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١  
ها به فرعی  هنوز ديرزمانی از تغييرات داده شده در سطح بند و انتقال تعدادی از بچه

 صالح کار را در ها نآ. شان را تغيير دادند ، طرح اوليه نگذشته بود که مسئوالن زندان
 انفرادی، فرعی و عمومی به سر انتقال بخش اعظم زندانيان بند، اعم از کسانی که در

 همچنينچين شده و  به جز تعدادی از زندانيان دست. ر ديدندحصا بردند، به قزل می
ر منتقل حصا  بودم، به قزلها آنی زندانيان را که من نيز جزو   همه،زندانيان شمالی

  . کردند
در . ر رهسپار شديمحصا  به قزل از گوهردشت بود که توسط اتوبوس١٣۶٢شب يلدای 
از گسترش و . دانستيم که ما را از چاله در آورده تا به چاه دراندازند يک نمی  راه هيچ

چه که در  ی برخورد زندانيان با شرايط جديد و در يک کالم، از آن بسط سرکوب و نحوه
شايد بيش از همه من از وضعيت به . ر جريان داشت، اطالعی نداشتيمحصا زندان قزل

کردم به جايی  در نگاه اول تصور می. رسيدم وجود آمده راضی و خشنود به نظر می
هايی که در گوهردشت  ام ندارند و حساسيت  رويم که هيچ شناختی از من و گذشته می

يک از توابان با ما نبودند و از اين   هيچ. ودروی من بود، در زندان جديد طبعًا نخواهد ب
  . کردم بابت احساس خوشحالی می

 ی تهران، که زير نظر دادستانی انقالبها زندانوضعيت و شرايط زندانيان در تمامی 
تر از سابق پيگيری  گسيخته  شدند، رو به وخامت گذارده بود و سرکوب، لجام اداره می

 از زندان، فشارها افرايش پيدا  نيز بعد از آخرين ديدار الجوردیدر گوهردشت. شد می
 يا بهتر است بگويم که حضور از قدرتی برخوردار نبودندبا اين حال، توابان . کرده بود

و  بود ها دانزنشايد اين فشار آخر قبل از يک گشايش در امر . جدی در بند نداشتند
جا که ممکن بود فشار را افزايش داده، تا بتوانند در  خواستند پيش از رفتن، تا آن می

  .برداری را کرده باشند  کوتاهترين مدت، حداکثر بهره
 که اوج فشار و سرکوب رژيم بود، ۶٢ اعتراف کرد که در مهرماه بعدها رفسنجانی

ی  المللی در رابطه با نقض گسترده به ديدار او شتافته و از فشار مجامع بين نیاحمد خمي
. جويی برآمده بود  ی جمهوری اسالمی گاليه کرده و در پی چارهها زندان در حقوق بشر
دادن، از تحت فشار قرار بيشتر اين بود که زندانيان را برای هر چه  رسمتا آن موقع

. کردند و روند عکس آن را کسی تجربه نکرده بود  منتقل میر به گوهردشتحصا قزل
با در نظر گرفتن واقعيت فوق، . ر بودحصا در واقع گوهردشت تبعيدگاه زندانيان قزل

در واقع . کرد  بينی نمی يش، پشرايطی را که در انتظارمان بودبه درستی هيچ کس 
ی زندانيان، اين نقل و انتقال را به فال نيک گرفته بودند و جای هيچ گونه بدبينی   همه

  .در ميان نبود
کردند فضا را برايمان مخوف جلوه دهند  در ابتدای ورود، پاسداران و توابان سعی می

تصورمان مبتنی . ر، نداشتحصا ولی تأثيری روی ما، الاقل در ابتدای ورودمان به قزل



 ها اندوه ققنوس

  

١٣

ورود زندانيان به  کار مرسوم زندانبانان به هنگام ی مان بود که اين شيوه بر تحليل قبلی
کار نبوديم و بنا به تجربه دريافته بوديم که در بدو ورود  زندانی تازه. زندانی جديد است

 نشان دهند ها زنداناوت از ديگر جا را متف کنند که آن به هر زندانی، زندانبانان سعی می
توانستند  تر می در پناه ايجاد چنين فضايی راحت. گربه را دم حجله بکشندبه اصطالح و 

  . جو سرکوب را در زندان گسترش دهند
ای  ی ويژه ی ما چندان واقعی نبوده است و برنامه به سرعت متوجه شديم ارزيابی اوليه

، در کردند حاصل می و تيم همراه او اگر موفقيتی دحاج داوو. اند برای ما تدارک ديده
 ارتقا يافته و ضمن موجه جلوه دادن خود، توانستند در دستگاه الجوردی پناه آن می

ودند از  نتوانسته ب گوهردشتزندانبانانچرا که کسانی را که . امتيازاتی نيز کسب کنند
توان  با توجه به اين واقعيت می.  بودند کرده راه ر سربهحصا شان بربيايند، در قزل پس

ر و حصا کردند، بيش از فشار معمول در قزل حدس زد فشاری که روی ما اعمال می
  . بندهای ديگر بود

 مشغول بازرسی ٢ند و توابان بند  رو به ديوار نگاه داشت١ما را در راهروی واحد 
توانستند نيروی کمکی به بندهای  قدر زياد بود که می  تعدادشان آنها آن. شدندمان   وسايل

ديدم و اين خود  برای اولين بار توابان را در هيئت زندانبان می. ديگر نيز گسيل دارند
ر بود که در اولين نگاه به خوبی ديده حصا  و قزلبارزترين وجه تمايز گوهردشت

مان پيدا کنند  شان را گذاشته بودند تا مورد خالفی را در وسايل توابان تمام تالش. شد می
و با نشان دادن آن به پاسداران، لبخند رضايتی دريافت کرده و ارتقا مقامی در دستگاه 

. فراهم کنيمی ارتقا افراد را  توانستيم وسيله انی بوديم که میما قرباني.  يابندحاج داوود
  . يافت  ادامه میکار و مبتدی گرفته تا شخص حاج داوود  تازهاين ارتقا از توابان

  
٢  

بند را به جز چند سلول، از قبل خالی .  تقسيم شديم١ واحد۶ديری نپاييد که در بند مجرد 
سه سلول ابتدای بند در . بردند راد قديمی در دو سلول جداگانه به سر میاف. کرده بودند

 سه نفر - تعداد توابان در هر سلول به دو. يک سمت به توابان اختصاص داشت
توابان مجبور بودند در .  بودها آنمسئوليت پخش غذا و نظافت نيز با خود . رسيد می

ندگی فالکت باری داشتند، يا خواب ز. طول شبانه روز به نوبت در بند نگهبانی دهند
مسئوليت . بودند و يا به نگهبانی در بند و گزارش دادن برای اين و آن مشغول بودند

 چيزی نگذشته بود که متوجه شديم حاج داوود. پاسداران را نيز به عهده گرفته بودند
ور ويژه تحت مراقبت و برخورد  به طبايدهستيم و " های تير تشکيالتی" معتقد است ما
  .ر منتقل کرده بودندحصا ما را با همين نيت به قزل. قرار بگيريم

.  سلول مجرد بود١٢بند دارای .  رفتم٨من اولين نفری بودم که به داخل سلول شماره 
اد هفت در يک متر و دو متر و نيممساحت هر سلول اندکی بيش از چهار مترمربع بود، 
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.

که من با قد يک متر  چنان.  بودکمترشان از اين هم  ها عرض بعضی از سلول. متر سانتی
توانستم در عرض آن بخوابم و مجبور بودم پايم را به ديوار مقابل  متر نمی سانتی هفتاد و

. ی سوم ايستاد شد روی تخت طبقه خوشبختانه سقف سلول بلند بود و تقريبًا می. تکيه دهم
ی اول آن را در آورده بودند و در  ازی سه طبقه در سلول بود که طبقهيک تخت سرب

وقتی داخل سلول شدم، روی تخت دراز کشيدم تا . بودشده واقع، تخت دارای دو طبقه 
ها وارد  خستگی راه را از تن در آورم، ولی به سرعت در باز شد و چند نفر از بچه

همين طور پی در پی در باز . نيز باشد ها آنمجبور شدم بلند شوم تا جا برای . شدند
م چمباتمه شدند و باالخره وضع طوری شد که مجبور شد شد و افراد جديد وارد می می
ال وقوع بود، از خنده چه که در ح با ديدن آن. وارد تمامی نداشت ورود افراد تازه. بزنم

يد و گزارش داد و يکی از توابان د. شدم، توقع چنين موردی را نداشتم بر می داشتم روده
شان را محکم  هشت بردند تا به خيال خودشان ميخبه زيربند  با چشممرا در بدو امر 

جا  اينبله : مگر خنديدن جرم است؟ گفتند: برای چی خنديدی؟ گفتم: پرسيدند. بکوبند
خودتان جا فقط بايد در اين. ر است، دوران ماه عسل زندان هم تمام شده استحصا قزل
 و خواستم کوتاه بيايم جلوی توابان نمی! سعی نکنيد به ديگران نيز روحيه بدهيد! باشيد

:  گفت ام؟ دانی من از کجا آمده می: گفتم. برايم بسيار سخت بود که توابی مرا تهديد کند
تواب . فرستند میجا  به آنهای شما را  از جايی که زرنگ: گفتم آميزتمسخربا حالتی . نه

گدار به آب نزد و فقط پاسداری را صدا کرد و  هم ريخت، ولی بی هر به شدت بمزبو
نيز از خجالتم در آمد تا به قول خودش، ديگر مزبور گزارش کار را به او داد و پاسدار 

  !پررويی نکنم
کردم ارزشش را   اين که در بدو ورود کتک خورده بودم، ولی احساس میرغم علی
 آمده بودم، جايی که توابان نه تنها من از گوهردشت. اه نيايم که جلوی توابان کوتشتدا

تا اين زمان حاکميت توابان . بودندهم منزوی  هيچ ارج و قربی نداشتند، بلکه به شدت
 توابانهم زندانيان چنين امکانی به . را نديده بودم و اصًال تصوری هم از آن نداشتم

نداده  ها آن چنين اختياری به "صبحی"ی زندان و رياست آن، نداده بودند و هم سياست کل
  .پذيرفت کس را نمی   خود برخوردار بود و تخلف از هيچ، از ديسپلين خاصصبحی. بود
   نيز بايد چهارچوبها آنکرد و   به توابان نيز به چشم زندانی و مجرم نگاه میاو

ی، معروف به چ يکی از توابان به نام مجيد بسط. کردند دان را رعايت می زنمقررات
 به ،های اعدام شرکت کرده و تيرخالص هم زده بود  را که در جوخه" بند مجيد خالی"

او غالبًا در بيرون بند و نزد . خاطر نقض مقررات زندان به انفرادی منتقل کرد
 با چشمان باز در  و در ساختمان دادستانیی در اوينچ طمجيد بس. پاسداران بود
برای . کرد و هيچ محدوديتی نداشت های بازجويی کار می گشت و در شعبه راهروها می

 ،در يکی از روزهاشده و اش، دچار خطای محاسبه  ی قبلی با توجه به سابقهو همين 
 کند می  آن را به سختی پرداخت  و بهایرود می بام  به باالی پشت،نگهبانی  اجازهبدون 
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 هپريشی شديدی شد  و عاقبت دچار روانافتد می نزديک به شش ماه در سلول انفرادی و
 اش مان مانده بود و بايد تحمل روی دستمجيد . يابد میانتقال  و همراه ما به گوهردشت

دانستند اگر اختيار عقلش را داشت،  ها مجبور به تيمار کسی بودند که می بچه. کرديم می
  . بست ی توابان بند را از پشت می دست همه
توابان حاکم مطلق بودند و گاه تا حد . ر اوضاع درست برعکس بودحصا در قزل
اصًال در ذهنم . دکردن ی قلمروی نفوذ خود عمل می های خودمختار، در حيطه حکومت
کردم  پيش خودم فکر می. توانستم بپذيرم که يک تواب به من امر و نهی کند هم نمی

