیاد  26سال 

در مورد »زندانبان بگویند به حت  مشتل بود که  21اکنون یعن  در سال ، کرده بودند

سازمان  را »  گنتند:م وایعا  ه   دادند بگویند وبلته ترجیح م  ،«سازمان  ناری ندارم

وبخصوص  21در سال « مسلتان »گنته بودند  29 تا سالیا کسان  که  «.تتاما  یبول دارم
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بگویند ، «مسلتان  یا کتونیس »بان که حاضر نبودند در جواب سؤال زندان دیگر 22

 .مسلتان

که  دیگر حاضر نبودند در جواب این سؤال ه  زندانیان مجاهدهتچنان که پیشتر گنت  

به راحت   2۰درس  هتان کسان  که تا سال  .بگویند مناف  ،تان چیس وابستگ  سازمان 

( دیگر این 5921سال ) اکنون، دانستنداین را یک حرک  تاکتیت  م  گنتند مناف  وم 

دیدند و در جواب سؤال پاسدار یا بازجو در مورد وابستگ  را قزم نت  قپوشان 

 .«سازمان مجاهدین»یا « سازمان»گنتند: شان م سازمان 

 .در چنین جوی بود که بد نازل شد

 

 شده رفقای اعدامهای کدیدن سا 
بند  وارد دو پاسدار .که در باز شد بودی  یاد شده شاید پن  روزی در بند: 21شهریور 55

مسئله این بود که وسایل  .بیایند بیرون، خواهندشان را م شدند و گنتند کسان  که وسایل

بلته در بندهای  که  ،پیش خودمان نبود، که از بندهای مختلف بودی  مای شخص  هته

های رفقای اعدام چند ننری خارج شدند اما با دیدن ساک .یبد  بودی  جا مانده بود

سرع  برگشتند ودلشان نیامد به چیزی دس  ه که ب منقلب شدندی خود چنان شده

 ،من وچند ننر دیگر گنتی : چرا «؟خوادشو نت پس هیشت  وسایل»پاسدار گن :  .بزنند

ی پیداکردن فتر کردی  که باید وسایل عزیزان خودمان را ببینی  وبه بهانه .آیی ما م 

شاید چهار ننری  .تا محنوظ بتانند ری س  آنها را برداا وسایل خود تا جای  که متتن

 .رفتی  زیر هش  شدی  که چشتبند زدی  وم 

ها یرار گرفته بانها یبد  مورد یورش زندانساک .توان  آن لحاه را تصویر کن وایعا  نت 

، جلیل شهبازی، بهتن رونق  :ها واضح بودندروی ساک، اما اسام بودند  ختهیبه ه  ر

 .....و، محسن حسین ، حاج محسن، بهتیش، اکبر صادی 

 س فرزندان ییییهای کوچک که عتبا آلبوم؟ ها چه کن ها ومسواکآخر من با این لباس
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 ....با؟ شان در آنهاس خردسال

 .این نهیب جددان بود !«یه وی  عوض  برنداری ها! زود باش»

ما ک   تنها کس  که در بند .ی آیای محجوبیان را دیدمناگهان ک  وشلوار اطو شده

توانست  جلوی اشت  را دیگر نت  .پوشیدرا م  وشلوار داش  وهتیشه هنگام مدیات آن

هرچه توانستی  از وسائل  .کردم آنرا از چش  یاتدن پنهان نگاه دارماما سع  م  ،بگیرم

کردی  که داری  وسائل وانتود م  .دادی  آن عزیزان جتع کردی  و در جان خود جا

 .ها روی ما ریختند تا وسائل را ببینندویت  وارد بند شدی  بچه .کنی خودمان را جتع م 

ای از یادگار عزیزشان تته، تری با رفقای اعدام شده داشتندی نزدیککسان  که رابطه

ی آن زی آنرا به خانوادهدهند وشاید اگر زنده ماندند رو را در یلبشان جا آن رابرداشتند تا

  .رفی  برسانند

ها و برخ  عتس، های هتسران ومادراننامه، های  که نوشته بودندچرکنویس نامه

ی اکبر به هتسرش خوشبختانه به دس  ما نامه .دهنده تر بودندها از هته چیز تتانلباس

من »نوشته بود  ی محسن حسین  به فرزندش کهنامه .دادی  آنرا در یلب خود جا .افتاد

 «.ی خودمان ببینی امیدوارم بزودی هتدیگر را در خانه .شوددیگر حتت  دارد تتام م 

 .یت  دو ماه از حتتشان مانده بودتنها ها بسیاری بودند که آخر در بین اعدام شده

اعدم انزجار  آنته حاضر نیستندبه خاطرکه تازه بعد از اتتام حت   دانستنداگرچه م 

فتر ، شان که گویا هش  سالش بوداما فرزند یت  ،مجبورند در زندان بتانند، کنند

چوب  31هتین دلیل از دو ماه یبل ه کرد بابا باید منطقا  سه ماه دیگر آزاد شود و بم 

ی چوب داش  تا با شتردن بقیهکبری  تهیه کرده بود وروزی یت  از چوبها را برم 

ی چوب هتهاوویت  ، بعد از سه ماه .شودآزاد م  کبریتها بداند بابا چند روز دیگر

و پدر هیچگاه  .ندید شانیخانه ی درِپدرش را در آستانه، هایش تتام شده بودکبری 

 .بازنگش 
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 کردنددر آمفی تئاتر گوهردشت اعدام می
هنوز صدای کابل خوردن بقیه ، ما که دیگر در یک بند و به حال  عتوم  زندان بودی 

بعد از چند بار تحتل افراد  .کردندشنیدی  که برای نتاز نخواندن مقاوم  م م را 

 .آوردندم سالن ما پس از آن، آنان را به  .پکیرفتند که نتاز بخوانندنهایتا  م ، شتنجه

در مقابل نتاز  21تا  21یعن  از سال ، هاهای مقاوم  که سالچهره .دنیای عجیب  بود

 حال  که در، ای در ه  کوفتهبا ییافه، کردن مقاوم  کرده بودندیا مصاحبه  خواندن و

 .شدندوارد بند م ، اندکردند شتس  خوردهاحساس م 

های زندانیان  که کابل آمده بود که از صدای ضجه این احساس غریب در ما پدید

چرا  .شدی  و حت  میل داشتی  این صداها را بیشتر بشنوی دیگر ناراح  نت ، خوردندم 

 .اندپس رفقای بیشتری زنده مانده، که دیگر فهتیده بودی  هرچه این صداها بیشتر باشند

ویت   و ،دیدی  که چگونه انبوه انسانها در حال یتل عام شدن هستندما به چش  خود م 

اش دیدی  که با پاهای زخت ، یعن  در وضعیت  که خود ما ه  تجربهم رفقای خود را 

، مشخص بود که فعد  اعدام نخواهند شد وشدند کرده بودی ، به سالن ما آورده م 

اشت  که بغض وخش  ورضای  از زنده ، شدمان جاری م یطرات اشک از چشتان

 .مان را در خود جتع کرده بودماندن آنها واندوه ب  کران از دس  دادن بهترین رفقای

بدون اغرای کل بند که  .شنیدی ی پایین م در روزهای اول گاه  صداهای  از طبقه

ای بشنوی  کلتات  را که من شدی  تا شاید کلتهننر بودی  یتسره گوش م  511حدود 

! سریعتر .داوطلب هاش بیان بیرون .تا بیان بیرون 2 تا 2» .اینها بودند، خود به گوش  شنیدم

این جتدت را ، کوبیددستهایش را به ه  م  حال  کهدر ؛بود لشتریصدای !« بجنب

چند  .شنیدی پایین چه خبر اس  فقط این جتدت را م  دیدی  در بندما نت  .گن م 

 از او .کردمصحب  م ، که تا پای اعدام رفته بود 5ها بنام بیژنهنته بعد با یت  ازبچه

 شنیدم:

                                                           
 نام مستعار 5
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من گنتند هتینجا ه ب، ه  ابتدا ننهتیدم دادگاه اس  آن دادگاه ککای  که من بعد از»

، دان  در دادگاه چه جواب  داده بودندها که نت ی دیگری از بچهبعد مرا باعده .بایس 

ی یک کیسه، ساع  بعد شاید نی  .دادند تئاتر در اننرادی جامجاور آمن ، به بند پایین

 بنویس وات را نامهی کاغک دادند و گنتند: وصی ک وریهوی، خودکار، پدستیت 

مناور از وسائل شخص  ساع  واحیانا  ) .داخل کیسه را بگکار اتوسایل شخص 

 ی ازدواج بود(حلقه

 ؟ نامه اما حاج آیا چراوصی  −

 ؟ مگه به حاج آیا نگنت  که کتونیست  −

 .کن منتها علیه حزب  مصاحبه نت  ،من گنت  مسلتان هست ، نه −

 ؟ است  چیه −

 ...بیژن −

آمد و  ناصریان جلو .پاسدار مربوطه ناصریان را که حساب  سرش شلوغ بود صدازد

  .طر  گن : من که گنت  اینو ببرید اون

دارین عوض    این چندمین باره؟ گن : حواستون کجاس وبیداد م  ناصریان با داد

 .گنت : نه؟ خوان و پرسیدند نتاز م  وبه این ترتیب مرا از سلول بیرون آوردند .برینم 

 «.بخوان نتاز  تاآنوی  مرا به تخ  شدی بستند 

 

 خواستیم زنده بمانیمو حال می
های فعال در جنبش کارگران بیتار در یت  از چهره آذربایجان ، کارگر شهبازی جلیل

ی کارگران هیئ  موسس اتحادیه»گکاری در بنیاننقش مؤثری  وبود  5911 زمستان

 یتهایدر ارتباط تنگاتنگ باسازمان چر 11یبل از بهتن  لیجل .داش  «فصل () ایپروژه

و یک رفی  دیگر از اسنند  5جهان، سعداهلل زارع، 5اسد، من با جلیل .بود خل  ی فدا

                                                           
به جریان چنخا )اشر   )رانیخل  ا ی فدا یتهایسازمان چر( رفیعیان در اولین انشعاب سچنخا اسد 5
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یاد یربانعل  زنده) احتدرفی  بعدتر و کت   ،من و 6تهرانابتدا اصغر .آشنا شدم 5911

ی کارگران مسئله .ای بودی پور( از طر  سازمان با این رفقا در ارتباط فشردهموذن 

خصوص در رسید و به هتین دلیل سازمان بهنار م  ی مهت  بهمسئلهبیتار در آن مقطع 

 5912در بهار سال  .روی این موضوع گکاشته بودای هنیروی ویژ 5912 بهار وتابستان

عنوان نتاینده به بود،تشتیل شده از کارگران بیتارکه های بزرگ  دوازده ننر در نشس 

جلیل  .جلیل یت  از این دوازده ننر بود .انتخاب شدند که مبارزاتشان را رهبری کنند

وچهار تن دیگر از رفقای سازمانیش که سه ننرشان هتان رفقای فعال در جنبش بیتاران 

در زندان  5921آنها تا شهریور  .عنوان اعضای سازمان دستگیر شدندبه 12درسال ، بودند

 .آمدندحساب م ترین زندانیان سیاس  چپ بهبودند و در وایع یدیت 

گرفته تا حاج  ازقجوردی در اوین ،بانهاآنها بارها در مقابل فشارهای مختلف زندان

  ناپکیر وبا تجربه شناخته شده مقاوم  کرده وبعنوان زندانیان تسلی ،داوود در یزلحصار

 .بودند

 نهایتا  به« سازمان چریتهای فدای  خل  ایران» انشعابات متعدد پ جلیل ورفقایش در 

 .گرایش پیدا کرده بودند، «اکثری  − سازمان فداییان خل  ایران»

 ( چندین روز در مقابل نتاز خواندن اجباری مقاوم  5921) شهریور خونینل در یییییجلی

                                                                                                                            
ی کارگر ایراد های آتشین و موثری در خانهسد سخنران دهقان ( گرایش داش  و نهایتا  به آنها پیوس  . ا

های شتال در در جنگلاو (.یبل از آنته این متان به تصر  کتال  ها و محجوب ها درآید)البته  .کردم 

 (.5925)بهار درگیری مسلحانه توسط پاسداران مسلح کشته شد
پس از انشعاب در سازمان چریتهای فدای  خل  ایران به جناح ایلی  پیوس   جهانگیر یلعه میاندوآب 5

های فراوان کشته پس از شتنجه های رژی  ربوده وکشتوسط چایو 5913ودر تااهرات هنده  بهتن  

 شد.
سازمانده  در 12و بهار 5911 در اواخرکه از کادرهای سازمان چریتهای فدای  خل  ایران اصغر تهران  6

اوبعدها به عضوی  داش .  موثری ای سازمان نقشهای کارگری و توده  بخشیدن به ارتباطوسع و

 درآمد.  « هیات اجرای  کتیته ایالت  تهران»
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به ه   جلیل .زدندجیره اش را م  بستند وهای نتاز او را به تخ  شدی م در وعده .کرد

از سرمان  حت  با پکیرش نتاز از طر  ما دس کن  اینها فتر نت »اش گنته بود: سلول 

 «.شد نخواهد  تتام  ه   های آنهاها نهای  ندارد ودرخواس این کابل خوردن .بردارند

هنگام ، ها را فهتیده بود وبرای اینته از این مختصه نجات یابداعدام گویا جلیل موضوع

فعد  باید »آنها گنته بودند: « !اعدام  کنید ؛من کتونیست » کابل خوردن اعدم کرده بود:

 «.کنی ما مسلتان  م  .نتاز بخوان 

یدا پ، شیشه مربای  را که در آنجا مانده بود، جلیل در یک فرص  کوتاه در دستشوی 

ویت   .اش شتتش رادرید تا خودش را هدک کندشیشه را شتس  وبا تیزی .کرد

وبه این ترتیب  .ای برای رساندنش به بهداری زندان نداشتندهی  عجله، پاسدارها فهتیدند