بار    هم يکدر اوين.  از سرشان هم زيادی استدهم، میشان را  همين که جواب سؤال
 دو از توابان مورد اعتماد رژيم بوده عسگری که هر در آموزشگاه با يکی از برادران

 به سرعت نقش ،های انقالب اسالمی بود و به اعتبار اين که پدرشان از رؤسای کميته
پاسدار پيدا کرده و در زيرهشت آموزشگاه مشغول به کار شده بودند، درگيری لفظی 

در صورتی که در برابر .  کم بودخيلیی تحملم در ارتباط با توابان  آستانه. ردمپيدا ک
  . پاسداران نبودبيشترموضوع هم تنها ترس از قدرت .  نبودمطاقت پاسداران، اين قدر بی

ی رژيم   و پاسداران در اين نهفته بود که توابان را دنبالهتمام تالش مسئوالن دادستانی
ی اين بود که به ولی فقيه، امام  کرد، به منزله  توهين میها آناگر کسی به . محسوب کنند

چرا که با در نظر گرفتن سلسله مراتب، هر يک منتخب ! ه استتوهين کرد... زمان و
  . ديگری بود

  
٣  
در چنين فضاهايی .  نفر افزايش يافت٢٢مان به   نفر در سلول بوديم و بعدها جمعيت١٨
غروب در دوری " در شعری به نام ١زولتان زه لک.  نفر نيز به سر برده بودند٣٠تا 

ی نظاميان هيتلر که در   توصيف دوری شيچ، قتلگاهی ساخته و پرداختهدر" ١٩۴٣شيچ 
سی و سه جنازه، به  ":سرايد کردند، می آن ميزان تحمل رنج در آدميان را تجربه می

وی گودالی را که جنازه در آن "... افکندند سی و چهارمين را بدان در می. گودال اندر
ای را توصيف کنم که زندگان را در آن  مهکند و من مجبورم دخ ريختند، تشريح می می

  . جاست دادند و عمق فاجعه اين قرار می
ی سوم  توانست روی تخت طبقه در طول روز، طبق ضوابط زندان تنها يک نفر می

کرديم   از تمام فضای سلول استفاده می،جايی که ما برای جا شدن در سلول از آن. بنشيند
 اين قانون باعث درگيری ما با توابان و پاسداران و امکان زندگی در سطح سلول نبود،

ی دوم تخت جای دهيم که کار   نفر را درسطح سلول و طبقه٢١مجبور بوديم که . شد می
استفاده از تخت . بردند ی سوم به سر می نفر روی تخت طبقه ١٠ تاسابقًا . مشکلی بود

                                                 
1  Zoltan zelekبه جهان آمد١٩٠۶ به سال - شاعر معاصر مجار .  
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قرار داده و افراد دور آن ی سوم به اين صورت بود که تخت را با فاصله از ديوار  طبقه
ها جلوی دهان  ی سومی کردند به طوری که پای طبقه شان را آويزان میهانشستند و پا یم

  . گرفت ها قرار می ی دومی طبقه
 از آن نيز به شکل بدی دوباره هايی  و قسمتارهای سلول، سبز و قرمز تند بودرنگ ديو

در ابتدای ورود به سلول . ر بودندها به شدت کثيف و نمو کاری شده و بعضی قسمت گچ
مان، کاغذهای مقوايی سفيد رنگ بزرگی را که  تر ساختن محيط زندگی برای مناسب

کردند، سفارش  استفاده می... توابان از آن برای کارهای فرهنگی و نوشتن شعار و
نهضتی "خواهيم  که البد می شناختند، به تصور اين  که هنوز ما را نمیها آن. داديم

 را از پشت ببنديم، از سفارش ما ها آنبه نفع رژيم راه بياندازيم و دست " رهنگیف
 ها آن. استقبال کرده و به سرعت مقواهای سفيد بزرگ را از فروشگاه زندان تهيه کردند

های نمور  قسمت. رنگ نيانديشيده بودند ی مقواهای سفيد وجه به کارکرد دوگانه  به هيچ
 تخت را برای جلوه های ه زير طبقهمچنين.  پوشانديمها آنا با های کثيف ر ديوار و محل

رنگ سفيد مقواها باعث ازدياد نور اتاق . بخشيدن به سلول، با مقواهای مزبور پوشانديم
 سفارشبعد از اين که متوجه شدند مقصود ما از . کاست گی آن میدمر شده و از دل

ند، برای انجام چه کاری بوده است معروف بود"  فرهنگیمقواهای"کاغذهای مقوا که به 
  . شان ساخته نبود پيچيدند ولی کاری از دست از شدت خشم مثل مار به خودشان می

 بود، اجازه ممنوعی کارهای  جا که درست کردن کاردستی و تزيين سلول در زمره از آن
ای بر. مان که در حال افتادن بود، بکنيم دادند فکری به حال چراغ مهتابی اتاق نمی

ريب زير آن قرار داده ای ميوه را به شکل  جلوگيری از افتادن آن، يک تکه چوب جعبه
پرداختن به کارهای دستی و هنری و :  معتقد بودندها زندانکارگزاران رژيم در . بوديم

باعث روحيه بخشيدن به زندانی شده و او را از انديشيدن به ... سامان دادن به سلول و
 را از بازگشت به ها آنشود که   آن می دارد و نتيجه ش باز میگذشته و نقد عملکرد

. ها را نيز ديوار کشيده بودند ی سلول جلوی پنجره. دارد باز می" اسالم عزيز" آغوش
نبود ". زندان کابل"شد  ها می ديد و به قول بچه رفت، چشم، چشم را نمی برق که می

 پشه و مگس در ی هوا به حدی بود که سنگين.شد هوای بند تهويه نشود پنجره، باعث می
در اولين روز مالقات . شدند به محض ورود به اتاق، سرنگون می ياورده واتاق دوام ن

رسد  گردد، وقتی به دِر بند می می در بند جديد، متوجه شدم هر کس که از مالقات بر
جملگی . مها دليل اين کار را پرسيد از بچه. ايستد جا می شود و همان مدتی داخل نمی

 که از اتاق هايی آن. شود داخل شد معتقد بودند که آن قدر هوای بند کثيف است که نمی
فکر کردم پيش خودم  .ی وخامت اوضاع شوند توانستند متوجه بيرون نرفته بودند، نمی

 هنگام ورود به بند ،وقتی نوبت به خودم رسيد. کنند و قضيه را جدی نگرفتم اغراق می
قدر هوای بند کثيف بود که احساس کردم دستی من را   آن. عقب رانده شدمآگاه به  ناخود

ها در گزارش واقعه چندان دقيق و جدی عمل  تازه فهميدم بچه.  است به عقب رانده
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۴  

ی سوم، در عرض آن، هفت نفر  روی تخت طبقه. ها خوابيدن در سلول مکافاتی بود شب
يک پتو را لوله کرده و يک طرف آن را به . وابيدندخ می" کتابی"کنار هم به شکل 

های جلوی  ی در سلول و طرف ديگر آن را به نرده های جلو ی طناب به نرده وسيله
. گرفت ی سوم قرار می بستيم و اين پتوی لوله شده، در مقابل تخت طبقه ی اتاق می پنجره
 پا روی پتوی لوله  ران و زانو روی هوا، و ساق، گردن و پشت روی تخت، باسن،سر
تا صبح کسی حق تکان خوردن نداشت، بهتر است . گرفت ی مقابل تخت قرار می شده

شدی، امکان بازگشت به سرجايت  خيز می اگر از جايت نيم.  را نداشتشبگويم امکان
ماندی يا  بايد به همان شکل تا صبح باقی می. شد زيرا بالفاصله پشت سرت پر می. نبود

، اين بار رژيم قادر " چسبيدههم بههای  دوقلو"به جای . کردی  بيدار میهمه را از خواب
بقيه نيز در کف سلول و روی تخت ! شده بود" ههم چسبيد هفت قلوهای به"به خلق 

مسئوالن زندان بعد از مدتی پذيرفتند که به هنگام خواب، از . خوابيدند ی دوم می طبقه
شب هنگام مسئول خواب سلول . اق، چهار تا شش نفر در بيرون از سلول بخوابندهر ات
باش از سوی او، جهت آماده  اين شيپورآماده.  را بکشندها ملوانان بادبان: زد می  فرياد

شدند و تخت نوظهور  ها بسته می شد و طناب سپس پتو لوله می. کردن وسايل خواب بود
  ! بخوابند،ش رفتشرحی آن هفت نفر به شکلی که  هشد تا در روی يک طبق بر پا می

  
۵  

 گرم کره و دو قاشق آب مربا و چند خالل ١٠ها شام از  شب.  بودباروضعيت غذايی اسف
شد که به  هايی در آن پيدا می سبزی(هويج شناور در آن و يا آشی که به آن آش علف 

يک . بگوشت لپه بودنهار، چهار روز آ. شد گفتيم، تشکيل می می) علف شباهت داشت
ی  عدد لپه، مقداری آب زرد به همراه يک بند انگشت چربی و يک تکه١٧روز شمردم 

 سخاوت به حاج داوود. ی آن سياه بود، نصيب من شده بود کوچک سيب زمينی که گوشه
ور نان را  ولی کسی حق دور ريختن د،ی کافی بدهند خرج داده و گفته بود نان به اندازه

ی اقتصادی چنين  او معتقد بود اگر مردم بفمهند در شرايط جنگ و محاصره. نداشت
در طول  ".دکنن  قيمه می- ريزند و مرا قيمه یم"دهيم،  غذاهای با کيفيتی به شما می

کرجی " نيکوکاران" يک بار يکی از ، دو بارغذای اساسی خورديمدوران حاج داوود
بانوی مزبور در اين . ر شيرين پلو و مرغ دهدحصا  کرده بود که به زندانيان قزلنذر

يکی از . من هنوز مزه آن را زير دندان دارم. رابطه سنگ تمام گذاشته بود
شايد به خاطر تنوعی که در . ام  ردهترين غذاهايی بود که در عمرم خو مزه خوش
يک بار نيز ميهمان . ده بود، اين اثر را در من داشتمان داده ش ی غذايی برنامه
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در اين .  تقاضای چلوکباب کرده بودها آنظاهرًا يکی يا تعدادی از . ها بوديم بطل سلطنت
 وسط دعوا ،ای که داشت داد و با شم بازاری دست نمی  فرصت را ازمواقع حاج داوود

 فرق  توانيم بين زندانيان  ما نمی:شد وی مدعی میدر چنين شرايطی . کرد ینرخ تعيين م
 اگر !آيد که شما چلوکباب بخوريد و زندانيان ديگر نان خالی خدا را خوش نمی. بگذاريم
هم بدين شکل . گويم برايتان تهيه کنند دهيد اشکالی ندارد، می  غذا میيانی زندان به همه

 .کرد  را سر کيسه میها آنکرد و هم  عدالت خاص خود را اجرا می
  
۶  

 ۵ به اندازه کمتر از کوچکدر يک فضای . رسيد حمام رفتن نيز کار شاقی به نظر می
 جريان ها آن سه دوش آب گرم موجود بود که آب داغ با فشار زيادی در متر مربع،

ما برای ی  بخار آب و عجله. ی ما مجبور بوديم در آن واحد به حمام برويم همه. داشت
شد  گرفت، باعث می هايمان که بايد در همان زمان محدود انجام می شستن خود و لباس

 بيش از همه با دشواری مواجه الدين محمدرضا جالل. که به تنگی نفس دچار شويم
ود جايی که مجبور ب او وسواس شديدی داشت و به هنگام آب کشيدن خود، از آن. شد می

داد، گويی  ها را بسيار سريع انجام می  خودش را بشويد تا آب کشيده شود، حرکتبيشتر
هر بار بعد از حمام، . شد اند واين باعث گرفتگی نفسش می که دور فيلم را سريع کرده

تشتی برای شتشوی لباس . گردانديم  باز میسلولحال او را به  تقريبًا بايد پيکر بی
هايمان را  کرديم و لباس  کيلويی پنير به جای تشت استفاده می١٧ های نداشتيم و از پيت

  . شستيم  میها آندر همان زمان اندک، در 
سه دستگاه توالت در بند موجود بود که هميشه يک . توالت رفتن نيز مصيبتی بزرگ بود

 ٢٠ تا ١۵و دستگاه توالت در عرض بايد از د  نفر ٢٠بيش از . دستگاه آن خراب بود
 ،عدم تحرک و نشستن دائم در سلول. کردند که تقريبًا امکان ناپذير بود ه استفاده میدقيق

ها قبل از  بچه. گرفت ها شده و عمل دفع به سختی انجام می باعث کند شدن حرکت روده
. کشيدند تا بلکه کمکی کند ولی هيچ ترفندی کارگشا نبود رفتن به دستشويی، سيگار می
هميشه با توابان . کرد وقت را تقسيم کند تا به همه برسد یمسئول توالت سلول سعی م

  .جنگ اعصاب تمامی نداشت. سر توالت رفتن درگيری داشتيم
.  بودم، دو بار به هواخوری برده شده بوديم و هر بار نيم ساعت۶در مدتی که در بند 

 هيچ ای بود، بدون هواخوری بند به شکل مخروبه. رفتيم بايد در مسير مشخصی راه می
تشديد سرکوب از سوی رژيم، همه چيز را در بر گرفته و به . ای گل و گياه و يا سبزينه

  .ه بودها نيز رحم نکرد سبزه
  
٧  

 در سلول و در آن شرايط ها آننگهداری از .  تقريبًا يک بيمار روانی داشتسلولهر 
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 نيز چون تا قرن هيجدهم بيماران روانی را. فرسا بود وحشتناک، بسيار سخت و طاقت
اما . دادند فرسا قرار می ندان انداخته و تحت فشارهای طاقتمجرمان و بزهکاران به ز
  : که اظهار کرد ٢ديری نگذشت که ميرابو

آور زندانيان و ديوانگان هم ابزاری است هوشمندانه برای  مجاورت شرم
شان را دارد، هم تجسم محض استبداد  ب   قصد سرکو تحميق کسانی که جامعه

   ٣. حيوانيت پيروزمندو
 در اثر ،افتادن به زنداناز اما اين بار در پايان قرن بيستم، افراد سالم و تندرست پس 

فرسا به جنون دچار شده بودند و نه تنها با مساعدتی  فشارهای روحی و روانی طاقت
 دست از سر حاج داوود. شدند رو نبودند بلکه فشارهای مضاعفی را نيز متحمل می روبه
شان طرف ما  شوند، يکی ها که روانی می را اينچ: گفت میاو . داشت  بر نمیها آن
  . کند شان خوب کار می گويند و عقل آيد؟ پس دروغ می نمی

 يک . ديوانه شده بودی يکی از اين بيماران بود که در انفرادی گوهردشتچ مجيد بسط
 کرده بگومگو با وی  اوينام، در دادستانی بار، در زير بازجويی و در ابتدای دستگيری 

گوهردشت، در اولين  بار هم در  يک. ام نيز ثبت شده بود بودم که گزارشش در پرونده
هر چه اگر دست از پا خطا کنی، : روزی که بند عمومی شد، تهديدش کرده بودم که

 و لکرد و او کنترلی بر روی اعما ولی حاال وضع فرق می! ديدی از چشم خودت ديدی
که وضعيت  يک شب. کردند  رعايت حالش را نمیرفتارش نداشت و توابان نيز

توابان . پردازد میدر بند  از سلول خارج شده و به قدم زدن اش بحرانی شده بود، روحی
او . کنند که زيرهشت بايستد و شتم مجبورش میباالخره با ضرب . شوند حريفش نمی

کند  جا ايستاده بود، دستش را به شکل هفت تير در آورده و وانمود می  که در آنهمچنان
خواستند که او آرام شده و به سلول  توابان از خدا می. کند  شليک میها آنکه به سوی 

هم و برهم و نامربوطی  درهای هکلم. نمود پريده و ضعيف می به شدت رنگمجيد . برود
دلم نيامد در آن شرايط . آورد صداهای غير معمولی از خود در می  وراند میبر زبان 

زمانی که بر اعمالش کنترل داشت، از او متنفر بودم و اگر چاره  .وخيم تنهايش بگذارم
وقتی . کرد کردم ولی حاال وضعيت فرق می اش می  ترحمی، خفهکوچکترينداشتم بدون 

منطق . کنمتوانستم خشمم را مخفی   با ضرب و شتم مجبور به ايستادن کردند، نمیاو را
کردم به خاطر  میاحساس . کرد که به او، به چشم يک بيمار نگاه کنم و عدالت حکم می

 از سلول خارج شده و در حالی که دستم را به .برد گذشته شايد هنوز از من حساب می
تا نگفتم، حق ! برو تو سلول بگير بخواب: او گفتمدادم، به  حالت عصبانيت تکان می

                                                 
پس از انقالب فرانسه بسيار فعال بود و . ، سه سال در ونس زندانی بود)١٧٩١-١٧۴٩(  سياستمدار فرانسوی، 2

  .ی مجلس شد نماينده
  ٢١٧ی  ی فاطمه وليانی صفحه  جنون، ميشل فوکو، ترجمه  تاريخ3
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نگاهی کرد و سرش را پايين انداخت و رفت داخل سلول ! نداری از سلول خارج شوی
ولی در هر حال، احساس . شنوی نشان داد دانم روی چه حسابی از من حرف نمی. خوابيد

زيرا که . ده بودمدر واقع، خودم را به لحاظ روانی تسلی دا. خوشايندی به من دست داد
 و حيوانی نبوده بلکه بخاطر یمنطق غيرام نسبت به او و امثال او  کردم کينه احساس می

دانم و آگاهم که کنترلی روی اعمالش  زمانی که می و .اعمال و رفتارشان بوده است
  . توانم او را مجازات کنم و يا به او کينه ورزم مین  ديگرندارد،

خواند و مترصد بود  معروف بود، دائم نماز می" يوب پيغمبرا"ايوب که در زندان به 
حرام : گفت خورد و می او از غذای زندان نمی. خالف شرعی انجام دهدعمل مبادا کسی 

دانست و به همين خاطر  خنده را غيرشرعی می. کرد تنها به نان خالی بسنده می. است
ايوب يکی از . نی بود، زديک بار سيلی محکمی به گوش عسگری که او نيز بيمار روا

زند و به خاطر اين کار چنان   میها را در سالن مالقات، به حاج داوود همين سيلی
به يادم هست که يک بار هم به . برند میاش را به بهداری  کنند که جنازه اش می بيهنت

  . خاطر ضعف عمومی، وسط سالن غش کرد
  
٨  

ر و ممنوعيت زندگی حصا ا، ضوابط جديد در زندان قزلی م مشکل بزرگ و عمده
. شد ی را موجب میبيشتر فشار اين محدوديت در بندهای مجاهدين. بود) جمعی (کمونی

زندانيان مجاهد همه چيزشان، به جز لباس و مسواک جمعی بود و اين قاعده اختصاص 
حتا در دورانی که فشاری از اما زندانيان مارکسيست . دهای مجاهدين داشتی بن به کليه

اين شکل از  به کمتر نيز  نبود"زندگی جمعی"سوی زندانبابان برای جلوگيری از 
شد و در نهايت  ی موارد را شامل نمی دادند و يا اگر کمونی داشتند، همه  تن میزندگی

  .بود تا کمون" نیصندوق تعاو"نوعی از 
  :سرايد چه که فاشيسم هيتلری حاکم کرده بود، می  در وصف آن٤ياکووس کامپانلليس

  گونه ياری در حکم گناهی ست هر
  ی عقوبتی هرگونه شفقتی شايسته

ی  وقفه تالش بی ی جمهوری اسالمی، پس از گذشت نزديک به نيم قرنها زندانو ما در 
مان آن را به  انسان برای زدودن خاطرات تلخ فاشيسم، به روشنی با گوشت و پوست

ی بهتر و همه جانبه   چيزی نبود جز استفادهزندگی جمعی .کرديم تر لمس می شکلی فجيع
دوق مشخص نبود چه کسی چقدر پول در صن. ی امکانات موجود و يکسان افراد از کليه

 نداشت و  مالی اش استطاعت به همين خاطر اگر کسی خانواده. گذارد اتاق می

                                                 
 به مقاومت ضد فاشيستی يونان ۴٠، در دهه ١٩٢٢نويس، عضو آکادمی علوم و هنر يونان، متولد    نمايشنامه4

  . او عاقبت دستگير و به بازداشتگاه مخوف موتهازن فرستاده شد. پيوست
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 داشته باشد، در فشار و عذاب روحی به ها آنتوانست درخواست پولی يا چيزی از  نمی
ی  حکم يک خانواده افراد در. برد و يا منتی از سوی ديگران بر سر وی نبود سر نمی

حفظ زندگی .  افراد بودشخصی موظف به رفع نيازهای صندوق جمعی. بزرگ بودند
نيز باالی " قيامت"و " تابوت" در آن شرايط که دائمًا زير فشار بوديم و شمشير جمعی

، طلبيد پذيری بااليی را می فرسا بود و ريسک سرمان قرار داشت، بسيار سخت و طاقت
 چنين  دادنبرای تعميمکه ما  .ولی به هيچ قيمت حاضر به از دست دادن آن نبوديم

ولين مانع دست از توانستيم در مواجهه با ا کرديم، چگونه می آلی در جامعه تالش می ايده
 ساعته ٢۴مان را نيز در حالی که  های معمول و هفتگی سلول  نشستاحت.  بشوييم آن

گذشت،  مان می وقتی تواب از جلوی سلول. کرديم برگزار میتحت نظر و کنترل بوديم، 
. شد رسيد، جلسه قطع می کرد و هنگامی که به نزديک سلول می جلسه ادامه پيدا می
ولی سختی شرايط و تنگی . انجاميد ی ساده، چند ساعت به طول می برگزاری يک جلسه
مشارکت جمعی در انگيزترين شرايط نيز از   در دهشتاشد که حت موقع باعث نمی

ها شرکت  ی بحث تمامی افراد سلول در کليه. ی سلول و زندگی جمعی چشم بپوشيم اداره
ای که دارم و در  بنا به تجربه. رساندند کرده و نظرهای خود را به اطالع ديگران می

م، برايم قابل قبول نيست که تحت هيچ شرايط و مصلحتی، ا هعمل به صحت آن رسيد
جايی که به ياد دارم،  تا آن. ها و اصول آن را به حالت تعليق در آورد دمکراسی و پايه

العاده برقرارکرده و  کشورها، با به وجود آمدن اندک تنشی، شرايط فوقاز  بسياریدر 
های دمکراسی را متزلزل ساخته و در جهت برچيدن نهادهای دمکراتيک قدم بر  پايه
ای،  العاده  و پيشرو در هر شرايط فوقکه در يک نظام مترقی در صورتی. دارند می

ی امور و استفاده از  ی مردم در همه های دمکراسی و مشارکت گسترده تحکيم پايه
. تواند به استحکام و بقای نظام کمک و ياری رساند  میها آن ذهنی و مادی انايیتو

نان برند و نه دشم  دمکراسی سود میوهبتهای مترقی هستند که از م هميشه اين نظام
  .ها آن
  
٩  

ی جديدی بود که رژيم برای  های غيرمعمول، شيوه گيری وضع قوانين جديد توأم با سخت
 هايی انسانکردند از ما    تالش میها آن.  زندانيان پيش گرفته بودشکستنکردن و  منفعل

  :بسازند که قبًال در اصول کافی راجع به آن صحبت کرده بودند
. نری که مهار در بينی دارد ستند، مانند شترشيعيان ما با وقار و آرامش ه

  ای بخوابانند، بخوابد  چون او را بکشند براه افتد و چون بر صخره
  :چرا که. کند  به انسانيت نزديک میای بود که ما را   اخفای جرقهها آن  هدف

  ی گلگون،  انسان، چه يک رزمجو با سينه
  ی گلبرگ،  چه يک عاشق با سينه
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  گريزد از بند خويش می
رگونه برخوردی که باعث ه. گردد اش می و به دنبال چيزی بيرون از خود و فرديت