به  ناصریان به سلول جلیل آمد و، هتان روز وشاید فردایش .جلیل به زندگیش پایان داد

توه  اگه  .خودشو کش  وکار ما را راح  کرد شهبازی جلیل» ش گن :اسلول ه 

 «.خوای به  بدی طناب دار م 

ی برخورد پاسدارها وناصریان را جلیل بخصوص نحوه ویت  ما ماجرای خودکش 

در  .منصر  شدی ، بسیاری از ما افتاده بود از فتر خودکش  که درسر، شنیدی 

ها با سرع  او را از مرگ ونگهبان بازجوها، کردویت  کس  خودکش  م ، هابازجوی 

ناصریان ، 21اما در شهریور  .یش کنند واطدعات بگیرندیتا بتوانند بازجو، دادندنجات م 

پس اینجا هی  اصراری ندارند که ما را از مرگ « .جلیل کار ما را راح  کرد» گن :م 

 شانهدف .وار وتواب کنندیا ما را خ، ی تلویزیون  بگیرنداز ما مصاحبه نجات دهند تا مثد 

واینجا بود که آن نیروی غریزیِ  .ی زندانیان سیاس  اس کشتن ونابودی فیزیت  هته

 .کردما را از خودکش  منصر  م ، ضدی  با هرچه که بازجو بخواهد

راستش در آن  .پس ما باید زنده بتانی  .خواهند هته را بتُشندآنها م  بود:مسئله ساده 

های دیگر ه  هتین شاید اکثری  بچه .کردمبه زنده ماندن فتر نت لحاه من وایعا  

ای به دییقه 1داشتی  ایتاش در آن دادگاه ککای   آرزو بسیاری از ما .وضعیی  را داشتند
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ما به سؤال شتا جواب  ؛این تنتیش عقاید اس »یا « کتونیس  هستی » گنتی آنها م 

و به این ترتیب به سرع  « ای داری ما چه عقیدهبه شتا چه مربوط که  اساسا »، «دهی نت 

 .گرفتی شدی  و در این مسیر شتنجه شدن وذره ذره کوتاه آمدن یرار نت اعدام م 

شدی  اما در مورد از مرگ رفقای خود غتگین وخشتگین م ، عجیب  داشتی  احساس

 .خودمان آرزو داشتی  بتیری 

یک نصنه زحت  بسیار من توانسته بودم با  ،بودی ها زمان  که در بند یبل از این جریان

این نصنه تیغ هتیشه  .تراش  گیر بیاورم و در جای  از لباس  جاسازی کن تیغ ریش

کردم آن روز مبادا احساس م  .داشته بودم آنرا برای روز مبادا نگه .هتراه  بود

اگر آنها به کارهای  بدتر از پکیرش نتاز وادارم کنند ومن دیگر نتوان   .فرارسیده

دان  چند ننر نت  .ده با آن نصنه تیغ به زندگی  پایان م ، هایشان را تحتل کن شتنجه

در چنین   بودند رفقای دیگری که کن گتان م اما  .چنین تدارک  دیده بودنددیگر 

 .بودند در فتر عتل  کردن خودکش  یعن  ،بردندسر م ه حال وهوای  ب

 ،جلیل کار ما را راح  کرد» اما بعد از شنیدن جریان جلیل واینته ناصریانِ جدد گنته

دیگر خودکش  معنای خودش را از دس  ، «رموبیابرای  خواه  توه  اگر طناب م 

 دیگر لجوجانه .این بود احساس ما !را راح  کن  خواه  کار شتانت  من !نه .داد

های عتی  زخ مره  زنده ماندن  دیگر هرچه بیشتر .خواستی  نگکاری  هته را بتشندم 

  .ما بود

اما ویت  شتنجه  .ح  هر انسان  اس ، زنده ماندن وزندگ  کردن گرایش  غریزی اس 

توان جلوی شتستن وتحقیر شدن را وتنها با خودکش  م ، گکردوتحقیر از حدی م 

زیبا اس  که مرگ  ؛دیگر زندگ  زیبا نیس  .شودم  ی نجاتمرگ فرشته، گرف 

خواستی  زنده م  ،ما درحال  که دیگر زیبای  زندگ  را فراموش کرده بودی  .شودم 

بار نه برای خود زندگ  که برای مقاوم  در مقابل جانیانِ انسان و انسانی   اینبتانی ، 

ی زندانیان سیاس  که نابودی هتهبرسند برای آنته نگکاری  به آرزوی پلیدشان ، شکُ
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آرزوی  در آن لحاه دیگر این نبود که  .برای آنته نگکاری  از خون ما سیراب شوند، بود

 کآرزوی  این بود که مادرم اش .پسرم را در آغوش بگیرم هتسرم و روزی روزگاری

تنها این  .اش را جلوی در اوین و یا گوهردش  نبیندی گرفته وپدرکشتهییافه، اش رانوه

 .دیدی روی سته را م 

ا تیغ ام .آری مرگ جانخراش جلیل ما را از خودکش  کردن قایل در آن مقطع بازداش 

 .دیگران ه  چنین چیزی داشتندشاید  .شتسته را هنوز هتراه داشت 

برای من در هر حال مرگ  .معلوم نبود چه چیزهای دیگری متتن بود از ما بخواهند

 .ی تلویزیون  ویا بخصوص هتتاری بودتر از مصاحبهبسیار شیرین تروبه

 

 در بند عمومی ناصریان  شکار هر ساعته
 ابتدا، شدی ننری م  611با آنته حدود بزرگ بودی ،  ی  که پس از فاجعهبنددر آن 

حت   .نداشتی ، بدهی رص  اینته به زندگ  جتع  مان نات  حوصله وحت  ف

 .برسرمان خواهد آمدساع  بعد چه  دانستی  یکنت 

ی هته .شدندوارد بند م  لشتریچند پاسدار با ناصریان یا ، شاید سه یا چهار بار، روزهر 

بیایید  ...تو، تو، تو» گن :ناصریان م  .کردی ما ساک  وب  حرک  به آنها نگاه م 

 .دیدی وما دیگر آنها را نت  .بردو از بند بیرون م  کردچهار ننررا شتار م  سه یا« !بیرون

اما برای  .اندرا دیدی  وفهتیدی  که در اننرادی بودهها اگرچه مدتها بعد بسیاری ازآن بچه

یا در بهترین حال  برای  ما درآن لحاات معنایش آن بود که آنها را برای اعدام و

  .کنندشتار م  شتنجه بیشتر

ها چندین در اویات نتاز بخصوص صبحروز وشاید بیشتر  2یا  1روزهای اول شاید 

کردند که نتاز ته بند م  آوردند وهته را به زور وارد سالن بزرگپاسدار به بند هجوم م 

 .خواندندها ه  دیگر نتاز نت دیگر دس  از این کار برداشتند وبچه به تدری بخوانند اما 

 حوال  عصر  .کردندچند ننر دیگر راشتار  و "مجید"ام دوس  صتیت روز صبح  یک 



990 

 
نگاه   اما با ،وارد بند شد مجیددیدم ، ومن که نزدیک در بودم بود که درِ بند باز شد

ه من ب .نتوانس  بایستد ونقش زمین شد مجید .ای کامد  متناوتخیره و به  زده و ییافه

تواند به درست  مویعی  اما نت  ،زخت  نیس  مجیددیدم  .سرع  به طرفش دویدم

کشید و به سر وروی  دس  م   .انگار به دنیای دیگری وارد شده .خودش را بنهتد

 ؟ ه بودندرو کجا برد مگه شتا ،آره بابا :گنت ؟ من زنده ام؟ ایتو زنده :گن م 

را ما »ماجرا را این گونه تعریف کرد:  .حالش جا آمد مجیدای طول کشید تا چند دییقه

چش  ، بعد از بازجوی  و شاید دادگاه مجدد و هتان ست  چپ و ست  راس  کردن

کردم که چند لحاه بعد من دائتا به این فتر م  .بسته جلوی آمن  تئاتر به صف کردند

 .دادهای مبه  ناصریان هتین معنا را م چون اشارات وحر  ،حل  آویز خواهی  شد

  تئاتر باز شد ومرا به داخل هل دادند اما من تو را خدصه بعد از مدتها ناگهان در آمن

 «.زن دیدم و تعجب کردم چرا آمن  تئاتر شبیه بند شده و تو داری یدم م 

ها زیر فشار روان  بازجوی  و دادگاه وسپس پش  در آمن  تئاتر یرار که ساع  مجید

نشده بود که آنها متوجه ، چش  بسته بود، و در تتام آن چند ساع  انتاار کشنده، داش 

 .اندرا از پش  در آمن  تئاتر به طر  بند ما یعن  در وایع بند خودش هدای  کرده

وارد آمن   و گتان برده بودبند ما را با آمن  تئاتر عوض  گرفته مجید، خدصه آنته 

 .تئاتر شده اس 

 

 نماز خواندن  پذیرش بعد از عمومی  بند
بند را  ،بوی مرگ و شتنجه و شتس ، ا گرفتی روزهای اول که در این بند عتوم  ج

گرفتی  و با بغض و کینه اشک دیدی  در آغوشش م م  ویت  آشنای  .پر کرده بود

اکبر صادی  را اینجا ؟ اینجا نیس  5کیوان مصطنوی؟ ایپس تو زنده» .ریختی م 

  «؟کجاس  5کاکو؟ نیاوردند

                                                           
کیوان از رفقای ایلی  و اهل آذربایجان بود. گویا یت  از پاسدارها که اورا به عنوان سرموضع   5
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را که دنبالش بودی  رفی  دیگری را دیدی  کس  گرداندی  ناگهان م دوباره چش  م 

دیگر از آن پس من  ؛نبود "اکبر"اما  .شدی خوشحال م  .بوسددر آغوش گرفته و م 

کسری " .را ندیدم "دارعادل روز"هر چه گشت   .ندیدم، رفی  خوب  را، هیچوی  اکبر را

رجب محسن " ،"رسول رضاییان، رسول"، "عباس بستاره" .را ندیدم "اکبری کردستان 

 .هیچتدام دیگر نبودند ...و "زاده

تواند حر  بزند زبانش بند آمده و با دیدی  نت ، که وارد عتوم  شد الف -مهدی

پیش ما بود با نگران  از او پرسیدم مهدی  6دکتر مهداوی .زندلتن  شدیدی حر  م 

این  .دکتر گن  بهتر اس  هی  توجه  به گرفتن زبانش نشان ندهید؟ چرا اینطوری شده

گن  خوشبختانه گویا بعد از دکتر مهداوی درس  م  .شودامر مویت  اس  و رفع م 

 .یک ماه وشاید کتتر مهدی به حال  اولش برگش 

شنیدی  که پیترهای ب  جان رفقا از هتین بند بود که در هتان روزها صدای وانت  را م 

 .کردو دوستان عزیزمان را حتل م 

 مرگِ هیئ اعضای  9شدرسید که گنته م به گوشتان  ارب ینچندصدای هلیتوپتری 

کند تا منصوب ختین  را از اوین به گوهردش  و از گوهردش  به اوین منتقل م 

 .تر احتام مرگ را صادر کنندعسری

                                                                                                                            
ها یرار نداده به ناصریان   ) شاید لشگری( گنته کیوان را در صف اعدام   شناخ  ویت  دید ناصریانم 

بود این از اون سر موضع هاس  و به هتین دلیل دوباره کیوان را مورد پرسش یرارداده بودند و نهایتا 

 کیوان ه  سر به دار شد. 

اش با مواضع سیاس  به بندیپایاو بسیار مهربان و در عین  .کاکو)....( از کادرهای سازمان پیتار بود 5

 .کردرفتار م  نهو صتیتا انهدبؤم کسان  که نار دیگری داشتند
 رییییایران بود. دکت یهربان داش  از رفقای حزب تودهیییدکتر مهداوی که شخصیت  محت  و م 6

 کند. خوشبختانه در ایران طباب  م 
 .ها بوده باشدزندان  گتانه زن  ماشاید   .خاطر ندارممنبع اصل  خبر را به 9
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سخ  گیری و کنترل برای خواندن نتاز ، پس از چند روزی که دییقش یادم نیس 

فریضه اما عتد  کرد،تهدیدشان م نتاز  اکثری  افراد با آنته جیره شدی .کتتر شد

البته اگر دوباره هتان جهن   .دانستندرا م  ها ه  اینزندانبان .کردندمسلتان  را اجرا نت 

 .کردی دوباره خیل  مقاوم  م  کن  برای نخواندن نتازفتر نت  ،انداختندرا به راه م 

چند ننر دیگر آمدند و چند صندل  ته بند دم در حسینیه گکاشتند و  یک روز ناصریان و

وابستگ  ) اتهام، کردند: اس ها را یت  یت  نزد خود فراخواندند و سؤال م زندان 

اند یا اینته برای وادار شدن به نتاز خواندن آیا کابل خورده، تشتیدت  یبل از دستگیری(

خواهند باز ه  مقاوم  یا به یول کردی  م ر م ما فت .اند چند وعدهنه و اگر خورده

که از  را ننری 611هتین حدود  ،خودشان عناد هر کس  را ارزیاب  بتنند ومتناسب با آن

بندی کرده و فشارهای متناوت روی ما ای  ردهبندهای سر موضع گوهردش  بای  مانده

 .بیاورند

به  فراخواند، "حسینیه" ه را بهو هت چند روزی گکش  تا اینته ناصریان وارد بند شد

ای که در گوهردش  بودم هتان اتای بزرگ ته بند که بر خد  نامش در تتام دوره

او در سخنان کوتاه   .5921شهریور  1نبود به جز چند روز پس از  عبادتعتد جای 

شاید گن  برادران یادم نیس ( ما دیگه اینجا زندان  چپ یا کتونیس  ) آیایون» گن :

تونی  بی  التال را در اختیار کناربگکاری  که ما نت  .مسلتونهاینجاس   هرک  .اری ند

زندان  کافر  ؛شتا که اینجا هستید هته مسلتونید .واسه خودشون اینجا زندگ  کنند

 این یاتلِ هزاران ننر مستقیتا نگن  آنها اعدام شده اند() «.نداری 

 :گن  .افتاد که از طد بود دس  چند ننر دری ازدواج در هتین اثنا چشتش به حلقه

ها را گن  این «.برای مرد مسلتون انگشتر طد حرامه ؛ی طد را ه  در بیارینهااین حلقه»

 .ما ه  هی  نگنتی  .و رف 

ما هنوز مدیات و  .نا  بدهی  مانیبه تدری  شروع کردی  به زندگ  روزمره

  تلویزیون روزنامه و .ای با بیرون زندان نداشتی هی  خبری ویا رابطه .هواخوری نداشتی 
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 .ه  درکار نبود

ها که دم در بود که پاسدار بند در را باز کرد و به یت  از زندان  21شاید اواسط آبان 

ها بده که افراد را به اتای هاکاغک داد و گن  اینای دسته ،گرف دیگ غکا را تحویل م 

 .یش جواب بدهندبه سؤال ها

مسلتان  :دو تا سؤال بود، اتهام و مدت محتومی ، اس سوآل ِروی این کاغک عدوه بر 

ای عده نحوه سؤال کردن برای من و؟ یا نه ددر جتع زندانیها مصاحبه میتنی؟ هستید یا نه

به معتوق « نارت چیس » اینتهچرا که در مورد مصاحبه واساسا   .عجیب بود دیگر

های هتدیگر مطلع افراد از جواب خواستندنت  .کردندجتع  و علن  سؤال نت صورت 

 و شتار هرروزه افراد و ها فهتیده بودند که بعد از آنهته کشتاراما گویا زندانبان .شوند

ت  برای بحث جتع  أدیگر جر، اینته هته هتواره در انتاار بازجوی  و شتنجه هستند

جلوی  من .ترسندهای  م عوایب بعدی چنین هتاهنگ  وهتاهنگ  وجود ندارد وهته از

در جتع  .چیزی ننوشت  و در انتاار حوادث بعدی نشست  «؟کنید یا نهمصاحبه م »سؤال 

جواب منن  به آن پرسش  کت ی کرده بودند وعده عتلای مثل من ی ما عدهننره 611

من احساس کردم  .تترار شدسؤالها  این وریه و توزیع چند روز بعد دوباره .داده بودند

 .که دیگر باید جواب مشخص  بده 

 .هتیشه نسب  به مصاحبه کردن تننر وحساسی  خاص  داشت ، از ابتدای دستگیری

در دوران  .بزرگترین آرزوی  این بود که رژی  هیچوی  نتواند از من مصاحبه بگیرد

خیال نتن  داری » و گن :جباز، خوردمویت  کابل م ، بازجوی  یتبار در زیرزمینِ اوین

؛ و «دو مصاحبه کردن دها اولش چیزی نگنتند اما بعدا  آدم شدنخیل  ؛هاکن مقاوم  م 

که از آن روزها  پن  سال  در تتام «!کن اما من مصاحبه نت »من یاطعانه پاسخش دادم: 

چون شتشیر داموکلس باقی  خطر شتنجه شدن برای پکیرش مصاحبه را، گکش م 

چند  .بود ی ما یرار گرفتهو حاق این سؤال لعنت  در مقابل هته .کردمسرم احساس م 

وجه علیه سازمان و  من به هی : آخرش به این نتیجه رسیدم ،عتی  فتر کردم ایدییقه
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، خاطرمصاحبه نتردنحت  اگر مطتئن باش  که به ،کن های خودم مصاحبه نت فعالی 

جایز ، که بتواند مرا از جلوی دوربین یرار گرفتن نجات دهدهر کاری  .کننداعدام  م 

 .اس 

 دان  بیش از نوداگر به سؤال مربوطه جواب منن  بده ، در حال  که م  مسئله این بود: 

کنند و به این ترتیب درصد رفقای  جواب مثب  داده اند، مسلتا  مرا از بقیه جدا م 

آنچنان ، وایعا  از من مصاحبه بگیرند و به ی کن  که با کابل و شتنجهتحریتشان م 

توان  از مصاحبه چطور م از طر  دیگر  .پکیرش خشک و خال  مصاحبه اکتنا نتنند

  ؟ اگر جواب مثب  بده ، کردن شانه خال  کن 

 .شودبه احتتال زیاد فعد  خطر از سر ما رفع م ، اگر هترنگ جتاع  شومفتر کردم 

متتن اس   .تواند باشدگرفتن مصاحبه از تک تک ما نت  حدس  این بود که یصد آنها

اما اگر از  .اما نه در مورد ما که حت  داشتی  ،ها عتل  بشودکشمل  مصاحبه گرفتن از

آنوی  متتن اس  روی ، کنی ننر بگویند ما مصاحبه نت  51مثد   ی ماننره 611جتع 

ی فشار یعن  جیره .مصاحبه بیاورند ای برای گرفتنوحشیانه ننر فشار متترکز و 51هتان 

 ؟ تحتل کرد، ی کابل را که تتام شدن  نیس توان جیرهآیا م  .کابل

به این ترتیب غلط یا درس  در آن مقطع به این نتیجه رسیدم که اتنایا  برای مصاحبه 

خن  بله گنتن را به جان بخرم تا از خن  مصاحبه بایست  ! باید جواب بله بده ، نتردن

که اگر حساب  غلط از آب درآمد و دیدم  کردمفتر و نیز  .نجات یاب ، کردنِ وایع 

بسیار  کار چه  اگر ،توان  بزن  زیرشم ، خواهند از تک تک ما مصاحبه بگیرندوایعا  م 

 .س مشتل 

اما خوشبختانه رژی  در آن مقطع  .بینانه بودام چقدر وایعاینت  دان  تحلیلِ چند دییقه

ی ها شنیدم که گویا از مجتوعهبعد .انجام مصاحبه روی ما فشار مستقیت  نیاوردبرای 

درصد افراد به سؤال مصاحبه جواب منن  داده  61تا  52ی سرموضع هاتتام زنده مانده

  .دان  این حر  تا چه اندازه دیی  اس بودند اما نت 



991 
 

 هاکشملی آزاد کردن تدریجی
به ، ویت  برگش  .او را به زیر هش  بردند .بود کشمل یت  از رفقای اکثریت   5فرشاد

بازجو به من چند سؤال » :و گن  ها ماجرا را توضیح داداز بچه و یت  دیگر 6، نادرمن

 ها را بههتان، کنی  اگر برایتان یانع کننده بودها را بررس  م پاسخ، کتب  داد و گن 

ها و آنچه از تو درمورد این موضوع یعن  سؤال .مطرح کن صورت مصاحبه باید 

ی کسان  کس نباید صحب  کن  وگرنه دمار از روزگارتو و هته هی  با، خواهی م 

 «.آوری اند در م که در جریان یرار گرفته

ای و دیگر سؤال اصل  این بود که چرا در زندان از سازمان  که هوادارش بودی بریده

که جواب باید مستدل باشد نه اینته یک دفعه  بود بازجو تاکید کرده .یبولش نداری

من دیگر سازمان را یبول ندارم و از این پس کار  :وسط صحب  بدون مقدمه بگوی 

 ...سیاس  نخواه  کرد و

فرشاد دنبال کلتات  بود که ه  به نوع  مطرح کند که دیگر کاری به سازمان و سیاس  

  .ای نگوید که زش  باشدنخواهد داش  وه  کلته

در آن لحااتِ ب  اطدع   که هنوز بسیاری از ماها یادر به تحلیل  راید که نادیادم م 

کن  اینها دیگه گن : من فتر م نادر م  .درست  از اوضاع نبودی ، تحلیل روشن  داش 

در نتیجه زیاد سخ   .کش ها را آزاد کنندکنند و اقن ه  خیال دارند مل اعدام نت 

ی اجباری خیل  کش ها( در این مصاحبهها )مناورش مل گیرند و لزوم  ندارد بچهنت 

ی ها بگویند دیگر به این کارها کاری ندارند ویک انزجارنامهکوتاه بیایند هتان که بچه

 .فرمالیته بدهند،کاف  اس 

های  که پیش ما بودند کشمل  به این ترتیب ازو .بین  درس  ازآب درآمداین پیش 

   .آورم(خاطر نت شد یا نه بهها راشامل کشمل  یهته اینته) .مصاحبه گرفتند

                                                           
 اس  مستعار 5
 یت  از رفقای سرموضع اکثری  و رفیق  خوش فتر و با هوش بود. نادر 6
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شش سال  بود که مقاوم  کرده وتن -شان پن برخ ، های  که مصاحبه کردندکشمل 

سع  ، خاطر دارمآنها تا جای  که به .بودند سازمان خود نداده رد کردنبه مصاحبه و 

ی اعدم انزجار کنند و به خواس  احتقانه، به شتل  صوریکردند بسیار مختصر و م 

سان بدین و، دادندنت تن ، بود بازجو بازجوها که تعریف و تتجید از زندانبان و برادران

 .خریدندم جان  خطر رد شدن مصاحبه و در نتیجه فشارهای بعدی را به

 .تدری  آزاد شدندبه، آنها بعد از انجام مصاحبه

 

 آشنایی کوتاهی به عمر یک پروانه؛ نژاد حسین قاسم یادی از
 .ی ته سالن هش  دیدمشهتان رفیق  بود که اولین بار در حسینیه نژادیاس  حسین

 .درس  مویع  که ما را بعد از چند روز کابل زدن مجبور کرده بودند نتاز بخوانی 

که ارژنگ  از .کند چیزی به من بگویدام آشناس  و سع  م احساس کردم بغل دست 

بغل »پرسیدم: ، -دور از چش  پاسداری که هته را زیر نار داش  -ترنشسته بودنزدیک

باید  .س ااکثریت   .هاس از یدیت »گن : « ؟ شناس تو اونو م  ؟ام کیهدست 

 «.بشناسیش

ها باز شد و ما مجبور نبودی  چند روز بعد که درِ اتای .شد آشنای  ما از هتانجا آغاز

  .آشنای  ما به سرع  به یک دوست  عتی  تبدیل شد، یواشت  تتاس بگیری 

غالبا  لبخندی بر لب داش  و با یلب  گرم و مغزی سرد و  .حسین بسیار خوش فتر بود

که اینجا  رسد ماار م به ن» گن :حسین م  .نشس به تحلیل اوضاع م ، وایعا  خونسرد

مناورت از استثنا »گنت :  «.البته اگر از چند استثنا بگکری  .دیگر اعدام نخواهی  شد، هستی 

اما یبد  در  ،در رفت  سال مثد  خودِ من از جریان آن دادگاه ککای  » گن :« ؟چیس 

شورای عال  یید به أام و حتت  برای تام حت  اعدام گرفتهدادگاهِ مربوط به پرونده

ی شان پایان  ویت  دیدم فشار و شتنجه ،در حین بازجوی ، من یتبار ضتنا  .یضای  رفته

ام در زمان شان وادار به مصاحبه در به عل  سواب  سیاس مرا س  ا متتن و ندارد
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بعدا   .البته آنها توانستند جلوی مرگ  را بگیرند .دس  به خودکش  زدم، تلویزیون بتنند

این حت  هنوز از طر   .شاید به هتین دلیل به اعدام محتوم  کردند، گاه رفت که به داد

ه   تا کنون کسان  را .اتنای افتاد که این ویایع شوم ،شورای عال  یضای  تایید نشده بود

های خودشان را که دردادگاهبعید اس  کس پس  .اندکش بودهکه مل  انداعدام کرده

حرف  منطق  اس  اما » :گنت « .بگکارند زنده بتاند توم شدهبه اعدام مح 21یبل از سال 

ی این اند نشانههتین که تا امروز ترا اعدام نترده .کارهای ب  منط  از اینها زیاد سرزده

، درس  اس » گن : «.اندای به پرونده نگاه نتردههای چند دییقهاس  که در این دادگاه

اما متتن اس  دوباره سر  .انددانی  باعجله انجام دادهنت این کارها را به دقیل  که 

 «.ها را وارس  کنندفرص  پرونده

اما در مورد  .از آن پس دیگر من وحسین در مورد وضعی  خودش صحب  نتردی 

 .کردی مسایل سیاس  بخصوص تغییرات در شوروی و آمدن گورباچف بحث م 

به نار » گن :حسین م  .کردر را تتتیل م ناراتتان بسیار به ه  نزدیک بود و هتدیگ

من شوروی وایعا از لحاظ سیاس  مشتلِ دموکراس  داشته و هنوز ه  دارد و از لحاظ 

پیدایش گورباچف را  .ایتصادی ه  وضعش در ه  ریخته و از غرب عقب افتاده اس 

وانده ویا فتر ما با ه  یرار گکاشتی  در مورد این مسئله هر چه خ «.باید به فال نیک گرف 

کرده ای  در اختیار هتدیگر بگکاری  و به طور سیستتاتیک به مطالعه و تبادل نار 

ی گرف  که در این واننسا وکشتار دیگر جای  برای مطالعهمان م گاه  خنده .بپردازی 

مسایل دادی  که پرداختن به اینماند اما به خودمان دلداری م مسایل ناری بای  نت 

این  .ای که در انتاار ماس وحت  منیدتراس  تا فتر کردن به اعدام و شتنجه ترشیرین

 .5921ی اول آذر ماه وضع ادامه داش  تا هنته

یک یا دو روز یبلش ، تا آنجا که به خاطر دارم .یتباره بعد ازچهار ماه به ما مدیات دادند

 .چه روزی به مدیات ما بیایندهایتان بگویی  ما را به زیر هش  بردند تا تلنن  به خانواده

ی هنته کن روز مدیات که فتر م  .بودند حسین را ه  به هتین خاطر به زیر هش  برده
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بودند تا او را مدیات  ی حسین ه  به گوهردش  آمدهخانواده .بود فرارسید ماهآذراول 