 از اساس ممنوع و مستوجب ،شد ی عاطفی بين افراد می ايجاد کشش و رابطه
 جدی خطرهایتوانست   يک سالم کردن ساده میاحت. بود هولناکهای سنگين و  مجازات

شدند تا  ف و احساسات بايد به دور افکنده میعواط. به همراه داشته باشدبرای زندانی 
ی اين فشارها اين گونه توجيه و  همه. ی اصلی معطوف شوند ها به نقطه ی نگاه همه

افراد بايد از . شدند که برای رهايی فرد از قيد و بندهای تشکيالتی است تئوريزه می
. ورزيدند یی ديگران به خود شود، امتناع م که باعث جلب توجه  انجام کارهايی

ی اصلی به جای ديگری  ی افراد از نقطه شدند توجه شان باعث می که با اعمال کسانی
در بعضی از بندها، افراد جای . شدند  می مرتکب گناه کبيرهدر واقع منحرف شود، 

وگو   حق نداشتند دور هم جمع شده و به گفتزندانيان.  داشتند مشخصی در اتاق
وگويی نيز گاه جرم و خالف محسوب  ع شدن بدون هيچ گفت نشستن و جماحت. بپردازند

کردند که در  گاه فردی را بدين صورت مجازات می.  بودشد و مستوجب مجازات می
 و نشست می ها روی يکی از تختوی در تمام طول روز بايد .  شودميان جمع بايکوت

 اضافی به ديگران، يا ی يلهسدادن هر گونه و.  را نداشتاوکسی حق صحبت کردن با 
، شد میتان مريض بود و يا سردش  اگر دوست.  ممنوع بودها آنی مشترک از  استفاده

 حق نداشتيد سيگارتان را احت. حق نداشتيد لباس گرم خود را مدتی به عاريت به او دهيد
با کسی اشتراکی بکشيد و يا با آتشی مشترک يک سيگار را روشن کنيد، چرا که اين 

غذا به شکل شخصی و به ! "اسالم"اشتراکی و الجرم خالف   واقدامی بود کمونی
ی مسئول پخش غذای بند که يکی از توابان بود، پخش شده و هر کس بايد خود  وسيله

کسی حق نداشت به جای ديگری اين کار را انجام . کرد شخصًا برای گرفتن غذا اقدام می
 دردسرهای گوناگونینيز جرم محسوب شده و باعث بروز شستن ظرف ديگری . دهد
. ی مشترک از يک مايع ظرفشويی برای شتشوی ظروف نيز ممنوع بود استفاده. شد می

در صورتی که غذای فردی . داشت هر کس بايد مايع ظرفشويی مخصوص خود را می
 ها ٥"ای عدهم"ها، که   و يا ميل به خوردن آن نداشت و يا مانند شام شبآمد میاضافه 

تان سلول  نداشتيد آن را به همحق شد و عاجز از خوردن آن بودند، بايد به دور ريخته می
توانست وی را در محذور اخالقی قرار داده و باعث جلوگيری از  بدهيد، چرا که می

  .کنده شدن وی از روابط شود
 مذهبی های سخنرانی های فرهنگی زندان، اعم از برنامه در هنگام پخش برنامه

های تلويزيونی افراد درهم شکسته،  تلويزيون، مراسم دعا و نيايش و يا ايراد مصاحبه
در غير اين . بودند همه بايد سراپا گوش می. کسی حق نداشت بخوابد و يا چرت بزند

                                                 
  .گفتند می" ای معده"اشتند، های گوارشی د   در زندان به کسانی که ناراحتی5
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تنها بيماران خاص که به ندرت پيش . شدند های بعدی می صورت بايد منتظر واکنش
  .ين قاعده مستثنی باشندتوانستند از ا آمد، می می

 کرده بود که از آمادهی سوم، پشت پتوها جايی را   در باالی تخت طبقهسعيد جبرييلی
 که کسی متوجه شود، جا بدون اين يک نفر در آن. وجه ديد نداشت  پايين به هيچ

 امکان استفاده ها از اين تا مدت. ی آموزشی بخوابد  به هنگام پخش برنامهتوانست می
برد و به  ی ما پی  به حيلهسلولکرديم تا روزی يکی از توابان، با شمردن تعداد افراد  می

افراد از .  محروم شديمداشتن چنين امکانیاين طريق محل مورد نظر لو رفت و ما از 
انجام . انجام هرگونه شوخی، خنده و يا انجام کارهای سرگرم کننده محروم بودند

جايی که ارتباط مستقيم با   از آن، به ويژه ساخت آثار متنوع هنری،ریکارهای هن
ی طراحی شده از سوی  آفرينش و خالقيت داشت و اين در تضاد مستقيم با پروژه

های زيادی توأم بوده و افرادی که مبادرت به انجام  گيری مسئوالن زندان بود، با سخت
  .دندش به سختی مجازات می کردند، چنين کارهايی می

شد که ما به تعداد نفرات  ، باعث میرعايت ظاهری قوانين ممنوعيت زندگی جمعی
 برای نگهداری ميوه  های جداگانه ، قندان، ظرف پنير، جا صابونی، شامپو، ظرف سلول

، بايد يک شيشه برای خودش قصد استفاده از مربا را داشتاگر کسی . داشته باشيم... و 
 بود که فروشگاه به  حالیاين در کرد و يد و به طور شخصی از آن استفاده میخر می

به دنبال به به عبارتی مسئوالن زندان . داد تعداد افراد، مربا در اختيار سلول قرار نمی
توابان در تالش و تجسس مداوم بودند تا مچ . دست آوردن بهانه برای سرکوب بودند

برای کنترل اين موضوع، . کنند، بگيرند گران قسمت میان را با دييشکسانی را که مربا
. شان بنويسندی مرباي شان را روی شيشه دند اسمکسانی که مربا خريده بودند، موظف بو

موقع غذا خوردن به طور مرتب سلول را تحت نظر داشتند تا نسبت به اجرای دقيق 
، با "های اسالم پايه"دادند تا مبادا  کوشش زيادی به خرج می.  شوند قوانين مطمئن

آبليمو، کنسرو، خرما، کاهو، خيار و . شکستن قوانين زندان توسط افراد سست شود
داد و اسمش   ليست میبه تنهايیبايد  هرکس . ی فوق بودند فرنگی نيز مشمول قاعده گوجه

  .نوشت را روی اجناسش می
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اد در قبال يکديگر تالش و کوشش مسئوالن زندان، از بين بردن احساس مسئوليت افر
. شد، بود ريت نيز منجر میل به عدم احساس مسئوليت نسبت به اجتماع و کل بشآکه بالم
های  دوستی و نابودی ارزش ، از بين بردن حس نوعها زندانان کنندگ ريزی اداره برنامه

تالشی بود و  طبق قوانين اعالم شده، هر کس بايد در خودش می. انسانی در افراد بود
شده، به زعم  ی تنظيم اجرای اين برنامه. داد  ايجاد ارتباط با ديگران به خرج نمیبرای
 و راه را برای کردهای بين زندانيان جلوگيری  ، از ايجاد هرگونه رابطه و علقهها آن
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رسيد  در واقع زندانی بايد به جايی می. کرد  رژيم باز میدلخواهکشاندن فرد به موضع 
اگر کسی . سلولم گرسنه است يا بيمار و نيازمند ندارد اگر همبه من ربطی : که بگويد

 بخواهد که نيازش را ها آننيازمند است، بايد به مسئوالن زندان رجوع کرده و از 
خواستند به زندانی بقبوالنند که هيچ  مسئوالن زندان از اين طريق می. برآورده کنند

تانت، وقتی که نيازمند کمک و ترين دوس  نزديکا نيست، حتکننده و فريادرسی ياری
که را بينند و شرايط دشواری   هستی، با آن که از نزديک وضعيت تو را میها آنياری 

گونه  اين. کنند کنند، باز هم از گرفتن دستت خودداری می در آن قرار داری لمس می
شته و  کاها آن و بذر کينه و نفرت را در دل وجود آورده گسست بهخواستند بين افراد  می

  .ی الزم برای ايجاد کشش به سمت مقابل را فراهم کنند به لحاظ روانی زمينه
ر، حصا فرسای حاکم در بندهای مختلف قزل اگر کسی در آن شرايط سخت و طاقت

 عزت نفس و روح نوع دوستی و تابرد  ی کوشش و مساعی خود را بکار نمی همه
ر نگاه دارد، بدون شک حس انسان بودن را در خود های انسانی خود را بيدا ارزش
در آن نقطه، به موجود . کرد  آهسته از دست داده و به دنيايی حيوانی سقوط می- آهسته 

  . نمود چه که قبًال بود، مشکل می  آن از آن دادنشد که تميز ديگری مبدل می
های  تازه ساک. مکردي  اندکی بيش از چهار متر مربع زندگی میِتدر يک سلول با مساح

خواستيم از هر چيزی به  اگر می. مان را نيز در سلول جای داده بوديم لباس و وسايل
کس   داديم؟ اين سؤالی بود که هيچ  میجاکجا  را هاآن  بايد داشته باشيم،سلولتعداد افراد 

ی از نظر ما منطق. ناپذير بود گفتند، امکان اجرای چيزی که می. قادر به پاسخ آن نبود
ن را البته امکان مخالفت علنی و در افتادن با قواني.  گردن نهيمها آننبود که به قوانين 

شديم و جز هرز دادن انرژی و تحمل  هم نداشتيم چرا که به سرعت سرکوب می
توانستيم، تالش   تا میاما. نداشتدر برای  نتيجه ،فشارهای جسمی و روانی مضاعف

های گوناگون،  ها را لوث کرده و مخفيانه و با محمل بطهها و ضا کرديم که اين قانون می
.  خود را ادامه دهيم هر چند با سختی و مشقت بسيارهمان شکل زندگی جمعی

 غفلتی باعث رفتن به زيرهشت و سرپا ايستادن برای روزهای متوالی کوچکترين
  .شد می
مکان نداشت که چيزی را به طور ی فشارهای وارده از سوی رژيم، ا  همهرغم علی

توابان به اين مسئله به خوبی آگاه بودند و برای . شخصی مورد استفاده قرار دهيم
 ،ها آنترين پاسداران در برابر  گاه شقی. کردند ناکامی ما از هيچ کوششی فروگذار نمی

شده ای مبدل   مسخ شدهاتتوابان به چنان موجود. کردند رحمی جلوه می  دلهای انانس
هايشان نيز دچار دگرديسی شده  گويی قيافه. بودند که ديگر هيچ شباهتی به انسان نداشتند

بستم و   را به رگبار میها آنی  اگر در آن موقعيت يک تيربار داشتم، همه. بود
  .کردم  ترحمی نمیکوچکترين
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 گوجه و چند نفر که. داديم هنگام خوردن صبحانه و يا نهار، گويی عمليات انجام می

در يک نفر . نشستند های مختلف سلول می خيار و يا کاهو خريده بودند، در قسمت
نفر گوجه و يا کاهو بود و يک ظرف ساالد نيز در وسط سلول قرار   خيار و يک مقابلش
همه به ساالد دسترسی . ها را زير نظر داشت زد و سلول نگهبان در بند قدم می. داشت

شد، بالفاصله خيار، گوجه و کاهو را خرد کرده در آن  کم میکه  داشتند، به محض اين
  . ريختيم می
يکی در حالی که پوزخندی . مان را بگيرند توانستند مچ  نمی اماکنيم دانستند چه می می
کنم و  من تنها به گوجه بسنده می: گفت ديگری می. خورم خيار خالی می: گفت زد، می می

ای  ريزم که مزه بگيرد و به ساالد عالقه  غذايم میمن آبليمو روی: گفت آن ديگری می
  .شد تکرار می... همين داستان به هنگام صرف صبحانه و معضل مربا و. ندارم

، ظرف هايی چون بشقاب وجود داشت ی که در آن فرورفتگیهای روي به جز سينی
گاه که کرديم و شام شب را نيز،  ساالد را در يک قوطی مربا درست می. ديگری نداشتيم

يک فالکس بزرگ داشتيم که . گرفتيم های مربا می  در قوطی،دادند سخاوت به خرج می
داد  ی سوم قرار می ی تخت طبقه کرد و در گوشه مسئول صنفی در آن شربت درست می

به نوبت باالی تخت رفته وهر : گفت داد و می ی اندازه نشان می و بعد دستش را به نشانه
 ها آنخواستيم خودمان را به  می! ام، شربت نوش جان کنيد  نشان دادهای که کدام به اندازه
يک شب کنسروهايی را که خريده بوديم، به تعداد هر دو نفر، يکی باز . تحميل کنيم

: بالفاصله متوجه شدند و گفتند. روی هم نشستيم و مشغول خوردن شديم کرده و روبه
کمونی نيست، ما پول کافی نداشتيم توافق کرديم دو : مخوريد؟ گفتي  غذا میچرا کمونی

. کنيم بار ديگر نيز همين ترکيب را حفظ می.  دو نفر کنسرو خريده، با هم بخوريم- نفر
تازه با نصفی کنسرو سير . خوريم اگر پول داريد، بدهيد ما نفری يک کنسرو می

توانيم بخاطر خوش آمدن  ايم و نمی شويم و اگر بخواهيم اضافه بخوريم، اسراف کرده می
آميز بر  ها را همراه با پوزخند و با لحنی تمسخر اين جمله! شما مرتکب معصيت شويم

هايی را  از طرفی پرتقال و سيب. شد گرفتن توابان می آورديم و همين باعث آتش زبان می
نفر ها اسم چند  شان کرده، روی ميوه مسخره. که خريده بوديم، در يک جعبه ريخته بوديم

داديم که ببيند از يک جای  ها را نوشته بوديم و جلوی نگهبان جوری جلوه می از بچه
: مان مراجعه کرد و گفت  به سلولبالفاصله حسام. داريم هايمان را بر می مشخص ميوه

 ما هر. زنی؟ کمونی نيست تهمت چرا می: ايد؟ گفتيم هايتان را کمونی کرده  ميوههبرای چ
رود سر جعبه، دنبال اسم  ايم و هر کس می هايمان نوشته مان را روی ميوه کدام اسم

مان هست که  در ثانی خودمان حواس. دارد ی خودش را بر می گردد و ميوه خودش می
ی  سپس حمله. کنيم مال ديگری را نخوريم و بهتر از شما حق ديگران را رعايت می

دفعه آخرت باشد الکی گزارش : ود، آغاز شدها به نگهبانی که گزارش کرده ب بچه
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گدار به آب زده و گز نکرده بريده بود، در عين  جايی که بی  نيز از آنحسام. دهی می
توانستند  از خشم نمی. ها نداشت زپراکنی بچهُغ شده بود، پاسخی برای ُلسرافکندهحال که 

   .بودنساخته شان  اهر از دستخودشان را کنترل کنند، ولی کاری نيز به ظ
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در آن فضای محدود و پرجمعيت و با وجود اکسيژن کم در فضای بند، سيگار کشيدن 
 شده های ما  سيگار کشيدن يکی از سرگرمی، ولی با وجود اين.توانست مصيبتی باشد می
ی که به قصد تشديد  رحمان مضحک وضع شده از سوی حاج داوودقوانين يکی از .بود

ی زندانی، جهت  فشار روی ما ابداع شده بود، امضای اجازه نامه از سوی خانواده
 سال بودند، حق کشيدن سيگار ١٨کسانی که زير . شان بود تحويل سيگار به فرزند

 سال نيز در صورتی مجاز به خريدن و کشيدن سيگار ٢۵ تا ١٨نداشتند و افراد بين 
ی کتبی، جهت کشيدن سيگار دريافت  مادر و يا همسرشان اجازه نامهبودند که از پدر يا 

 سال، جهت تأمين سيگار بند از مادر و پدرم ٢۵ من نيز مانند ديگر افراد زير !کردند می
داده بودند، مسئوالن زندان در مالقات تحويل اجازه نامه را چون . اجازه نامه گرفتم

کشيديم که   سيگار را نيز جمعی می !کرده بود امضا  آن راها آن از دانم کدام يک نمی
امکان نداشت کسی به تنهايی اقدام به کشيدن . نياز به انجام يک عمليات گسترده داشت

زد و آن را توی زيرسيگاری جلوی دستش  هر کس پکی به سيگار می. سيگار کند
ديد،   میتواب دست هر کس سيگار را. کرد کار را تکرار می گذاشت و نفر بعدی اين می

. يافت تا آخر آن را بکشد سيگار متعلق به خودم است و اين شانس را می: گفت او می
  . تواب مترصد بود که ببيند سيگار را چه کس ديگری پک خواهد زد

 جايی را در راهروی بند برای چهار تا شش نفر از افراد ،ها برای خوابيدن توابان شب
گرفتيم که چه کسانی برای خوابيدن به  یخود تصميم م. کردند هر سلول مشخص می
ها تماس  رفتند که قرار بود با افراد ديگر سلول  کسانی میغالبًا. بيرون از سلول بروند
مان بسيار کم بود و نياز شديدی به  خواب. کار بسيار سختی بود. بگيرند و صحبتی کنند

دا بايد خودمان را مدتی م، ابتکشيدي دراز میان موقتی در جاي. کرديم  می احساسيدنخواب
شان  ها از آسياب بيافتد و نگهبانان خسته شوند و نظارت و کنترل زديم تا آب به خواب می
از قبل مشخص . کرديم شديم، صحبت کردن را شروع می وقتی که مطمئن می. پايين بيايد

رسانديم که برای  خواهيم صحبت کنيم و به اطالع او می کرديم که با چه کسی می می
مان را چنان تعيين  سپس بين خودمان، جای سر و پای. خواب به بيرون از سلول بيايد

گرفتيم و   پهلو به پهلو قرار میگاهی. کرديم که بغل فرد مورد نظر قرار بگيريم می
مان را زير  شد و تماس يک نفر هم در کنار ما، بايد مراقب اوضاع می.  سر به سرگاهی

ی فرد  وظيفه. کوک شدن نگهبان بند، ما را خبر کندگرفت تا در صورت مش نظر می
چرا که وقتی در حال . کردند تر از دو نفری بود که صحبت می مراقب بسيار مشکل
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آيد ولی کسی که نقش مراقب را دارد،   به چشمانت میکمترصحبت کردن باشی، خواب 
اگر هر يک برای شروع تماس،  .تحمل کندی را بيشتربرای غلبه بر خواب بايد فشار 

 مجبور بودی نفر سپسکرد و  از طرفين به خواب رفته بود، آن ديگری بيدارش می
ی مراقبت نيز بر عهده  تقريبًا هرشب تماس داشتم و وظيفهمن . مراقب را نيز بيدار کنی

دليل لقبش آن بود که در ". خنزر پنزر" آ بود که معروف بود به مجيد –مجيد 
بند بود و تقريبًا هر آت و آشغالی نزد او پيدا " کاری ملی"وی مسئول ، گوهردشت

تنها . داشتنی و صميمی بود به غايت دوست. شد ای خنده از لبانش دور نمی لحظه. شد می
 بر خورده بود و تا آخر حکمش نيز با مارکسيست بند بود که از ابتدا ميان مجاهدين

. وسال بند بود سن   کمهای  با بچهی ما  شبانه وگوهای ها و گفت س تمابيشتر.  بودها آن
 که مان اين بود تالش.  دندان تيز کرده بودندها آنمسئوالن زندان و توابان هم برای 

. گوشزد کنيم ها آنبه  و لزوم مقاومت همه جانبه را شرايط را برايشان تحليل کرده
ی ما نداشتند، ولی به   که نيازی به توصيه چنان ثابت قدم بودندها آنهرچند بعضی از 

 را در رابطه با چگونگی برخورد با ها آنتوانستيم   میبيشتری  خاطر داشتن تجربه
کرديم تا کسانی را که گمان  از طرفی کوشش می. تر راهنمايی کنيم های ضعيف حلقه
  . دبخش بو هايمان نتيجه کوشش. ميدوار سازيمکرديم زير پايشان شل شده، ا می
  

١٣  
ميزان نقض مقررات بند از سوی افراد اتاق ما زياد بود و قدرت برخورد موردی را از 

گذاريم به  می: گفتند ، میهای شداد و غالظضمن تهديد ها آن. کرد توابان سلب می
و سرش را از گ آوردند، حسين حقيقت هر بار که اين جمله را به زبان می. تان حساب

مان، نگران نباش خوش حسابيم، يک دفعه  بگذار به حساب: گفت سلول بيرون کرده و می
اگر اين کارها را . کرد ها فضای بند را پر می ی بچه بعد شليک خنده! کنيم حساب می

 - يکی. نمود ناپذير می کرديم و مقاومت در آن شرايط امکان کرديم، از غصه دق می نمی
کرديم و  رو و اطراف به طور علنی سالم و عليک می ی روبهها ی اول، با سلول دو هفته

آورد و آدم  سالم، سالمتی می: گفتيم شديم، می رو می وقتی با ممانعت توابان روبه
تواند برادر مسلمانش را ببيند و سالم نکند، معصيت دارد، در ثانی جوابش را آن  نمی

  دهد؟  دنيا کی می
م که از خر شيطان پايين آمده و با افراد ديگر ها جنگ و گريز پذيرفتي بعد از مدت

آميزی مطرح تمسخرمنتها با اين محمل که به شکل . ها سالم و عليک نکنيم سلول
سالم (در آن دنيا، ما برای معصيت فوق . گناهش گردن شما و مسئوالن نظام: کرديم می

چرا که خداوند . گو نخواهيم بود جواب!) با برادر مسلماننکردن و عليک و احوالپرسی 
  ! ايم مان را کرده شاهد است که ما تالش

. دادند که برای خواندن نماز، به بيرون از سلول برويم ی اول اجازه می سه هفته - دو
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ايم که نمازهايمان را در پنج وعده  ما نذر کرده: گفتند های سلول ما می  از بچهای عده
ی بند را  توابان که مسئوليت اداره. کنيمتوانيم آن را در سه وعده برگزار  بخوانيم و نمی

ها   بچه اماشما فقط حق داريد که سه وعده بيرون بياييد: گفتند به عهده داشتند، می
 شما، قانونآمدن شما و يا رعايت  توانيم به خاطر خوش شان اين بود که ما نمی استدالل

زندان نمازخواندن در عاقبت مسئوالن . نذرمان را که تعهدی با خداست، زير پا بگذاريم
هنگام . ی نمازخواندن در بين نبود مسئله! شان حذف کردند بيرون از سلول را از برنامه

. های ديگر تماس گرفته و صحبت کنيم توانستيم با افراد سلول ها، می خروج از سلول
 را سرگرم مسائل دست و پا ها آنمان اين بود که  فشارها رو به تزايد بودند و ما تالش

تر،   اصلیمواردکرد تا در نتيجه، به  ان توفيری نمیيمگيری کنيم که بود و نبودشان برا
. جا بود ی آشيل ما آن زيرا که پاشنه. های ضعيف بند، نپردازند يعنی فشار روی حلقه

کنند، در زمان وارد آوردن فشار به آن،  زنجيری که استحکام و مقاومتش را آزمايش می
و اين مهم، در . تر است ها ضعيف ی حلقه شکند که از بقيه ی میا هميشه از محل حلقه

کرد تا   به واکنش میارها، توابان را واد به کارگيری اين ترفند. مورد ما نيز صادق بود
ريزی برای محدود کردن ما و جلوگيری از کارهايی که برايمان   به برنامهمدام سرشان

ريزی کردن برای  بند و برنامه  های ضعيف مهم نبود، گرم شود و از پرداختن به حلقه
 که اين شرايط پايدار نخواهد بود و باالخره کرديم  میاز طرفی احساس.  غافل شوندها آن

برداشت من اين بود که موجی است که آغازيدن گرفته . پايان خواهد يافتدير يا زود 
ره و مقاومت  صخره در مقابلش بايستيم، الجرم در برخورد با صخهمچوناست و اگر 

رسيد، اين واقعيت بود  چه که مهم و حياتی به نظر می آن.  در خودش خواهد شکست،آن
های  های سنگی در برابر موج که آيا ما تاب و توان و تحمل و استقامت ذاتی صخره