از اس  ، زدندشدی  و اسام  را برای مدیات صدا م اما هر چه به ظهر نزدیک م  .کنند

این مدیات در وایع اولین  .مان نگران نشدی ابتدا هیچتدام .حسین یاس  نژاد خبری نبود

ماه ب  ارتباط  مطل  بود واین به شدت هته را هیجان  ۰تتاس ما با بیرون از زندان پس از 

او ه  چش  بند  .ها بود که حسین را صدا زدندقریبا  آخرین سری مدیاتت .بوده زده کرد

تا اینجا هته چیز عادی بود در آن  .دم درِ نگهبان  ایستاد ،رفتن به مدیات زد و آماده

پاسدار  .دکرها حبس در سینه ها راای گن  که ننسدنیای غیر عادی اما پاسدار جتله

 «.ی وسایل بیاد بیرونحسین یاس  نژاد با کلیه» گن :

 عبارت .رودوایعا  هرگز یادم نت ، در آن روز هرگز« ی وسایلکلیه» این عبارت لعنت ِ 

این محل دیگر  .دهدمعنا م  هتیشه در زندان انتقالِ زندان  به محل دیگر« ی وسایلکلیه»

معنا بود و  آزادی که ب ، اما در مورد حسین .آزادی یا اعدام باشد، تواند زندان دیگرم 

حسین » به هتین دلیل عبارتِ  .رسیدانتقال به زندان دیگر ه  چندان منطق  به نار نت 

ای که او باید به درس  در لحاه .دادبوی مرگ م « بیاد بیرون وسایل ینژاد با کلیه یاس 

خبری کامل پش  در اتای مدیات رف  و هتسرش بعد از بیش از چهار ماه ب مدیات م 

دو پاسدار برای بردن حسین وارد بند شدند و حسین ه  به ست  اتای  .تارش بودمن

 .اش را جتع کندها بود( رف  تا وسایل شخص حسینیه که محل ساک) بزرگ ته سالن

بعد از  .بودند ساک  و ب  حرک  مانده، بودند ی کسان  که صدای پاسدار را شنیدههته

پاسدارها که  .تند و او را غری بوسه کردندمثل سیل روی حسین ریخ، متث کوتاه 

! بقیه برن اتایاشون»زدند: بار ه  داد م این، شوندمانع روبوس  م ، اغلب در چنین موایع 

 «.زودتر وسایل تو جتع کن

ها مثل پن  ماه پیش نبود که راح  جلوی پاسدارها بایستند و ی زندان با آنته روحیه

بندی خودمان روبوس  و خداحافا  کنی  خواهی  با ه م یعن  چه حاج آیا »بگویند 

 خواستندباآنته یت  دو ماه پیش هرروز از بین ما هر که را که م  ،«؟شتا چه کار داری
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اما ، دادندما حت  فرص  آنته دستشان را بنشاری  نت  بردند و بهکردند و م شتار م 

ی ما یتپارچه خش  هته .بیدادها نتردآن روز و در آن لحاات کس  اعتنای  به آن داد و

اولین کسان   وِخواس  جزمن دل  نت  .و ننرت و در عین حال اندوه و محب  بودی 

دل   .که این آخرین دیدار اس  کردمحس م گیرم چون باش  که درآغوشش م 

حسین با حوصله  .خواس  آن لحاات طول بتشددل  م ، خواس  بیشترنگاهش کن م 

یک  .هر حال خودم را به حسین رساندمه ب .بوسیدکرد و م وی  هته را بغل م رو گشاده

میزون که »گنت :  .حسین لبخندی بر لب داش  .لحاه بدون حرک  به ه  چش  دوختی 

دوباره  .در چهره اش آرامش و متان  عجیب  بود« .آره مطتئن باش» گن :« ؟هست 

آخرین   «.اما هنوز معلوم نیس »گنت :  .«زدم درس  بودهتان که حدس م »گن : 

من مطتئن  اوضاع ! شتا ه  موف  باشید .هر حال من خوب ه ب»اش به من این بود: جتله

که   در آغوش فشردن .هتدیگر را سخ  در آغوش گرفتی  «!مونههتین طور نت 

  .پناهگاه وتجل  هزاران سخن فروخنته بود

شاید مربوط به  .لیک چند گلوله را شنیدی حسین را بردند وهتان روز عصر صدای ش

 .ها کشتندمان را با هتان گلولهاما به نارما رسید که رفی  ،شدحسین نت 

ها که بعد .ام با حسین عتر کوتاه  داش  اما یاد او هتیشه با من خواهد بودآشنای 

حسین را در هتان روز  .ی تسلی  نام عزیز او را دیدی در صنحه، روزنامه وارد بند شد

 .بودند کشته

 

 کشتار بزرگاولین مالقات بعد از : 31آذر 
 1شاید  .اس  من ه  در میان آنها بود .ننر مجددا  شروع کردند به خواندن اسام  چند

  .ما را به اتای  بردندو  یاز زیر هش  گکشت .شدی ننری م 

شاید تا حاق عوض " گنت : "؟چندهات شتاره تلنن خانواده" پرسید: بازجویانیت  از 

 ".تلنن بزن تون  هتین  جا م  امتحان کن؛" گن : "؟خواهیدبرای چه م  .شده باشه
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گوش  را به من داده و گن : فقط بگو روز سه شنبه ، شتاره رو گنت  و او چند لحاه بعد

چند  ؛ به هر حالشاید ه  روز دیگری را گن ) .برای مدیات به گوهردش  بیایند

 (.روزی فاصله داش 

یک از زندانیان کتترین تتاس و ماه بود که هی  ۰دییقا   21یعن  اوایل آذر ، در آن لحاه

این اولین بار بود که اجازه دادند با خانواده تتاس  .ارتباط  با بیرون از زندان نداشتند

، وضعی  فرزندانمطل  از  اطدع ِها درب بعد از چهار ماه که خانواده .تلنن  بگیری 

هتسران و عزیزانشان بودند اکنون تنها از پش  گوش  تلنن یت  دو جتله از دهانشان 

توانید برای مدیات سه شنبه م ، حالتان چطور اس ، جتدت  محدود: سدم؛ شنیدندم 

 ! هتین .به گوهردش  بیائید

 1ما  .کردنن را یطع م داد صحب  کنی  و فورا  تلبازجوی مربوطه بیشتر از این اجازه نت 

امتان تتاس با  تاننر به بند برگشتی  و دیدی  دیگران را ه  به زیر هش  برده 

عنوان روز مدیات به اطدع آنها ه شنبه را بروز سه وکنند ایشان را فراه  م خانواده

 اوین و یا کتیته مشترک، ها که هر روز به گوهردش آنها خودشان به خانواده .برسانند

خبرندادند بلته از ، یافتن از وضعی  عزیزانشان بودند کردند و خواهان اطدعمراجعه م 

زمان ومتان مدیات را تلنن  به خانواده اطدع ، ها خواستند که هر یک جداگانهزندان 

ها به کسان  تنتیک خانوادهکردند فتر م بود که  اینمنط  این ایدامشان شاید  .دهند

زمینه ساز عوایب  ، بودند شان زنده ماندهاعدام شده و کسان  که زندان شان که زندان 

شاید ه  هی  آمار روشن و مشخص  از آنان  نداشتند که زنده  .در جلوی زندان بشود

ها استناده کردند تا آنها از چنین روش  برای اطدع به خانواده، به هر دلیل .بودند مانده

اند به صورت جدا از ه  از تاریخ مدیات مطلع ده ماندههای کسان  که زنفقط خانواده

دیگر برای هته زندانیان مشخص شده بود که در چند روز آینده مدیات خواهی   .شوند

  .داش 

چگونه ، شوددانی  کنترل م از پش  شیشه با گوش  تلنن که م ؟ به آنها چه بگوئی 
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ها حتتا  از وضعی  رفقای دیگرمان ادهخانو؟ توانی  با چند کلته هته چیز را بگویی م 

دانند در طول این چهار ها م آیا خانواده .اینته آنها اآلن کجا هستند، سؤال خواهند کرد

آیا ؟ اندها در این مدت چه کشیدهخود خانواده؟ اندماه چه بدی  بر سر زندانیان آورده

ها ستته برخورد مرموز زندانبان خبری وب زیر فشار اند تر بودهمادران و پدران  که مسن

های مرداد و شهریور مویع صریحا  به ما نگنته بودند که در ماه هنوزتا آن؟ اندنترده

در بین زندانیان هنوز کسان  بودند که فتر  .اندبسیاری از زندانیان را اعدام کرده

 بر مارکسیس  کهرا   یآنهاکردند نتشته باشند؛ فتر م ها زیاد چپ از کردند شایدم 

اند از سایرین کنندگان را به تنتیش عقاید مته  کردهبودن خود تأکید کرده و یا پرسش

  .اندای نگه داشتهو در جای دیگر و در وضعیت  یرنطینه جدا کرده

یادم نبود که سبیل  را  .با مادر و خواهرم در پش  شیشه روبرو شدم .روز مدیات فرارسید

ی ما ضتنا  هته .ام برای آنها بسیار متناوت شده بودییافه، نداشتن سبیل تراشیده بودند و با

دیدم مادر و  .پریده شده بودی زیر فشارهای متنوع در ط  چهارماه گکشته قغر و رنگ

کنند و بعد از متث کوتاه  مادرم گوش  را برداشته و گن : چرا خواهرم مرا برانداز م 

کردید در شتا چه م  .زده و گنت : حال  خوب اس  لبخندی؟ اینقدر قغر شدی پسرم

خواهرم گوش  را گرفته  .ریخ داد و اشک م مادرم سرش را تتان م ؟ این چهار ماه

( بدفاصله .دادبا ایتا و اشاره از سدمت  فرزند و هتسرم خبر م ) و گن : ما خوبی 

البته  .انداندم که اعدام شدهو من با نشان دادن گردن  به او فهت؟ پرسید: بقیه کجا هستند

ها هنوز زنده و در جای شاید بعض  .بدفاصله اضافه کردم: هته شان را مطتئن نیست 

 .دیگری باشند

 .روزنامه و تلویزیون ه  دادند، پس از چند روز .مدیات تتام شد و به بند برگشتی 

به تدری  شروع کردی  به تجزیه و  .خواندی ها را با ولع خاص  م های روزنامهنوشته

ای که پیش روی رژی  یرار ها ما را دیده بودند و مسئلهخانواده .تحلیل آنچه بر ما گکش 

در آن روزها ما فتر  .ها خواهد دادهای اعدام میگرف  این بود که چه جواب  به خانواده
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چگونه اعدم را  یضیه رژی  .زندکردی  تعداد آنها سر به صدها و چه بسا هزارها م م 

  .چرا دس  به چنین جنایت  زده اس  پرسش اساس  ه  این بود که .خواهد کرد

ها این بود که رژی  بین یت  از پیش .خطر را دم گوش خود حس کردی  هتچنان

در نتیجه متتن اس  یک  .هته زندان  سیاس  را مخن  نگه دارد تواند اعدام ایننت 

چند ننری را با شتنجه و فشار  و ما زندانیان بازمانده ترتیب دهدمصاحبه تلویزیون  از 

ما در زندان بودی  و هته چیز عادی و مرتب "مجبور کند که در تلویزیون اعدم کنند: 

ای از معاندین و منافقین زندان  زندان را بر ما جهن  کرده بودند و دائتا  دس  عده؛ بود

آنها  .ادران دلسوز و مهربان پاسدار را به یتل برسانندزدند که بربه اعتصاب و تااهرات م 

تدش کردند درهای زندان را بشتنند که خوشبختانه این ترفندها با هوشیاری سربازان 

کشف و با دستگیری و اعدام این عامدن خارج  زندان و زندانیان توانستند ننس  گتنام

 ".راحت  بتشند

یاف  که چنان خش  و تننر و ترس  در جانتان راه م ، کردی ویت  به این سناریو فتر م 

توانس  ای را هیچتس وایعا  هیچتس نت این چنین مصاحبه .تحتلش وایعا  سخ  بود

ها به فتر در نتیجه دوباره خیل  .اما تحتل کابل و شتنجه ه  کار آسان  نبود .انجام دهد

  .کردن آن برای روز مبادا افتادند تیغ و تیزی و پنهان

 

 باز هم سؤال و جواب
دییقا  به خاطر ندارم یبل از اولین مدیات بود یا شاید مدت  بعد از آن که دوباره گنتند: 

آنجا  .ما را تک به تک وارد اتای  کردند .بند بزنند بیایند از بند بیرونهته چش 

تان را ناصریان پرسید: سازمان .نوب  به من رسید .ناصریان و یک ننر دیگر نشسته بودند

پرسید: در تااهرات علیه تبلیغات حقوی بشر  .گنت : نار ندارم؟ یبول داری یا نه

برو بیرون ؟ گن : هنوز عناد داری بدبخ  .وجهبه هی ، گنت : خیر؟ کن شرک  م 

دیدی  باز  .گویا از هته افراد دیگر نیز هتین سؤال را پرسیده بودند .یست  چپ بایس 
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هته ما را که به سؤال ناصریان جواب داده بودی   .ه  چپ و راس  کردن مطرح اس 

درهای باق و پائین را بستند  .شدتعدادمان افزوده م  بربه تدری   .ها نشاندندپلهدر راه

ما  .کشیدن مشتل شده بودها ننسپله که در فضای بسته و تاریک راه طوری

دانستی  نت  .با ه  حر  نزنی  تاید یپاا را م بسته بودی  و پاسداری ه  مچش 

یدری کثیف شد که یت  دو ننر ه پس از دو سه ساع  هوا ب .شان چیس برنامه

از حال  خنگ  و کدفگ  ، کشیدی ما ه  که ظاهرا  ننس م  .خوردبه ه   حالشان

ه  هستی   بندها را برداشتی  دیدی  که هته باش چویت   .شدی شدید داشتی  دیوانه م 

هتانجا فهتیدی  که تتام افراد بدون اطدع از جواب  .و ظاهرا  خطر رفع شده اس 

شتن  به ناصریان داده و به درخواس  آنها یک نه پاسخ یتسان و دندان، سایرین

تنها شاید یک یا دو ننر بودند که با تصور به اینته شاید دوباره  .اندبزرگ داده

 .ای را اعدام کنند به آنها پاسخ مثب  داده بودندجواب عده خواهند با هتین سؤال وم 

اما بعد از مدت کوتاه  احساس کرده بودند که اشتباه کرده و در نتیجه حرفشان را 

  .پس گرفته بودند و به این ترتیب هتراه بقیه به بند برگردانده شدند

 