در . شود حدس زد که هر روز چه جنگ و گريزی داشتيم می  يا نه؟هستيمتوفنده را دارا 
ی بند  دو دسته تواب برای اداره. بختی بود جای خوش  ر نداشت و اينبين ما توابی حضو
توابانی که در اتاق فرماندهی به سر . بودند" يقه سفيدها"يک عده . گسيل داده شده بودند

کردند و از صبح تا شب کاری نداشتند جز طرح  بردند و سرکوب را سازماندهی می می
ی ديگر، زندانيان  دسته. يع در اين رابطههای جديد و بد ريزی سرکوب و ابداع شيوه

 در تمام ها آن. کردی بودند که از شهرهای مختلف کردستان به تهران اعزام شده بودند
های افراد  ها و فعاليت ی حرکت دادند و کليه طول روز و شب، در بند پاسداری می

دادند و  رش میها را زير نظر داشتند و به توابان اتاق فرماندهی، مراتب را گزا سلول
ی دو  در واقع توابان درجه. کردند  نيز بسته به مورد، با زندانيان برخورد میها آن

های اول  کردند تا خود را به اليه  تالش میها آنبعضی از . دستگاه سرکوب بودند
 از  بود که بعدًا، هنگامی که حاج داوودها آنفردی به نام مقصود، يکی از . نزديک کنند

 به توابان، به شدت ۶های بند  مسئوليت زندان کنار گذاشته شد، در يورش همگانی بچه
  .کتک خورد



 ها اندوه ققنوس

  

٢٩

  
١۴  

های مرگ  ها و اردوگاه ، روانپزشک ايتاليايی، در مورد شرايط بازداشتگاهآندريا دووتو
  : گويد هيتلری می

هر .  چون همه چيز ممنوع بودتوانست مقاومت محسوب شود، هر چيزی می
داد زندانی هنوز خصوصيات فردی سابق خود و  گونه فعاليتی که نشان می

  ٦ .شد همنوعان خود را داراست، مقاومت محسوب می
های مرگ هيتلری داشت و قواعد حاکم  ر، آن روزها تصويری شبيه به اردوگاهحصا قزل

بار دوران نازيسم در اروپا بود، با اين تفاوت که  هشتی شرايط د بر آن، تداعی کننده
های سيستماتيک دوران بازجويی   از اعمال شکنجهالجوردی. شد چند دهه بعد تکرار می

  بازها آن که حسابی ويژه روی های انفرادی گوهردشت سلول.  طرفی نبسته بوددر اوين
ی   را کرده بودند، جز ارادهجا حساب همه. اثر تشخيص داده شده بودند کرده بود، نيز بی

ی زندانيان را با  سرآخر تالش کردند تا کار فرسودن روحيه. ناپذير انسانی را شکست
های هر  افکنی های هر روزه و هراس آفرينی های منظم، وحشت و اضطراب آزاررسانی

 به  نخست، شايد مسخره به نظر آيد که مقررات حاج داووددر نگاه .ساعته پی بگيرند
 زندانیی به راه آمدن   و انجام چه اموری را نشانهشت داتوجههايی  چه خرده ريزه

اما . کرد او ارزيابی میوعدم انجام آن را گواهی بر مقاومت وايستادگی ست دان می
ای از  ، آگاهانه شبکهحاج داوود. د دست کم گرفتباي زيرکانه بودن چنين روشی را نمی

 ها آنبايدها و نبايدها را چنان ريز و تنگ درهم تنيده بود که گذر و رهايی از خالل 
 و سپس او بود که با به دست .داد ناممکن بود و فرد باالخره در جايی دم الی تله می

اومت فرد را که گاهی در پيمودن اين مسير به مقدار کرد تا مق ای، تالش می آوردن بهانه
آفرينی  ر مراقبت و مزاحمتتحت فشازندانی . زيادی فرسوده شده بود، درهم بشکند

 که هميشه مورد بازجويی، تفتيش عقيده اشدبگوش به زنگ و نگران بايد پيوسته ، مداوم
 به هر  دوستان ديروزیاخته و ناشناخته و و مخبران شندو فشار ايدئولوژيکی قرار دار

 در چنين .اند  گوش سپرده و چشم دوخته،دآور گامی و هر سخنی که بر زبان می
 سلب ها آنشرايطی، بسياری از افراد خود به خود سست شده و توان مقاومت از 

  .شود می
  

١۵  
ر يا يقين داشتيم که دي. ی زندانبانان به بند، خود را آماده کرده بوديم برای مقابله با حمله

                                                 
6  Andrea Devotoی  لوين، صفحه.  نقل شده در برشماست که اين واقعه را بازگو کنيد، استفان بروشفلد و پل آ
  .١٩٩ی   صفحهPiper Franciszek ,Teresa Swiebockaی  برگرفته شده از کتاب آشويتس نوشته. ۶٣
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 - سيروس. "اولين درگيری از اتاق ما شروع شد. خواهند آمدما زود، به قصد سرکوب 
ی را امضا تعهدعاقبت  و بايستدسرپا هشت  زيريک شبانه روزرا مجبور کردند که " م

او بعد از بازگشت به سلول، رو به . کند که ديگر عمل خالف مقرراتی از او سر نزند
يکی دو روز بعد، روی . هدی است که در زندان دادماين آخرين تع: من کرده، گفت

نگهبان بند به او تذکر داد که .  نشسته بودی سوم، در کنار امير مژده بخش تخت طبقه
 به اين سيروس دستش را سوی او تکان داد،. تواند روی تخت بنشيند تنها يک نفر می

، مسئول بند و رئيس اتاق فرماندهی  به محمد حسامنگهبان. ستايجا ن معنی که برو و اين
خيال، باالی تخت  سيروس بی.  از موضعی باال به سلول ما مراجعه کردحسام. خبر داد

دانی باالی تخت تنها يک نفر  مگر نمی:  به او گفتحسام. خورد نشسته بود و تکان نمی
اين دفعه تنها پايش را تکان داد، به اين معنی که . تواند بنشيند؟ سيروس جوابی نداد می

 به طرف سلول فرماندهی رفته و به سرعت بازگشت و به او حسام. جا نايست برو و اين
 حسام. سيروس از تخت پايين آمد و از سلول بيرون رفت. گفت که از سلول خارج شود

اش که نزديک  سيروس چنان زد تخت سينه. هشتخواست دستش را بکشد و ببردش زير
دو پاسدار به سرعت . بالفاصله با آيفون به پاسداران خبر داد. بود از پشت سر بيافتد

خواستند  هنگامی که می. هشت بردندساندند و سيروس را به زور به زيرخود را به بند ر
نند، يکی از پاسداران را هل داد اين طرف در و آن يکی را آن او را از بند خارج ک

ناگهان چند پاسدار به سلول ما يورش آوردند و او را . طرف و به سمت سلول بازگشت
های او از درون  تا مدتی صدای نعره. کشان از بند بردند - با ضرب و شتم و کشان

ه جانش را به بند آورده و بعد از دو ساعت پيکر نيم. رسيد راهروی واحد به گوش می
  . هشت انداختنددر زير

. کسی حق ندارد به او کمک کند، خودش بايد به سلول برود:  فرياد زدمحمد حسام
توجهی به . به شدت به لحاظ روحی تحت فشار بودم. سيروس توان حرکت نداشت

حسين . هشت راه افتادم کردم و به سمت زيرر سلول را باز نکردم، دهای حسام گفته
. او را کول کرده به سلول آورديم.  نيز به دنبالم آمدندرضا صادقیمحمد و وگ حقيقت
شب متوجه شدم که او حالش . ها هيچ واکنشی در برابر اقدام ما صورت ندادند تواب

فردای آن روز موضوع وضعيت بحرانی سيروس را با . يدگو خوب نيست و هذيان می
توانستند باور کنند ولی من با  ها وخامت حال او را نمی ابتدا بچه. ها مطرح کردم بچه

ام  بينی پيش. تر خواهد شد به زودی وضعيتش وخيم: شناختی که از او داشتم، تأکيد کردم
گفت  هايش می الل صحبتسيروس در خ. چند روزی طول نکشيد که به حقيقت پيوست

، يدا در بهداری شنيده است که دکتر به پاسداران گفته است چرا وی را اين گونه زده
از طرفی . پريشی شديدی شده بود سيروس دچار روان. امکان داشت مثل آن يکی بميرد

توابان عقيده داشتند که ما به او خط . کرد که ما به خاطر او زير فشار هستيم احساس می
ها،  وقت  گاهی. حالت چشمانش برگشته بود. ی بزندنگايم که خودش را به ديوا هداد
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چند روز . خوراک هم نداشتو ديگر خواب . ايستاد ی سلول می ها سرپا در گوشه ساعت
 متوجه شدم که سيروس به سوی کردم،  را شروع میخواندن نماز صبحی که بعد در حال
، به شتهنماز را نيمه تمام گذا. اس خطر کردماختيار احس در يک لحظه، بی. حمام رفت

بغلش کردم، . رگ هر دو دستش را با تيزی حلب پنير بريده بوداو . سوی حمام دويدم
داده و پس از پانسمان دستانش به بهداری انتقال او را . کرد بی حرکت من را نگاه می
طور شده، به روز قبل از آن تالش کرده بود تا هر . دوباره به بند بازگرداندند

شان در  توابان نيز در اثر سماجت و اصرار سيروس و نيز عدم توانايی. هواخوری برود
قصد داشتند اجازه دهند که برای چند لحظه به هواخوری .  نرم شده بودند،کنترل او

در توجيه . روی در سلول ايستاده، اجازه ندادم که سلول را ترک کند اما من روبه. رود
کند ما به خاطر  جايی که فکر می سيروس از آن: های سلول توضيح دادم هکارم، برای بچ

خواهد به حياط رفته و در آن جا تالش کند  او زير فشار هستيم، احساس گناه کرده، می
که روی ديوار برود و يا کاری شبيه به آن انجام دهد تا پاسداران او را مورد هدف قرار 

  ... ستدر واقع او به فکر خودکشی ا. دهند
سيروس دائم از سردرد .  رفته بوديم١١به سلول .  را عوض کرده بودند ما سلول
بعد از . هيچ چيز نداشتيم تا با آن آرامش کنيم. ناليد ولی دريغ از يک قرص ساده می
او را . يک نفر از سلول ما برای رفتن به بهداری آماده شود: ها، روزی گفتند مدت

توانيم کس  بريم و به جای او نيز نمی وی را به دکتر نمی: گفتندفرستاديم ولی نپذيرفتند و 
  . ديگری را بفرستيم

يک شب که زيرهشت خوابيده بوديم، توابان او را به طور مداوم مورد ضرب و شتم 
اما به مجردی که وی را ترک . ای بخوابد  تا مجبورش کنند که در گوشههندد قرار می

او . گشت اولش باز می ين شده بود، بلند شده و به جای کردند، از جايی که برايش مع می
.  تمکين کندها آنی  شد به گفته لج کرده بود و در آن لحظه به هيچ قيمتی حاضر نمی

بيا پهلوی من : بلند شدم و نزد او رفته، آهسته در گوشش گفتم. عاقبت تاب نياوردم
نگاهی کرد . رافکنده بازگردماجازه نده تنها و س! بخواب و مرا جلوی توابان خراب نکن

کرد، انتظار داشتم   چپی که به توابان و مسئوالن بند نگاه می- با چپ . و همراهم آمد
های شب متوجه شدم که به اتاق فرماندهی  نيمه. العمل شديدی از خود نشان دهد عکس

ه که ديگر توابان  نشسته و درحال خفه کردن او بودی محمد حسام رفته و روی سينه
 کشان از بند - او را کشان. اند  را از زير چنگال وی نجات دادهسررسيده و محمد حسام

 اميدی به  ووضعيت او بسيار بحرانی بود. خارج کردند و ديگر به بند ما نياوردند
چيزی . ه استاش را باز يافت نجاتش نداشتم ولی بعدها متوجه شدم که آزاد شده و سالمتی