 صداهایی در مورد آزادی زندانیان سیاسی
در دی ماه بود یا کت  دیرتر که برای اولین بار در روزنامه خواندی  یرار اس  کلیه 

، وزیر اطدعات وی  گنته بود ،شهریری .یرار بگیرند مورد عنو «زندانیان گروهت »

  .بقیه آزاد خواهند شد ،شان خطرناک اس ننر که آزادی 311جز ه ب

تلویزیون این بود که احتتال دارد  حدس خودم بعد از دیدن این خبر در روزنامه و

ه یول خودشان های زندانیان زنده مانده را بررس  کنند و کسان  را که بپرونده

یا اینته فقط زندانیان بند  .نگه داشته و بقیه را آزاد کنند، دهندتشخیص م  "کین "

بر  کردم این حت  آزادی متتن اس  عده بیشتری را درفتر نت  .جهاد را آزاد کنند

 .بگیرد
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 1مالقات جمعی
به ما چند هنته و شاید یک ماه  از مدیات اول گکشته بود که  :21اواخر دی ماه 

دهنده که هی  وی  آنقدر تتاندادند، دیداری عجیب،  مدیات  جتع  و حضوری

 .فراموشش نخواه  کرد

و بند زده طب  معتول به ما چش  .به ما نگنته بودند که مدیات حضوری خواهی  داش 

 .یات به ست  آمن  تئاتر کشاندنتانبار به جای اتای مد این .از بند خارج کردند مارا

 ؟برندچرا اینطر  م  −

  .دان نت   −

 ؟یعن  متتن اس  باز ه  سؤال و جواب و بعد اعدام یا کابل در پیش باشد −

 .معلوم نیس  −

ها و ننر بودی  هته دیده 611ما که حدود ، هااعدامماه بعد از  در طول چند

ها در هتین آمن  تئاتر هایتان را به ه  منتقل کرده وم  دانستی  که اکثر اعدامشنیده

ما در مقابل درِ ، اند و حاقتا در هتین جا اعدام کرده 2تا  2انجام شده و رفقایتان را 

اولین نگاه  .ناگهان در باز شد و گنتند بروید داخل .هتین آمن  تئاتر صف بسته بودی 

، رسول؛ ها را کشتندآخر هتین جا بود که بچه؛ ما به ست  سن آمن  تئاتر دوخته شد

اکبر صادی  ، ساسان محتودی، محسنحسین حاج، کیوان مصطنوی، کسری، آتیک

  .و صدها ننر درس  هتین جا اعدام شدند

زده به به ؟ و شتنجه و اعدام در پیش اس  آیا دوباره تهدید؟ موضوع چیس 

ها به باره در بزرگ ست  دیگر سالن باز شد و خانوادهکردی  که یکگاه نگاه م یتل

نه از ، ها را بدون هی  مانع و رادع خانواده .باورکردن  نبود .ست  ما هجوم آوردند

مستقی  در مقابل ، بلته رودررو، پش  شیشه و تلنن و نه از پش  توری اتای مدیات

 .دیدی خود م 

                                                           
 .امچاپ رسانده یبد  نوشته و به «از نگاه آن مادر» که با نام متن  اس  ، بخش  ازاین یست  از کتاب 5
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خیال بود یا ؟ یا بودؤآیا اینها ر .های خردسالخواهران و بچه، پدران، مادران، هتسران

  مطل  چندین ماهه هی  انسان  جز بازجو و پاسدار ندیده یما که در تنها؟ وایعی 

حاق ، اندهی  انسان  که قایل بگویی  چه بر سر دوستان و رفقایتان آورده، بودی 

 ..با آنها حر  بزنی  و، شانتوانستی  عزیزان خود را در آغوش بگیری  ببوسی م 

 .  آنها را در آغوش بگیری  که دوستان ما را اعدام کرده بودندیدرس  هتان جا

خواه  من نت  .بین اگر در آغوششان بگیرم چیزی نت ؛ بهتر اس  فقط نگاهشان کن 

فقط یک مادر را در آغوش ، انجامدچقدر به طول م دان  ای که نت در این لحاه

 .گریه کن ، اشک بریزم، ببوس ، توانست  در آن واحد هته را بغل کن کاش م ؛ بگیرم

گل به ، با خودشان گل آورده بودند؛ دویدندها به ست  ما م خانواده .شوداما نت 

چه ! نه؟ ل اس آیا لحاه وصا .زدنددان  چرا دس  م نت  .ریختندروی ما م 

؟ لحاه شادی و سرور اس  .اند تعدادشان بیشتر اس آنها که به وصال نرسیده؟ وصال 

اشک ، شودبیند از صتی  یلب خوشحال م مادری که فرزندش را زنده م  .آری و نه

اش زند و در آغوش گرم مادرانههای مادرش بوسه م ریزد و فرزندش بر گونهم 

، افتددارد و چشتش به سن آمن  تئاتر م را از زمین بر م  خزد اما ویت  نگاهشم 

م  بیند که با چشتان نافکش به  را "اکبر صادی "کشِ ی استوار و زحت چهره

 کشد:ناصریان فریاد م  خطاب بهشنود که صدای اکبر را م  .کندناصریان نگاه م 

 ".تان اس  یتنها داراضدی  شتا ضد بشرید و این  .ای هستیدکشان  حرفهشتا آدم"

 .زندپر پر م ، و آن وی  اکبر

او مادر ، اصد  مه  نبود؛ نتیدان  اولین مادر و یا هتسری را که بوسیدم چه کس  بود

اما این  .به خاطر ندارم، ها بودهشاید هتسر یت  دیگر از بچه ؛ها بودمادر ما زندان ، بود

ای مدیات  آمده بود شاید چهار پن  دییقهدان  که تا پیدا کردن خواهرم که به را م 

هته هتین  .کردمها روبوس  م گکش  و من در این مدت داشت  با دیگر مدیات 

 .آمدنداشک و لبخند با ه  م ، بغض گلوی هته ما را گرفته بود .وضعی  را داشتند
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آویزان  شانها به گردن پدرانبچه؛ کشیدندبو م ، بوسیدندشان را م مادرها پسران

  .کردندها را با تعجب تتاشا م ای کز کرده و این صحنهها گوشهشدند و بعض م 

ها صلوات گرفتند و در مقابل کف زدنرا م  "نامحرمان"پاسداران جلوی روبوس  

های هیستریک و احتقانه آنها ها و صلواتاما کس  گوشش به امر و نه  ،فرستادندم 

 .بدهتار نبود

های زنده مانده در خود ای را که ما زندان احساس دوگانه، احساس کردمدر یک آن 

یت   ان  کهدر مادر در برخ  مادران وجود دارد، ترعینا  و بسیار عتی ، ای حنظ کرده

چنین  .و آن دیگری جان به در برده اس  شده در این فاجعه اعدام اناز فرزندانش

و خوشحال باشد  "خسرو"ماندن ید از زندهبا؟ خنددب یا، بریزداشک  مادری چه کند:

؟ جوشدکدام احساس در او بیشتر م ؟ گریان "انوشه"شدن  کشته هتزمان به خاطر

آیا باید آن را پنهان بدارد و فعد  خسرو را در آغوش ، سوزاندشاگر غ  انوشه دارد م 

، مدیاتکه درس  پش  درِ هتین اتایِ ؟ چه جواب  برای هتسر انوشه دارد؟ بگیرد

 .وی  انوشه را نخواهد دیدبه انتاار ایستاده اس  و دیگر هی  بوده، یتلگاه هتسرشکه 

  .هی  وی 

به او نگنتی  اما ما  .انددانس  که درس  در هتین اتای انوشه را اعدام کردهمادر نت 

 ؟کردم اگر او بنهتد چه خواهد کردفتر م  .دانستی م 

شناختی  به دور زندانیان  که این دو برادر را از نزدیک م ویت  من و دو ننر دیگر از 

؛ های من هستیدهته شتا بچه .یربان شتا بروم" مادر انوشه حلقه زدی  او با بغض گن :

شتا به جای او زنده ، ایدشتاها زنده، انوشه را از من گرفتند اما خسرو زنده اس 

 ".خسرو هس ؛ ماندید

ای خودش را مجبورم  با چه سخت  «جای او زنده ماندیدبه » گن ویت  م ، دان نت 

اما او این جتله را گن  و شاید ه  از اعتای یلبش آنرا  .کرد که این کلته را ادا کند

 .بیان کرده بود
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دوباره به ، زدی من و خواهرم که درباره آن فجایع و مسائل دیگر با سرع  حر  م 

شتاها » آلود اما با لبخند به من گن :کان اشمادر با چشت .ست  خانواده انوشه رفتی 

هته باید  ،هاها و سالسال، باید زندگ  کنید، باید مواظب خودتان باشید، زنده ماندید

 «.ها که برایتان بای  ماندهبا هتین! زندگ  کنی 

کردم: ما هته باید زندگ  کنی  اما های  را نجوا م جتله ،من در دل و شاید ه  به زبان

 .زندگ  کنی  باید آنها را فراموش نتنی  با آنهاما باید  .آنهابعد از و نه ، آنها بجاینه 

؛ ها را تته پاره کنندانسان این گونهنباید بگکاری  ، نباید این دد منش  را از یاد ببری 

 .نباید
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   (2631فصل ششم: اوین و آزادی )زمستان 
   مجدد به اوین انتقال

تازه ، ها به بند برگشتی  و پس از فرونشستن هیجاناتویت  از مدیات جتع  با خانواده

کرد برای ما و زندان که سع  م  مسئوقنمتوجه شدی  که در حین مدیات یت  از 

چیزهائ  در مورد ، ها جواب دهدها به اصطدح سخنران  کند و به سؤال خانوادهخانواده

راستش این اس  که اگرچه سخنان آن مسئول  .کردن زندانیان سیاس  گنته اس آزاد 

ها آنقدر یوی بود که به با خانواده وگودیدار و گن اما هیجان ، شنیدمزندان را م 

  .کردمدی  نت  شحرفهای

کلیه ، بود که به ما اعدم کردند هتگ  جتع  به هر حال فردا یا دو روز بعد از مدیات

توانستی  به نت  ما .نگنتند ما را به کجا منتقل خواهند کرد .شان را جتع کنندوسائل

آزادی هته را باور  من هنوز .ای برای ما دارنددرست  حدس بزنی  که چه برنامه

ای آزاد خواهند شد و به بقیه متتن اس  مرخص  یا کردم عدهفتر م  .کردمنت 

به هر حال ما را با چند اتوبوس از گوهردش   .مدیات با خانواده در محل زندگ  بدهند

  .جا دادند 6خارج کردند و در اوین و در طبقه اول بند 

های آن زمان و انتقال هته ما از سخنران  آن مسئول زندان در مدیات جتع  ما و روزنامه

را آزاد ها مانده آیا هته زنده، اما .رسید که یصد آزادکردن ما را دارندم  به ناربه اوین 

با توجه به ، و یا؟ کردن در پیش اس  ها و تنتیکخواهند کرد یا باز ه  سؤال و جواب

هنوز برای من و ، از طر  دیگر؟ هائ  که داری  برخورد خواهند کردمحتوای پرونده

هنوز خطرِ ؟ ها را اعدم خواهند کردبندان این مطرح بود که چگونه اعدامبسیاری از ه 

 به نارمحتتل ، امهای آنچنان  که پیشتر بدان اشاره کردهای مصاحبهبر، فشاربر ما

 .رسیدم 

 به تاالر رودکی زندانیانماجرای کشاندن 
ویت  بعد  .  بردندیها بنام عباس را برای بازجواواسط بهتن بود که در اوین یت  از بچه
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شخص  که  عباس گن : .را پرسیدی  احضار از او عل ، از یت  دو ساع  برگش 

و چنین  گن  که از وزارت اطدعات آمده با من صحب  کردمسلتا  بازجو بود و م 

ها( اصل اطدعات ) ما به نار .اوین( اختد  نار داری ) دادستان  مسئوقنما با »گن : 

 .اندحساب اعدام شدهخود و ب افراد زیادی ب  .ها صحیح بوده اما نه به این وسع اعدام

ما شتاها که  به نار .مورد آزاد کردن بقیه بازه  با دادستان  اختد  داری در ضتن در 

گوئید و راس  نت ، حت  اگر مصاحبه کنید و یا بگوئید که مسلتان هستید، ایدزنده مانده

اما ما موافقی  که  .شرط درست  برای آزادی نیس  ،پکیرش اسدمیا  مصاحبه کردنشرط 

حت  اگر مخالف باشید  .ادر نیستید علیه رژی  کاری بتنیدشتا آزاد شوید چون وایعا  ی

اما  .در نتیجه ما با گکاشتن شرط مصاحبه یا خواندن نتاز برای آزادی مخالنی  .که هستید

چون فعد  برادران  .از ما به شتا نصیح  از این مویعی  استناد کنید و آزاد شوید

 «.آیندوتاه نت دادستان  روی هتین مسائل اصرار زیادی دارند و ک

به این نار  .بزندها حر  یک مقام امنیت  از اعدامشنیدی  م این اولین بار بود که 

ط دادستان  را یاز این طری  خواسته به ما پیام بنرستد که شرا آن بازجو رسیدی  که

  .بپکیری 

ننر بودی   611ما که حدود  .اواخر ماه بهتن بود که دوباره اسام  چند ننر را صدا زدند