ترين و نادرترين افراد  بخت سيروس در اين رابطه جزو خوش. آمد که به ندرت پيش می
  .بود
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ی  تر از بند و کم و زياد کردن ميزان فشار، همه برای ارزيابی دقيقمسئوالن زندان 

 ها آناز افراد بند را سلول به سلول به انتهای راهروی واحد برده، دو سؤال مشخص 
  :يدندپرس می
   هستيد يا خير؟ منافقينآيا حاضر به مصاحبه در جمع و محکوم کردن  - ١
  آيا حاضر به انجام همکاری با جمهوری اسالمی هستيد يا خير؟  - ٢

 يا "آری"با : گفت تنها می. داد کرد، اجازه جر و بحث نمی ها را مطرح می کسی که سؤال
های مختلف در  نظر. داری کنيدی توضيحات اضافی خود  پاسخ دهيد و از ارائه"نه"

  : شدند سلول ما پيرامون سؤال اول، به سه گروه تقسيم می
   حاضر به مصاحبه نيستم؛- ١
جايی که سؤال و جواب صرفًا برای ارزيابی بند است و موضوعيت اجرايی   از آن- ٢

دهيم و در صورتی که خواستند آن را اجرا کنند، از انجام آن  ندارد، پاسخ مثبت می
  زنيم؛  رباز میس
 به خاطر اتمام دوران محکوميت و يا نزديک بودن آن جهت آزادی از زندان، حاضر - ٣

  . به انجام مصاحبه هستيم
به هنگام گفتن پاسخ نه، مورد ضرب افراد گروه ما  نفر گروه نخست بودم و ۵من جزو 

دادند  ثبت میکسانی که به سؤال اول پاسخ م. ندی نسبت به بقيه قرار گرفتبيشترو شتم 
که در صورت پاسخ منفی مورد ضرب و شتم گرفتند  در معرض سؤال دوم قرار می

 را که به سؤال اول پاسخ منفی داده بودند، جدا از بقيه هايی  آنمنتهی . گرفتند قرار می
قرار داده بودند و بعد از پايان برنامه، دوباره مورد ضرب و شتم قرار داده و به سلول 

  . بازگرداندند
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 توان الزم برای فرماندهی و مسئوالن زندان بعد از مدتی متوجه شدند که محمد حسام

روح . تری است تر و دريده تر، درنده سرکوب بند را ندارد و نياز به نيروی تازه نفس
 چه را که از اگر مسؤل بند آن. رحم و بدون گذشت بود حاکم بر روابط زندان بسيار بی

. شد  میعزلفوت وقت  دون توانست به خوبی انجام دهد، ب رفت، نمی وی انتظار می
ی  افراد بسياری بودند که منتظر به زير کشيده شدن مسئول بند و تکيه زدن بر اريکه

 برای خفه کردنش، خطر را شديدًا سيروس، بعد از اقدام محمد حسام. قدرت بودند
. انداخت خود را از تک و تاب نمیاو هر چند . و کمی منفعل شده بوداحساس کرده بود 
او تازه .  بريده بود، مأمور کار کرده بودند٢ را که به تازگی در بندمحمدرضا کيانی
گی   که نوپا بودند، در بسياری موارد از وقاحت و دريدهايی آناصوًال . نفس بود و نوپا

 در بند ٢توابان بند.  از اين دسته افراد بودار بودند و محمدرضا کيانیی برخوردبيشتر
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 که در اختيار ٢ نيز زير نظر اتاق فرماندهی بند۶در واقع بند. دادند ما نيز جوالن می
 در ٢د های بن  تواب،ها، برای ابراز وجود گاهی وقت .شد  بود، اداره مینادر طحان

هنگامی . رفتند و در بند رژه میآمده کردند به بند ما   را همراهی میحالی که نادر طحان
 به  رفتار سربازانهمچونگذاشت، رفتار توابان بند در برابرش،  که او به بند قدم می
 و گاهی هافتاد شان به دست و پا  همگی. شد  از محل خدمتشان می هنگام بازديد فرمانده

ها تبديل شده  ای برای تواب  او به سرمشق و نمونه.افتادند  راه میاو پی چندين نفر در 
ای بود که اعتبار و اصالتش به بيعت با حاج داوود و  زاده  او نجيبها آندر نگاه . بود

ها يارای آن نبود که در آن شک  گشت و کسی از ميان تواب  برمیها زنداننظام حاکم بر 
  . يدی روا داردو ترد

ای به  حيات و ممات عده. داد  میرفتار توابان، احساس قدرت عجيبی به نادر طحان
او ديگر يک تواب معمولی نبود، بلکه جزيی از حاکميت و ابزار سرکوب . دست او بود
ی مرزها را  هم زده و کليه برای خودش دفتر و دستکی بهاو .  شده بودنظام زندان

 آرزوی آزادی از زندان را گاه هيچمن اگر جای وی بودم، . تر در نورديده بود پيش
در موقعيت ديگری، امکان به دست آوردن چنان قدرتی او چرا که محال بود . کردم نمی

ی  دگمه.  در لباس پوشيدن و راه رفتنا، حت٢او شده بود الگوی توابان بند. کندرا پيدا 
جا که ممکن بود،  انداخت و تا آن  میشلوارش را روی و آنت بس پيراهنش را تا باال می

 و اعوان و  هم مرتضی حسينی٨، از بند٢غير از توابان بند. رفت  راه میشق و رق
کشيدند و  شناختند، خط و نشان می  که از قديم میکسانیانصارش به بند ما آمده و برای 

 تا سال ديگر از همه چيز دست کشيده و ها که بچه کرد دادند که کاری خواهند وعده می
های   يکی از بچه،شناخت  که از قبل او را میعباس رضايی.  به پيوندندها آنی  به جرگه
با لحن  ،لرزيد  مگو پرداخت و در حالی که از خشم می- مان بود که با او به بگو سلول

يک را نامی  ها، هر  در بين بچهها آن برای تحقيرما  .خواهيم ديد: کشداری به او گفت
، "زالزالک" محمدرضا کيانی. گاه خودشان نيز از موضوع باخبر بودند. داده بوديم

های درهم از   و با سگرمهها بست و به شکل نظامی اش را نيز محکم می حمزه را که يقه
 لقب داده بوديم و آن ديگری را که بازوی "ی رضا شاه سنده"ديد،  بند سان می

 البته  کهناميديم می" بشکه عباس"يکی را . خوانديم می" سگ رضا شاه"شان بود،  نظامی
  .وی از قبل به اين نام معروف بود

 شان وار بر سر و سينه  تواب به بند هجوم آورده و در حالی که ديوانهعدهگاه يک 
و " ی خمينی ی حسينی، ديوونه گن ديوونه، ديوونه میبه ما : "زدند زدند، فرياد می می

های سلول را تکان   در حالی که ميلهها آن ."ها ی گناه ما، سنگر شدن در جبهه کفاره"
سوپر منافق را : "کردند که و تهديد می" ها بيان بيرون جنبشی: "زدند دادند، فرياد می می

: گفتند شان به شعار آن موقع نماز جمعه بود که می   اشاره."کنيم دود هوا می
ای بود که فرانسه در  و منظورشان هواپيمای پيشرفته" کنيم سوپراتاندارد را دود هوا می"



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٤

.

ها خارج شده و به  خواستند که از سلول توابان از زندانيان می. اختيار عراق گذارده بود
امشب همه بايد . شب بايد اعالم موضع کنندهمه ام: زدند فرياد می ها آن.  بپيوندندها آن

ما نيز در . است" منافق"هر کس در سلول بماند . شان را مشخص کنند  خط و خطوط
کرديم با  حالی که در سلول با ظرف و ظروفی که داشتيم ِرنگ گرفته بوديم، تالش می

 در ها آنجو شکنی کرده و اجازه ندهيم تا فضای ساخته شده توسط ... مسخره بازی و
کنم که نشستن در سلول و  اعتراف می. افراد تأثير کرده و کسی از سلول خارج شود

کسی تا در آن . اسير جوی که ساخته بودند نشدن، کاری بس دشوار و سهمگين بود
شد،  وقتی دعای کميل و يا توسل در بند پخش می. تواند بدان پی ببرد  نمی،شرايط نباشد

 بارها ها آن. دادم ام را به وضوح نشان می محلی  و بیزدم من خودم را به خواب می
من محملم اين . خوابی؟ بايد به احترام دعا، بيدار بنشينی کردند که چرا می گوشزد می

خداوند هم . توانم بيداری را تاب بياورم داند من خسته هستم و نمی بود که خدا خودش می
ها زود  ام و بايد شب  بار آمده"سوسول"از بچگی هم . بيش از توانم از من انتظار ندارد

عاقبت بعد . جهنم من نيستی تو که ضامن بهشت و. در ثانی گناهش گردن خودم. مببخوا
 از طرف ، من"سوسولی"از مدتی سر به سر گذاشتن توابان و کش دادن موضوع 

بگذار پا حسابش، آقا : گفتند  دخالت کرده، میو و سعيد جبرييلیگ  حسين حقيقتها، بچه
  .شد اين داستان هر بار تکرار می. کنند  حساب می دفعه کايرج خوش حسابند، ي
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گاه آن . ها، موضوعی برای خنده پيدا کنيم کرديم برای باال نگاه داشتن روحيه تالش می
ا يکرد دن دانست، فکر می می کس که نهر. آمد مان باال می خنديديم که دل و روده قدر می
  :ما مصداق شعر زيبای خيام بوديم. شود  و از اين بهتر نمیستما  به کام

  خرسندم از آن که عمر من با همه رنج
  گرخوش نگذشت باز خوش خوش بگذشت 

و ه زاد  در سلول، يادآوری کمربند کرستی رشيد شارانیی ما   خندهاتيکی از موضوع
ی  وقتی رشيد خودش با لهجه.  به سرش آورده بودند، بودها در گوهردشت چه بچه آن

يک طرف سلول از خنده در کرد، هر کدام از ما  مسجد سليمانی موضوع را تعريف می
اش يک کمربند کرستی تهيه کرده  خانواده. برد رشيد از کمردرد رنج می .رفت ريسه می

رشيد برای مقابله با چاقی، رژيم غذايی . د به دست او رسانده بودندو با مصيبت زيا
با زبان روزه، بادگير . گرفت گرفته بود و در تابستان روزهای متوالی روزه می

های شکمش  دويد تا به زعم خودش، چربی پوشيد و به سرعت دور محوطه حياط می می
هر روز . صی فيکس کرده بودی مشخ اش را روی اندازه وی کمربند کرستی. را آب کند

ش آب شده  های شکم بست تا ببيند آيا چيزی از چربی بعد از دويدن، آن را به کمر می
ی اعمال او شده بودند، هر چند روز يک بار،  های سلول که متوجه  بچه.است يا نه
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تر کرده و دوباره  درجه آن را سفت  کرستی وی را برداشته و يک پنهانی، کمربند
شد  بست، متوجه می خبر از همه جا، وقتی کمربند را می رشيد بی. گذاشتند میسرجايش 

. پنداشت  شدن شکمش میبزرگتری  شود و آن را نشانه که ظاهرًا به سختی بسته می
ها به دقت زير  های بعدی رشيد که از سوی بچه روزهای متوالی، بستن کمربند و واکنش

بعد از مدتی، روزی رشيد کمر بند را به .  بودسلولنظر قرار داشت، موضوع اصلی 
غذايی به  چرا که ظاهرًا رژيم! گيرم ديگر رژيم نمی: گويد کناری انداخته و با غرولند می

ها  بچه. رود ام به سختی به تنم می کرستی ام، تا آن جا که کمربند  شدهتر چاقمن ساخته و 
آخر چطور ممکن است در : دگوين شان به رحم آمده، می ، دلبينند میکه سادگی او را 

؟ !وقت چاق هم بشوی گرمای تابستان روزه بگيری، بادگير پوشيده در حياط بدوی، آن
و بعد برايش توضيح !  ديگه نای ايستادن هم نداریضعفنگاهی به خودت بکن، از 