اند برگردند و ببینی  چه سؤاقت  از آنها   که از بند بیرون رفتهیمنتار ماندی  تا آنها

اش این بود که ما معن  .گردانندبه تدری  متوجه شدی  که کس  را بر نت  .اندپرسیده

فتر  .مشورت کنی اند با خبر شوی  تا نتوانی  هتاهنگ  و نباید از آش  که برای ما پخته

 .اصرار کنند ...  ویو یا شرک  در راهپیتا مصاحبه محتتل آن اس  که بر کردی م 

جواب منن  به این اصرار ها نارشان این بود که مسلتا  باید ریب به اتنای بچهیاکثری  

و البته بین ما کسان  بودند که در بند یبل  با ما نبودند و ما موضع آنها را  .بدهی 

 .کوتاه نیامدن بود، دانستی  اما جو عتوم نت 

کردند پکیرش این دارم سه یا چهارننر بودند که فتر م  به خاطر  که یهته تا آنجا با این
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شان را نپکیری  طیاستدقل آنها اینچنین بود که اگر شرا) .های زندانبان مه  نیس خواسته

( من و .مان کننداعدام یا توابشوی  و متتن اس  دوباره در فرص  دیگری آزاد نت 

کردی  این دوستان از یک طر  بیش از اندازه دچار ها در آن مقطع فتر م اکثری  بچه

شدن از آن جهن  را در دو اند و از سوی دیگر جاذبه آزادی یعن  خدصوحش  شده

حال  به هر .دهندبینند و دیگر به خن  پکیرش شرائط زندانبان اهتیت  نت یدم  خود م 

 .ها بوداکثری  یاطع بند نارشان ایستادگ  در مقابل ترفندها و شرائط زندانبان

  هتگ  نزدیک درِ بند نشسته و یا ایستاده بودی  و منتار که اس  ما یدر چنین حال و هوا

هته بیان " :و فرمان داد شد ظاهر ناصریان .صدا بزنند که ناگهان در بند باز شد ه  را

 .کرد  این هشت  را از نگهبان  جدا م یهاپله .هشت  جلوی بند شدی هته وارد  "!جلو

زده بودند اشاره  یشانها که یبد  صداناصریان بر باقی پله ایستاد و به آخرین سری از بچه

در آن شلوغ  ما متوجه نشدی  که در بین کسان  که روی  .ها بایستندکرد که کنار پله

  را که ما یکردی  ازدحام زیاد اس  و آنهافتر م  .ندااند افرادی غایبها ایستادهپله

در وایع  .اندین نیامدهیها هستند و چون جا نیس  پابینی  قبد در راهروی انتهای پلهنت 

 .ا را جلب نتردابتدا توجه م، این موضوع که مه  ه  بود

یک ، توجه کنید قزم نیس  تک تک سؤال کن ، آیایون" ناصریان با صدای بلند گن :

دن توی ها یک کننرانس  تشتیل م موضوع اینه که زندان  .کن جا سؤال م دفعه هتین

 -، تتاشاچ  آنجا بنشینید به صورتید یخواهید بیااگر شتا م  .یه سالن  در بیرونِ زندان

کنید و بعدش ه  شرک  م ، که هیچ  -   نیس  چیزی بگید و یا شعاری بدیدقزم ه

آنوی   .گرده گوهردش برم ، اما هرکس که در این برنامه شرک  نتنه .شیدآزاد م 

و کنار بقیه افراد  خواد شرک  کنه بیاد زیر این پلهحاق هر ک  م  .ی  و کابل و شتایما

 ".بایسته

ای فرص  فتر کردن و هتاهنگ  داشته ید بدون آنته لحاهما با، به هتین سادگ  

  .ماندی یا در جای خود بای  م ، رفتی  زیر پلهیا م ، باشی 
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روی پله رفقائ  بودند که به خواس  ناصریان جواب منن  داده بودند اما با توجه به اینته 

ها فتر خیل ، بایستدبیاید پیش این افراد ، آید به کننرانسناصریان گنته بود هرکس م 

اند و هتین امر باعث شد در هتان جواب مثب  داده، کردند آنها که روی پله هستند

من آن چند ثانیه و شاید دو دییقه را  .لحاات اولیه حدود بیس  ننری به زیر پله رفتند

د تا با آنته اکثری  یریب به اتنای افرا .ای راه افتادهتهته .توان  تصویر کن وایعا  نت 

مثل دفعات ، بان بودند واگر تک تکچند لحاه پیش مخالف دادن این امتیاز به زندان

ها که کتا اینته یبل  - دادندجواب منن  م ، شدیبل در اتای ناصریان از آنها سؤال م 

جرات نداشتند با صدای ، حاق در جتع - جواب منن  داده بودند، روی پله ایستاده بودند

 511چرا که در جتع  ،«آیی ما نت »یا بخصوص  و« آی من نت »ان بگویند بلند به ناصری

داد و بخصوص جلوی چش  ننره و یا بیشترِ آن لحاه این کار معنای رهبری کردن م 

کار  «...ی  و کابل و گوهردش یدر غیر اینصورت ما» ناصریانِ جدد که گنته بود

 .شدتر م مشتل

به کسان   .کردی  باید بایستی  و نروی درآن لحاه فتر ، من و چند ننری از رفقای دیگر

 ! روی ما نت ، روی گنتی : ما نت ، که نزدیک ما بودند

 گنت : .شدی ننری م  ۰1یا  91شاید  .من به سرع  افرادی که هنوز مانده بودند شتردم

 «.عالیه، اگر ک  نباشی  .تازه بند باق معلوم نیس  یبول کنند .ننری  ۰1ما هنوز »

 «؟خواین بری  گوهردش م ؟ چیه .زودتر، خب» ناصریان نعره کشید:

ای  که هنوز یک دفعه دیدم ده یا شاید پانزده ننری شده .دوباره از تعداد ما ک  شد

  .خش  و ترس و دوباره خش  .کردی به هتدیگر نگاه م  .هاای  زیر پلهنرفته

اگر  .کنندها به ما نگاه م بچه .ای ندارهایدهف، حسین» رو به من کرد و گن : "ارژنگ"

و من که گوی  آب   «.بروی  .و این درس  نیس  شودنرفتن به آنها تحتیل م ، نروی 

و 5 "فؤاد": هته رفتی  بجز دو ننر .روی آتش تصتی  به نرفتن ریخته باشند گنت : بروی 

                                                           
 اس  مستعار  5
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 .5"کورش"

نزدیک شدم و  فؤادبه  .سازمان پیتار بوداکثریت  و کورش از فؤاد  .شناخت هر دو را م 

 فؤاد .اما تصتی  با خودتان هس  .گنت : متتن اس  فشارهای بیشتری به شتا بیاورند

سازمان  که ه  کورش،به  .آی وجه نت گن : شتا بروید اشتال  ندارد اما من به هی 

ا عصبانی  اما با ب .او نگکاش  ادامه ده  «...دان خودت م »گنت :  .نبودی  نزدیک شدم

 «.مان من م  ،بروید»ای فحش  به بازجوها داد و گن : صدای خنه

افتضاح  .خراب کردی »گن :  ارژنگبه محض پا گکاشتن به بند  .ما وارد بند شدی 

حاق ، دو دییقه پیش تو بودی که گنت  بروی  زیر پله ،قمکهب»گنت :  «.کردی 

مالید و دستهایش را به ه  م  .زدیدم م  .کردنت به من نگاه ارژنگ  «؟گ اینجوری م 

ام خواست  جتله ویت اما  «توانی  برگردی هنوز م »من گنت :  «.خراب کردی »گن : م 

چون اگر  .دییقه پیش اس  پن تر از نه گنتن برگشتن مشتل به نارم رسیدرا تترار کن  

نتا و آنوی  بیشتر انگش  گشتندننر دیگر بر م  هش گشتی  مسلتا  حدایل بر م 

شان جلب ای برای نپکیرفتن شروطبیشتر توجه ناصریان را بعنوان محرک عده و شدی م 

 .کردی م 

 

 نهیبی که ما را زنده کرد
و دو سه ننر دیگر چنان عزا  ارژنگمن و  .آن روز عصر تا صبح فردایش نخوابیدی 

تا صبح بیدار مانده  حال  کهفردای آن روز در  .ای گرفته بودی  که انگار خیان  کرده

چرا عزا ؟ چه مرگتان هس  ارژنگتو و »به من نزدیک شد و گن :  "یوسف"، بودی 

 .ایدها را جلب کردهتوجه هته بچه؟ ایدها یک گوشه کز کردهو مثل مادرمرده گرفته

یعن  کامد  شتس   ای ما هته چیز را باخته اش اینه کهمعن اگر هتینطور ادامه دهید 

؟ ما تسلی  شدی ؟ ما مقاوم  نتردی ؟ آیا وایعا  اینطوری اس ، کن سؤال م  .ای خورده

                                                           
 اس  مستعار   5
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 .ها شرک  کن باید بروی در یک برنامه سخنران  تواب؟ مگر تو یرار اس  چه بتن 

مگه تو رفیق  را لو ؟ ای که به ننع جتهوری اسدم  سخنران  کن مگر تو یبول کرده

 «.ما هنوز خیل  کارها داری  .مرد حساب  بلند شو از این حال  بیا بیرون؟ ایداده

بخصوص ویت  احساس  .درس  بود در مجتوعبه مویع و ، های یوسف کوبندهحر 

ها بشوند خورده وارد آن جلسه سخنران  توابها با روحیه شتس کردم که اگر هته بچه

، ا نتوانند هشیارانه و با یدرت برخورد کنندچه بسا دیگر در مقابل ترفندهای دیگر بازجوه

  .حرفهای یوسف نهیب  بود که مرا زنده کرد .هوشیارتر شدم

اما هنوز  ،من ه  یبول دارم که ما اشتباه کردی »گنت :  .در میان گکاشت  ارژنگبا  را منار

ما را برای مصاحبه  ،ماندی و پرویز آنجا م  فؤادمطتئن نیست  که اگر من و تو ه  مثل 

من هنوز مصاحبه کردن را از شرک  در این جلسه بدتر  .بردندزیر فشار اساس  نت 

فردا متتن اس  خبرنگار ه  بیاورند متتن  .اما با هته اینها ما نباید عزا بگیری  .دان م 

ین باید محت  بایستی  و در مقابل هته ا ؛ها مثد  شعار بدهندهس  جوسازی کنند که بچه

ما هتان مبارزان روز پیش هستی  و باید به  .تاکتیک مناسب داشته باشی ، هایشانروش

 «.مبارزه ادامه دهی 

 .دوباره فعال شدی  و راه افتادی  بین بقیه دوستانتان .ه  این نار را پکیرف  ارژنگ

ای  و نباید کوتاه را از حرک  روز گکشته و اینته هته ما اشتباه کرده انمتحلیل

مان را   که حاق باید روحیهیکردم اما به سرع  اضافه  کرده،آمدی  را مطرح م 

اگر »گنت :  "جاوید"به  . یکردگیری دیروزمان ه  انتقاد م و از حال  گوشه ،نبازی 

برند بیرون یک خبرنگار از تو سؤال کند در زندان چه خبر هس  و فردا که ما را م 

جاوید در جواب گن : « ؟ده چه جواب  م ، ایستاده باشداحیانا  ناصریان ه  کنارت 

فقط ، حت  است  را اگر بپرسد، هرچه بپرسد .کن ده  و فقط نگاهش م من پاسخ نت »

 «؟اگر بخواهند از ما فیل  بگیرند»گنت :  ارژنگبه !« هتین .دوزمبه چشتانش چش  م 

و  «.ام نتایان باشدی که فقط چانهربه طوآورم پائین ام را تا آخر م کده زمستان »گن : 



651 
 

 ! که این شگرد در عتل چقدر عال  از آب در آمد به راست 

در آنجا  .فردای آن روز ما را از بند بیرون آورده و با چند اتوبوس به تاقر رودک  بردند

هر وی  که  .شاهسوندی و دو سه ننر دیگر پش  سر ه  سخنران  کردند، کیانوری

ها در داخل سالنِ بچه، بگیرند خواستند از ما که تتاشاچ  بودی  فیل برداران م فیل 

 شنیدم که .کشیدندین م ی  شان را تا نزدیک دهان پایهای کامواسرپوشیده کده

مگه دوباره ، کش  هانین م یکده رو پا»: ه بودها گنتناصریان به یت  از بچه

خودم شنیدم که به یت  از ، ویت  بازجوها وضع رو اینطور دیدند «؟گردی اوینبرنت 

 «.اونا رو از دور بگیر، زوم نتن هاروی تتاشاچ »برداران گنته شد: فیل 

برخ  از رفقای حزب به  .ی بیرون از سالن دیدم کیانوری ه  نزدیک ماس  در محوطه

یت  پرسید فتر م  کنید وضعی  حت   .او نزدیک شدند و سر صحب  را باز کردند

 .دارند که تتام کنی  مان م شتا چه خواهد شد؟ کیانوری با لبخند گن  : آنقدر نگاه

 .ی عکابش گکش  و ما را دوباره به اوین برگرداندندروز ه  با هته آن

 

 روز آزادی
که به دفتر  مان زدندیک روز یبل دوباره صدای .چهارم اسنند بود که ما را آزاد کردند

 .یا ملت  را بیاورند برای آزادی ما زندان بروی  و به خانواده خود تلنن کنی  تا سند خانه و

ها خبر دادی  که ما به خانواده .آزادی ما مشروط شده بود به گکاشتن وثیقه، عبارت ه ب

ها بخصوص آنها که در شهرستان دان  خانوادهو دیگر نت  .باید تا فردا سند را آماده کنند

آن شب را چگونه ، هاشان خانه و زمین  نداشتند که آنرا به دادستان  بدهندبودند و خیل 

  .به صبح رساندند

ما را که سالها  .بردکه چرا رژی  چنین عجوقنه کارها را پیش م نبود معلوم  بر ما

ها فرص  آماده دارند تا خانواده ند تا یک هنته دیگر ه  نگهتوانستشان بودی  م زندان 

خواستند هر طور شده کار را در هتان یت  اما گویا آنها م  .را داشته باشند کردن وثیقه
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  .دو روز تتام کنند

ی ما یک کاغک فرم به هته .گ  را به حسینیه بردندشب  که فردایش آزادمان کردند هت

 یبرای امضا .کردی و انزجار نوشته شده بود و ما باید آنرا امضا م دادند که در آن تعهد 

البته زندان  زن  را دیدم که گویا حاضرنبود فرم  .آن کاغک چندان تردیدی نتردی 

کردی  که مضتون کاغک دیگری را باید امضا م  ، عدوه بر آن .انزجار را امضاء کند

شدن شتا از زندان به معنای لغو کامل شود که خارجکل  آن این بود: به شتا تنهی  م 

اگر مجددا   .اس  "حت  تعلیق "حت  شتا نیس  بلته بتعنای تبدیل حت  شتا به 

 آن در   زمانِط تان که درمانده حت  یبل بای ، عدوه بر حت  جدید، دستگیر شوید

 .به حت  جدید اضافه خواهد شد ،ایدو تحتل کینر نترده زندان نبوده

ین و باق را باز یی پاآخرین شب  که در اوین بودی  فهتیدی  که درهای مابین طبقه

چش  باز ، یعن  دو بندی که تا آن شب نسب  به یتدیگر چش  بسته بودند .اندگکاشته

آن  .توانستند نزد ما بیایندتی  به طبقه باق بروی  و آنها ه  م توانسیعن  ما م ؛ اندشده

کردی  و شان روبوس  م شب تا صبح بیدار بودی  و با دوستان  که سالها ندیده بودی 

مان را رد و بدل ها و فشار برای خواندن نتاز و مسایل دیگر اطدعاتدرباره جریان اعدام

 .کردی م 

دیگر کابوس شتنجه برای ، دیدی فاصله کوتاه  از خود م را در چنین  ویت  آزادی

 .دس  از سرمان برداش  ،هااعدامکردن توجیه  برای هامانده زنده گرفتن مصاحبه از ما

اشتیای سوزان  ؛  یبرس ان  به آرزوی خودمیتوانستم  ماحاق دیگر صحب  آزادی بود و 

کشید این بود که: مردم باید زبانه م  من و دوستان  که از هتان روزهای اعدام در یلب

اکنون هد  ما این  .اندچه بر سر فرزندان میهن ما آورده 21بدانند در مرداد و شهریور 

 .زندانیان افشای ددمنش  رژی  و فاجعه کشتار جتع بود: 

علیه  ایکردم که فردا بیرون از اوین خواه  بود و بدون آنته مصاحبهویت  به این فتر م 

به چش  دیده و به گوش  که توان  آنچه راکرده باش  م  مان، اعتقادات  و خودم،ساز
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 .ها لبخندی محو بر لبان  نشس برای اولین بار بعد از اعدام، ام به مردم  بگوی شنیده

 .ای رضای  در مقابل کوه  از رن  و حرمانذره

مسلتا  ،  یوزندان آزاد شفردا که از  بود:این محور  گردمان با ه  هایتتام صحب 

به آنان  !ها چه خبر بوداز ما خواهند پرسید: در زندان در و هتسایهو  بستگانخانواده و 

  چه پاسخ  بدهی ؟

توانند آنها هر وی  بخواهند م  .هنوز هی  چیز معلوم نیس »گنتند: که م بودند کسان  

من که زندگ  آرام  را شروع کرده و فعد  کاری به آنها  .ما را به هتین اوین برگردانند

آنها  .ای دیگر بودشان به گونهاما رفقای دیگری بودند که پاسخ «.نخواه  داش 

کنی  و طوری احتیاط  نت البته ب  .کنی این جنایات را برای هته تعریف م »گنتند: م 

 «.بگیرند بهانهکنی  که نتوانند از ما حرک  م 

های رژی  در امان جنای و آن افشای ب  .تصتیت  را ماهها پیشتر از آن گرفته بودم من

در نه افشاگری وسیع و علن  که ، وهای کوچک و آشناالبته مناورم در جتع .زندان بود

 .به هیچوجه عتل  نبودآن شرایط 

 .بند از بند خارج شدی با چش  .هته را صدا زدند ،باق و پائین() بند دو اویندر  .صبح شد

افراد ، به تدری  متوجه شدی  که عدوه بر افراد دو بند .در محوطه باز اوین جتع شدی 

سال  بود که ندیده  1شناخت  و شاید یت  از آنها را م  .انددیگری را ه  به آنجا آورده

او که مرد  .به طرفش رفت  .کردم که او در بند دیگری زندان  بودهمن فتر م  .بودمش

مسن  بود فورا  مرا به جا آورد و پس از سدم و احوالپرس  گن  که او زندان  نیس  

ها اند فردا با بقیه زندان اند و گنتهسالها پیش آزاد شده اما دیروز او را به اوین آورده

ایع  نشان معلوم شد برای آنته تعداد آزادشدگان را زیادتر از حد و .کنی آزادت م 

از این گکشته چند زندان  تواب را ه  یا از زندانهای  .انددهند از این حقه استناده کرده

یا  911به هر حال شاید حدود  .های آزاد شده وارد جتع ما کرده بودنددیگر و یا از تواب

ها به در اوین ویت  اتوبوس .شدی  که ما را سوار چندین اتوبوس کردندننر م  ۰11
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 .دیدی  که ظاهرا  برای کنترل اسام  سرنشینان اتوبوس مدت  باید معطل شوی ، ندرسید

کاغک سنیدی آورده ، یت  از پاسدارها .ساعت  معطل شدی هتینطور ه  شد و شاید نی 

 .ه  بنویسهو گن : هرکس استش رو روی این کاغک بنویسه و بده به بغل دست  که اون

اهند تعداد و اسام  افراد داخل اتوبوس را برای خوهته فتر کردی  که م  .تا آخر

دار این بود که بعد از چند ساع  و زمان  که نهایتا  نگهبان  اوین مشخص کنند و خنده

به ه   هتین کاغکهای اسام  را)!(  آزاد شدی  فهتیدی  که این سربازان گتنام تیز هوش

ه ب اند آن راو خواسته کرده  متن  که خودشان نوشته بودند سنجای بهچسبانده و هته را 

دفتر سازمان »تحویل ، کندعنوان طوماری که سازمانهای حقوی بشری را محتوم م 

بدهند که خوشبختانه آنها ه  دستشان را خوانده و از تحویل گرفتن این طومار « ملل

  .سرباز زده بودند ،بازجو ساخته

 

 : خارج شدیم از اوین
 )!(وارد فضای آزاد بودی ،ها نشستهدر حال  که در اتوبوس به هر حال از در آهن  اوین

ها مدیات جتع  با خانواده  ناگهان با وضعیت  مواجه شدی  که درس  مثل هتان .شدی 

ها که کتاکان با دنده اتوبوس ،به محض خارج شدن از اوین .دهنده و عجیب بودتتان

ها به داخل اتوبوس ز پنجرهایستادند و دیدی  چندین دس  ا، کردندیک حرک  م 

گنتند پاسدارها م  .ریزندوارد شده و سیگار و شیرین  و شتدت و حت  پول برای ما م 

  به حر  پاسدارها یاما ما که شدیدا  به هیجان آمده بودی  اعتنا .ها را ببندیدپنجره

یت   .بودند ها را گرفتهدور اتوبوس دورتا ،هتسران و مادران و دیگر ایوام .کردی نت 

یت  به ، گرف داد و سراغ او را م انداخ  یت  نشان  فرزند خودش را م شیرین  م 

 .خندیدزد و م یت  کف م  .دادیت  دس  تتان م ؛ گریس کرد و م ما نگاه م 

شدگان را دیدم که مرا ویت  هتسر یت  از اعدام .بغض گلوی هته ما را گرفته بود

دانست  و هنوز نت  .یلب  به شدت فشرده شد؟ ید: عل  کجاس شناخ  و از من پرسم 
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 ...پرسید: حسینم  کهه  آنجا بود  "حسین"هتسر  ... .داشت چه حالت  دان  نت 

توی یت  از  باید ؛گنت : حسین با ماس  .س ازنده  "حسین"دانست  م  ؟کجاس 

  .ها باشداتوبوس

ها به راه شان ماشین داشتند به دنبال اتوبوسبسیاریها که اتوبوس به راه افتاد و خانواده

در تتام مدت شش ماه بعد از  .ما هیچتدام انتاار چنین استقبال  را نداشتی  .افتادند

که با عزیزانشان سالها  ،های داغدار راجع به ماکردی  خانوادهها هتیشه فتر م اعدام

 ،ها خبر ندارندهای این دختهچیدگ آنها که از پی .چه فتر خواهند کرد ،بند بودی ه 

احساس  نیاتوانست    نت لیدل نیو به هت؟ آزادی ما را به چه حساب  خواهند گکاش 

 یما بعد از آزاد 11در آبان   .کن  سهیمقا 11در سال از زندان شاه  یرا با  آزاد یآزاد

 یخاک رفقا یو بعد از آن به سو یدر دادگستر تانیهابه محل تحصن خانواده تا یمستق

 داده  با آنته کشته دمردم هته شاد بودن . یانقدب رفت «یشهدا»خود و  یکشته شده

 .بودروشن، هته را سرمس  کرده یاندهیچش  انداز آ و  دیشور و ام .بودند

بار ما را کشته بودند  نیا . یبود  اسیس انیزندان عیبار، ما بازماندگان یتل عام فج نیا  ول

 .را ه  نداشتند نتهیش یهااحترام به آن جان یمراس  و ادا یاجرا یها اجازهو خانواده

از ما استقبال  تانهیاز دس  رفته، صت زانیهتان خانواده ها و بستگان عز نهته،یبا ا  ول

 ، اسیس انیننر از زندان کی  بودند که زنده ماندن حت برده آنها پ ی گو .کردند م

را در سر  انیزندان یکه کشتار هته  نیخت زیرخون  یاس  در چش  رژ یخار

 .دیپروران م

محب   .از انتاار ما بود شیها، بمهربانِ خانواده اریوبس ییو یهیکه روح اس نیا  یوایع

  .دیبخش م هیروح قا یآنها به ما عت

  .بیش از انتاار ما بودهته این  .

گردید اوین تا : دوباره بر م گنته بودندمان را به ما نداده و بانها وسائل شخص زندان

آیایان  .گرف کردم دوباره دل  م ویت  به بازگش  فتر م  .تان را پس بگیریدلیوسا
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  .دارند ای ما را نگهتوانستند به هر بهانههنوز سر جایشان بودند و هر لحاه م 

های ما در حرک  بوده و برایتان و نزدیتان که در اطرا  اتوبوس هاعدوه بر خانواده

های دیگری که از بستگان ما به تدری  متوجه شدی  که سواری، دادنددس  تتان م 

دهند و حت  در چند مورد عدم  پیروزی نشان نبودند نیز برایتان دس  تتان م 

ویت  پیاده  .کنندرفتار م  هاین گونکردی  که چرا مردم عادی ما تعجب م  .دهندم 

» ها بر پارچه بزرگ  نوشته بودند: شدی  فهتیدی  که آیایان زندانبان جلوی اتوبوس

 ...و عجیب آنته ننوشته بودند زندانیان تواب و نادم و« شوندزندانیان اوین که آزاد م 

ند و ها ایستاددیدی  در جُردن اتوبوس .لکت بردن از این صحنه چندان طول نتشید

دانستی  چه ما نت  .ناصریان و چند بازجوی دیگر به ما گنتند از اتوبوس پیاده شوید

خواهند ما را جلوی دفترسازمان ها حدس زدند قبد م ای دارند اما بعض  از بچهبرنامه

های کاموائ  را تا کده .به این ترتیب دیگر پاهایتان از حرک  ایستاد .ملل جتع کنند

یت  از زندانیان به یک  .ائین کشیدی  و آرام دو تا دوتا حرک  کردی نزدیک دهان پ

با زهرخند و  .ناصریان سر رسید «؟خواه از ما چه م  ،برو»عتاس پرخاش کرد: 

 ین آورده و از یکیهایتان را کامد  پاعصبانی  به من و چندتا دیگر از زندانیان که کده

مواظب ؟ خواهید برگردید اوینم »کردی  نزدیک شده و گن : طر  حرک  م 

دان  چه موضوع  سبب شده بود که یت  از بازجوها با نت  !«ها رفتارتون باشین

عصبانی  به یت  از ما نزدیک شده و ک  مانده بود که زندان  را هتانجا وسط خیابان به 

دی  متوجه ش، «مگه چه شده حاج آیا» ویت  به او اعتراض کردی  که .مش  و لگد بگیرد

کند که هتسر زندان  ه  در طر  دیگر خیابان با نگران  شدیدی به هتسرش اشاره م 

 !«هیچ  نگو، مه  نیس ، ولش کن»که: 

خودشان فهتیدند که آن گونه راه رفتن در خیابان  .ها شاید چند دییقه ه  نشداین صحنه

 .ها شونداتوبوسگنتند: هته سوار  .  یا تااهرات نیس یشبیه هرچه باشد شبیه راهپیتا

 .ایستادندو جلوی مجلس  کردند مجلس شورای اسدم  حرک به ست   هااتوبوس
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پاسدارها گنتند: پیاده شوید و هتینجا وسط خیابان بایستید تا از مجلس برای شتا 

  که متتن یهایتان تا جاتتام هوش و حواس مان به این بود که با کده .سخنران  کنند

کردی  نخندی  و با سع  م  .ا بگیری  تا نتوانند از ما فیل  بگیرنداس  جلوی صورتتان ر

توجه به اینته چند تواب را جلوی مجلس فرستاده بودند که گویا پدکارت ه  داشتند 

 ،ها را بگیری  که اگرچه تعدادشان ک  بودسع  ما بر این بود که جلوی شعاردادن تواب

ای در دس  آورم که نوشتهن تواب  را به خاطر م م .ها پخش شده بودنداما بین ما زندان 

او  ،ویت  پاسدارها برای اولین بار شعار و صلوات دادند .داش  که محتوایش را بیاد ندارم

تا هشتاد ننر  11شعار داد اما ناگهان متوجه شد که او در بین جتعی  آن یست  که ه  

ها باردیگر که تواب .دهدشعار نت کامد  تنهاس  و بجز او و چند پاسدار کس  ، شدم 

کرد و وایعا  ساک  و پاسدارهای جلوی مجلس شعار دادند او شرمگینانه به ما نگاه م 

نگاهش بسیار ؛ کن این صحنه را فراموش نت  .ماند و مثل ما هی  شعاری را تترار نترد

دهید شعار نت حاق که شتا  .امه  مجبور شده گوید: مندر نگاهش انگار م  .گویا بود

او این جتدت را بیان نترد اما نگاهش و  .ده ه  شعار نت  من، من خوشحال 

های ها را با نردهما متوجه شدی  که خانواده .کرداش هتین معنا را منتقل م شعارندادن

  .اند تا یاط  صف و جتعی  ما نشوندرو نگه داشتهآهن  در پیاده

 .ن  نتاینده و یا شاید رئیس مجلس وی  بدهتار نبودبار ه  کس  گوشش به سخنرا این

ه گاه سؤاقتشان را با ایتا و اشارها و ها چش  دوخته بودی  و جواب نگاهما به خانواده

  .دادی گاه مستقیتا  م و

 ! هاشونتونن برن خونهناگهان پاسدارها گنتند: آیایون م 

زدند آنها کف م  .بودی  سرازیر شدند ها به ست  ما که در وسط خیابان ایستادهخانواده

شد کاری زدن آنها را بگیرند اما دیگر نت کردند جلوی کفباز ه  پاسدارها سع  م 

من که مدیات  نداشت  و فتر  .ها آغاز شدکشیدنها و در آغوشدوباره روبوس  .کرد

های دیگر ادهبا خانو، داشته باشد، شدن  در آن روز کردم مادر پیرم خبر از آزادنت 
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در خیابان جلوی  .لحاات شیرین  بود .ای گکش شاید ده دییقه .روبوس  میتردم

ها اما بعد از آنته خانواده .تا آن لحاه متنوع شده بود ها مجلس رف  و آمد اتوموبیل

گن : حسین  "مهدی" .ها ه  به حرک  درآمدنداجازه یافتند به ما ملح  شوند ماشین

 .گنت : باشه .شویتو با خانواده من بیا چون مثل اینته مادرت نتیداند که امروز آزاد م 

اشک  حال  کهدرس  در هتین لحاه مردی با موهای سپید به من نزدیک شد و در 

در نگاه اول فتر کردم پدر یا یت  از ؟ تو هست  امیر جان، ریخ  گن : امیر جانم 

او را بیش  .س ا  ناصر عزیزم یهاس  اما بدفاصله فهتیدم که او دا بستگان دیگر زندان

کشیدن هتدیگر او فورا  به من گن : بعد از درآغوش .از هن  سال  بود که ندیده بودم

ترسیدم ؛ مادر خانه ماس  من به او نگنت  .اندهته خوب و سال  حتیدو  اشر  مادر و »

روی  خانه حاق با ه  م  .ن  را نتواند تحتل کندستته کند و یا به هر حال آزادی ناگها

 «.نزد مادر

خواستی  تاکس   .ها و ماشین بودها و خانوادهمجلس متلو از زندان  جلوی خیابانِ

ام آمد که سوار ماشین شود ویت  دائ  .فورا  یک ماشین جلوی من ترمز کرد؛ بگیری 

، گنت : ما با ه  هستی   (اش به من بوداشاره ) ایشون سوار شن، راننده گن : شتا نه آیا

 .گن : پس بنرمائید

راننده و دو سرنشین دیگر که یت  مردی جوان و ننر  ،به محض سوار شدن به ماشین 

ها خبر شتا از این اعدام .گنت : بله؟ دیگر زن بود پرسیدند: آیا شتا در زندان بودید

خودم ه  در  .ی ما را اعدام کردندرفقا .کامد  درسته .گنت : آره؟ این درسته؟ دارید

کردند: مسلتان  یا کتونیس  و هر کس ها سؤال م از ما چپ .صف اعدام بودم

 .گنتند مناف باید م  .از مجاهدین بیشتر اعدام شدند .شداعدام م ، گن : کتونیست م 

  .شدنداما حت  بعدا  مناف  گنتن ه  تأثیر نداش  و اعدام م 

به هی  وجه به این فتر  .گنت رو با سرع  تتام پش  سر ه  م تتام این جتدت 

خواهد   متتن هس  خودش پاسدار اوین باشد و به این ترتیب م رَکردم که طَنت 



696 
 

شناسی  و سع  کرد که اینها را نت ام به من اشاره م  یاگرچه دا .مرا دوباره دستگیر کند

یافه سرنشینان آن پیتان شخص  اما من در ی .عوض کند اکرد موضوع صحب  رم 

ها هستند و یا مردم آمد که آنها یا از وابستگان زندان م م به ناردیدم و پاسدار نت 

سال و سه ماه  پن ه  که  اند و منپراکنده شنیده به صورت  یاند که چیزهاعادی

گوش جنایات رژی  را با گوش  و پوس  لتس کرده بودم حاق که بیرون از دیوار اوین 

مسلسل وار از ،   سدی شتسته و سیل  روان شده اس یگو ،بودم  پیدا کردهیشنوا

 .گنت زندان م 

جا پیاده به میدان انقدب رسیدی  برای آنته آدرس ما را یاد نگیرند گنت : هتین

 .ید  پیاده نشیکنگنتند: آیا خواهش م آلود م سرنشینان پیتان با نگاه  اشک .شوی م 

 .جاس هتینگنت : خیل  متنون خونه ما نزدیک  .رسانی ما شتا را هرجا که بخواهید م 

راننده محت  دستش را گرف  و  .  خواس  کرایه ماشین را حساب کندیدا .پیاده شدی 

 .گیری ما از زندان  سیاس  پول نت  .ما را خجال  ندهید .کن گن : خواهش م 

دیدی  باز ه  چند ماشین با کتال تعجب  .بگیری  در میدان انقدب خواستی  تاکس 

گن : اینجا این مویع تاکس  دائ  م  .خواهند مرا سوار کنندایستند و م جلوی من م 

و تا حرک   .ها شدی سوار یت  از شخص ! ایستندشه اما هته جلوی تو م پیدا نت 

؟ چند ننر رو اعدام کردند آنجا؟ دوباره داستان تترار شد: آیا شتا زندان بودین، کردی 

ن  دیی  بگوی  چند اتومن نت ، ن  حر  بزن اتوم ، گنت : آره؟ نید حر  بزنیداتوم 

دو هزار "اما بیش از ، چند ننر اعدام شدند داندشاید هیچتس بجز خودشون نت  .ننر

دوباره هتان حرفهای یبل  را به سرع  تترار  .در کل ایران باید اعدام شده باشند 5"رنن

بار سع  کردی  یک  این .ویت  به خیابان کوی دانشگاه رسیدی  باز ه  پیاده شدی  .کردم

در   با ه  بودی چند ساع  پیش یت  از زندانیان  که ، شهدپور تاکس  بگیری  که سعید

                                                           
دانست  . فتر بودم، هنوز ابعاد جنای  را نت ی کشتار وحشیانه، بیرون آمدهبا آنته تقریبا  از یلب حادثه  5

 .ننر را در مدت دو ماه یتل عام کرده اس  9211کردم رژی  بیش از نت 
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 آنهاقیه راه را با ماشین و ب حال  که سوار بر ماشین بستگانش بود، جلوی ما ترمز کرد

 .رفتی  و به خانه رسیدی 

های  از بود: حر  دای  گنته .بودند که من هتان روز آزاد خواه  شدبه مادر نگنته

 ،مادر کرد بعل  بیتاریِدای  فتر م  .آزادی هس  ول  کار اینها حساب و کتاب نداره

  .تدری  به اوبگوید باید این خبر را به

دای  به من گن  تو پش  در  .بود ام تغییر نتردهنسب  به یبل از دستگیریی دای  خانه

ویت  دای  وارد اتای شد و به مادر سدم کرد مادر  .منتار باش تا من مادر را آماده کن 

مادر با کتال تعجب گن : امیر  .چین  گن : خب چ  گنتن؟ دای  شروع کرد به مقدمه

  .ش من هول نت  .کن ا تو پسرم من ستته نت بی .شنوماینجاس  من بویش را م 

نویس  اشک امان  من وارد شدم هتدیگر را سخ  درآغوش گرفتی  حاق که اینها را م 

مادر به آرام   .ی وصال اشت  به چشت  نیامددان  چرا در آن لحاهول   نت  .دهدنت 

دان  امیر جان م  .اندگن : حتید و اشر  صحیح و سال ریخ  و دائتا  م اشگ م 

 .شوددل  برای آنها خیل  تنگ شده ول  انشااهلل آنه  درس  م 

 افتادم که از زندان شاه آزاد شده 5911به یاد آبان ماه  .بودم من وایعا  از زندان آزاد شده

به  مدند وآها م مردم شاد و خندان به خیابان .، تهران در تب و تاب بود 11آبان  .بودی 

فهتیدند که ما زندان  گریز با نیروهای سرکوب مشغول بودند،  ویت  مردم م جنگ و 

 « ...زمستان بود و سرها در گریبان»بار اما این .پکیرفتندای  با آغوش باز مارا م سیاس  بوده

از  .بودم دهیرس کران باز و آستان ب یِآستان به فضا  ب یِواریناگهان از آن چهارد

بزرگ و گرم و شلوغ تهران پرتاب شده  زندان  به نیکوچک و سرد و ساک  او زندان 

 هالیو فام انیبه دوستان و آشنا کردم م  سع لیاوا .بتن  دیچه با دانست  نت .بودم

مردم کوچه و بازار و سر  دنیدوس  دارم از د غیدر را ب ههت کردم احساس م .سربزن 

هر   ایدام ایو   یرژ یتهایجنا یکه بدون افشا دانست  را م نیا .آمدم  و صدا به وجد م

آزاد شده ک   یها روشن بود که ما زندان .رمیآرام بگ توان  آنها، نت هیچند کوچک عل
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 ای ری، د  یرژ هیعل  حرکت نیبا کوچتتر . یتر تح  نار هست دیشد ،یو در موارد شیو ب

  .آورد  یخواهدر  59111 ای نیزود سر از او

خارج  رانیاز ا  ریانونیصورت غه  مجبور شده بودند به دیاشر  و حت گر،یطر  د از

 گریمن ه  چون د .برگردد رانیبه ا توانس  وجه در آن مقطع نت  یه شوند و اشر  به

راه  کیمن فقط  یبرا جهیدر نت .را نداشت  رانیخروج از ا یشده، اجازه آزاد انیزندان

 .بود رانیاز ا انهیو آن خروج مخن ماند م

 .که برداشت  داشت ، بر م دیرا با زیآممخاطره شییدمِ ک  و ب نیآخر نیا

 

 

 

                                                           
ی جتهوری در مرکز تهران که در دوره «کمیته مشترک ساواک و شهربانی» هتان5

مه    کرد و یت  از مراکزاسدم ، سپاه از آن به عنوان بازداشتگاه نیروهای سیاس  استناده م 

های دوره ی شاه را به موزه تبدیل شد ول  صرفا  شتنجه 5925بازجوی  و شتنجه بود. در سال 

 ب را.های وحشیانه ی بعد از انقدداد و نه شتنجهنشان م 
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 لققققاو در بققرین ش اققنا      جهااگیر بهتهجااگج رفیقق  

بندقق     ققر   و همققیش سش ققخ دی مققر   منققط ا    قق  

 ققش  ق ققخ رققطردت بنیققط  »  دااقق ه همقق   رققه ینا ققه   

 رطا رهرا   « س  ا 
 
 
 
 
 

 رفیق   هنب   و  ق وته  اکببهصگدق هتنگبرفی  

 سن به دار اره 73 رارینسز ز اهن ط

 

 

 

 

 

ر ت ر ا   73ره در اهن طر  حس نهقگسمهیژاد رفی 

مهطر  ر    جود  آدت وسیع، ج   س دخ برر بند

ا  اودیش  الق ت به سناغخ  قیل 73اسال   در آذر   ه 

 هآ ر ر وح یش را ا     نفتمر
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 الق ی   آرن ش حمیر در ا ش هم   سش   اس  ره

 ش  ی  به ره ب هخ دااتیخ درجییخ   ف  رنده بطد

یمگ ار به آ   برهر ی  بقطل رطدش ا ن ددخ بنا خ

  گ ه رمخ!

 

 
 

  را   همی ه در ا ش هم   سش   ا  حمیر اس  ره

ضیطخ  رطاس همناهخ بطد و پ سرار قر ن    

سشس را پس داده  سطض ار ورمر ود  بعر  ظنش 

 2772رنداد یهنا 

 

 
 

بندیش  وارد  شه ی  ه در بندیش، حمیر و2773 نداد 

  7ا  پس ب  اانف بطدته ا ش اودیش  د رارت بطد اره

 76)آرن ش ب ردر به ر  س ل 7س ل و ب  حمیر پس ا 

 ب حمیر  الق ت دااتخه(
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 دااتیخه      ره   ر     ف  2772حمیر، اانف و  ش در یین   ه 
 
 

  

 
ا ش هم   سمگ  اس  ره ب  رمک   ره   د ارین ص دق   بنا  اانف س رتخه   جین 

طال خ را  بعراً ،   ره   د اب ذر غال   بعر ا  آ اد ،  در ر ر  هخ س ر ه سش ه  ا  

 .ا رپ   و رو   ک سمگ  نفته اره

 



 

 

 