 خنده از . بود، آرام و متين داشتنی انسانی دوست. اند دهند که چه باليی به سرش آورده می
يک بار مجبور شد يک سينی شيرينی را به تنهايی بخورد، چرا که . رفت انش نمیلب

رفتند و  غره می ها به او چشم خورد و بچه او می. اش متعلق به اوست مدعی شده بود همه
وقت  آن. کردند که وای به حالت اگر توابان سلول را ترک کنند هايشان تهديدش می با نگاه

   .کنيم ها را تالفی می  شيرينیخوردنخواهی ديد که چطور 
.  بودترين خاطرات آن دوران ، داستان آب پرتقال خوردن محرم غفاری يکی از ماندنی

ها وقتی آزاد شدم، يک روز هنگامی که هوا سرد  بچه: گفت او قبًال به شوخی به ما می
ام و به يک موزيک  شستهبارد و من در اتاقم کنار بخاری ن است و به شدت باران می

روم سر يخچال و  می. افتم تان می دهم، ناگهان به ياد شما و داستان اسيری ماليم گوش می
گردم و در حالی که روی مبل آرام  يک آب پرتقال برداشته و به کنار پنجره باز می

کشم  میکنم، آب پرتقال را به ياد شما سر  های باران نگاه می ام، به خيابان و قطره گرفته
اش تمام  حکم.  برخوردار نيستيدموهبت آزادیخورم از اين که چرا شما از  و افسوس می

 نيز به سر ۶بار بند  ای در کار نبود که هيچ، در شرايط دهشت شده بود، اما آزادی
يک بار کنار سلول ما آمده بود تا يک ليوان چای از دست توابی که چای پخش . برد می
هر .  او کردند های سلول شروع به شوخی کردن و دست انداختن بچه. کرد، بگيرد می

بپا آب پرتقالت گرم : گذاشت سر به سر او میای  جملهبر زبان آوردن ها با  يک از بچه
نگاه کن، ! بپا پات نره تو آب پرتقال! ببين، مواظب باش آب پرتقالت نريزه! نشه

: گفتند کردند، می  نوچ می- وچها در حالی که ن بعضی! چطوری آب پرتقال را سرکشيد
آخرين جمله را من بر . گفت هر کسی چيزی می! نگاه کن نمک ريخت تو آب پرتقالش

ای بود به تبليغ  و اين اشاره! آب با آب پرتقال پريد تو!  ِا ِا ِا نگاه کن:زبان آوردم
زير بيچاره، نتوانست خودش را نگه دارد و زد .  در زمان شاه"سيکو"تلويزيونی ساعت 

 به یبند و پاها هم با چشم هشت، سرپا آن ساعت زير٢۴ه خاطر همين خنديدن، خنده و ب
  . ی عرض شانه باز، ايستاد اندازه
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  برای گرفتن چای به کنار اتاق ما آمد، يحيی مدرسیحيدرالماسیيک بار نيز حبيب 
گويد، چون فقط او   میحبيب متوجه شدند به توابان. "لک منبلبل من، بلب: " چندبار گفت

هشت بردند و يحيی را به زير.  معروف بود"حبيب بلبل" و به گرفت ه زبانش میبود ک
چه کسی از جلوی سلول ما رد شود،  چنان: که اين ساعت تعهدی داد مبنی بر ٢۴بعد از 

 از . از آن چيزی بنويسد حاضر نشده بود بيش ."بلبل"گويم  من در داخل سلول نمی
کردند که خالف کنند و بروند زيرهشت  ی شرط بندی میاوغل طرفی محرم و مهدی کريم

! هم شده بود موضوع خنده اين. آورد سرپا بايستد  دوام میبيشترببينند چه کسی تا 
مهدی . نهای مديد، سرپا ايستادن و از رو نرفت تصورش غيرممکن است، مدت

 به ، در ارتباط با مجاهدين خرداد٣٠آباد جگرکی داشت و قبل از  ی در نازیاوغل کريم
ی وابسته به بخش محالت مجاهدين در ها ان نفر ديگر، در يکی از ساختم٩٠همراه 
 نيز  دانشجوی پيراپزشکی دانشگاه همدانآباد، دستگير شده بود و محرم غفاری نازی

ی خودش بار اول که به بيمارستان بوعلی همدان رفته بود،  به گفته. آباد بود بچه نازی
کلی توضيح داده بود و التماس و . اش راهش نداده بود دربان بيمارستان با ديدن قيافه

اجازه دهد داخل وی دانشجو است و کرده بود تا دربان دانشگاه بپذيرد که  درخواست
  .شود

  زيادی در رابطه با گوهردشتهای انبردند، داست ر به سر میحصا زندانيانی که در قزل
مسئوالن زندان سعی کرده بودند تا تصوير مخوفی از گوهردشت به دست . شنيده بودند

خواستند از   میها آنواقعی نبود،  انداستحال آن که . دهند و در اين کار موفق شده بودند
با تهديد اعزام . گوهردشت شمشير داموکلوسی ساخته و باالی سر زندانيان نگاه دارند

ر در حصا شرايط قزل.  را خالی کنندزندانيانکردند تو دل  افراد به گوهردشت، تالش می
ر يک زمان مشابه، شرايط حاکم بر هر دو زندان من د. جا بود  بدتر از آنمواردبعضی 

اتفاقًا در هر دو زندان بدترين شرايط را پشت سر گذاشته بودم و . را تجربه کرده بودم
  .توانست با شناخت و آگاهی توأم باشد ام می از اين بابت داوری

 تا ايستاد رسيد، گاه گوش می يک تواب شمالی به نام جمشيد که بسيار ساده به نظر می
ی  های خنده وی يکی از موضوع. کنيم  راجع به چه چيزی  صحبت میمتوجه شودبلکه 

شروع . سرايی کرديم به داستان برای دست انداختن او شروع می. افراد سلول ما بود
 در ها آنيکی از .  بودند و محمدرضا صادقیبافی غالبًا سعيد جبرئيلی ی داستان کننده

 تعريف کرد به تحريک کردن ديگران برای یحالی که مشغول انجام کاری بود، شروع م
جا واقعًا  اين : محيرالعقول در مورد جاهايی که قبًال در آن به سر برده بوديمهای  داستان

يم، ايستاد ها تا کمر توی آب می جايی که بوديم، از جهنم هم بدتر بود، ماه آن! بهشت است
ديگری . کنند جا خيلی خوب برخورد می شان دهد، اين خدا انصاف. درآمده بودپدرمان 

جا با محل سابقی که  اصًال امکانات اين. جا باشم من حاضرم تا آخر حکمم اين: گفت می
هر يک از . ديدم به چنين جايی منتقل شويم تو خواب هم نمی. بوديم، قابل مقايسه نيست



 ها اندوه ققنوس

  

٣٧

سرايی، زندان قبلی را با زندان فعلی  شد و ضمن افسانه ی بلند میها رو دست ديگر بچه
ی سلول و بند فعلی و وضعيت  کرد و از محسنات و شرايط سهل و ساده مقايسه می

کرد  ايم، فکر می بيچاره متوجه نبود که دستش انداختهآن ! گفت وحشتناک زندان قبلی می
ی فراوان گاه با اشتياق. ان واقعی استمهاي انگوييم حقيقت دارد و داست چيزهايی که می

گونه ضعف و   ساختيم که هيچ هايی می ، از خودمان غولها ستاندر اين دا. داد گوش می
 در ذهن جمشيد جا. شد که از ما حساب ببرد سستی در کارشان نيست و همين باعث می

 به شدت عصبی است و ممکن های سلول، ، يکی از بچهانداخته بوديم که ايرج مولوی
جمشيد چند بار . کرد ايرج نيز نقشش را به خوبی اجرا می. است کار دستش دهد

کرديم  در طی دعواهايمان، طوری وانمود می. دعواهای ساختگی ما با ايرج را ديده بود
کرد، جمشيد، انگار که  وقتی ايرج او را صدا می. بريم که به شدت از ايرج حساب می

شد تا مبادا  جلوی در سلول حاضر میدرنگ  بیاش را صدا زده باشد،  دهصاحبی بر
توالت را خالی کن، اضطراری : گفت ايرج می. موجب خشم و عصبانيت ايرج شود

چند لحظه صبر کن، همين حاال اين کار ! ايرج جان: داد درنگ پاسخ می و او بی! هستم
  . دهم را انجام می

های سلول برای دست  ی بچه مايه ای تعريف کرد که دست  خاطرهروزی ايرج مولوی
، در يکی از ۵٩ی ايرج، روزی در سال  طبق گفته. انداختن و مسخره کردن توابان شد

 محلی را که ی قابلههای جنوب شهر تهران، خانمی درد زايمان گرفته و اطرافيان،  محله
 به  مسعود رجویعکسی ازالی سر زائو در با .آورند بود، نزد او می زنی بسيار چاق

از يکی از زنان  هن کنان - هن در حين انجام کار قابلهزن . ديوار اتاق زده شده بود
 زن همسايه در حالی  اين عکس داماد خانه است که به ديوار زده شده؟: پرسد همسايه می

 ادامه قابله. ، اين عکس رجبی استنه خدا مرگم بده: گويد گيرد، می که لبش را گاز می
 :گويد  سياسی می  دوباره زن همسايه از موضع يک کارشناس رجبی کيه؟: دهد می

 حل نکرده، قابلهتوضيح فوق نه تنها مشکلی را از " رجبی کمونيسته، رئيس منافقين"
ی کار را  افزايد و در حالی که ادامه بلکه مشکلی ديگر نيز بر مشکالت او می

 زن !کمونيس يعنی خدا نيس: گويد  زن همسايه می  چيه؟کمونی: پرسد گيرد، می می پی
هايش را که بسيار گوشتالو  ی فوق، زائو را ول کرده و دو دستی ُلپ  با شنيدن جملهقابله

کمونيه، خدا ! وای- وای": گويد  می،دهد حالی که فشار می بودند، در چنگ گرفته و در
 را به مهمیی  ها سوژه  با تعريف داستان فوق، بچه"کمونيه، خدا نيه!  وای- نيه، وای

کرد، مثًال  که يکی از توابان به ديگری چيزی رد می به محض اين. دست آورده بودند
 معمول بود، تمام ها آنکرد، کاری که بين  داد و يا شکالتی تعارف می ليوان آبی می

زدند،   و آن را چنگ میگرفتها در دست هايشان ر های سلول ما در حالی که لپ بچه
 وای کمونيه، خدا -  وای کمونيه، خدا نيه، وای- وای: "گرفتند صدا و ريتميک َدم می يک
 و توابان به سلول ما رجوع کرده و دليل شعاردادن و بارها محمد حسام." نيه
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: کردند آميز مطرح میتمسخرها، هربار به شکلی  بچه.  را جويا شده بودند ما سروصدای
خواستيم اطالع دهيم تا يک موقع ! کنند  خالف کرده و کمونی به هم چيز رد میها اننگهب

  .عمل خالف شرعی انجام نگرفته باشد
  

، ايستگاه راديويی بود که در اتاق تأسيس کرده بوديم و ماهای ديگر  يکی از سرگرمی
موضوع آن بر . کرد ار خود را شروع میی اخبار ک  بعد از ظهر با برنامه۵سر ساعت 

پدر و مادر . های سلول ، يکی از بچه محمدرضا جوشقانیگذاشتن سر به سربهگشت  می
. در مرکز ايران بودند" اوشگون"از توابع " وژگون"رضا اهل روستايی به نام  محمد

برد،  به سر میوهردشت گها در فرعی  با تعدادی از بچهمحمدرضا هنگامی که 
از روزی که به  .شان تعريف کرده بوديی زيادی در رابطه با روستاها تانداس
 دوباره و چندباره تکرار   را در سلولها  آن تعدادی از ر منتقل شده بوديم، نيزحصا قزل

 بعد پنجاعت از سه دقيقه مانده به س. همين شده بود موضوع دست انداختن او. کرده بود
هايشان و صدای پارازيت درآوردن،  های سلول با چرخاندن گوش ی بچه ازظهر همه
، راديوی پنجرأس ساعت . کردند که ايستگاه راديويی مربوطه را بگيرند تالش می

مجری . کرد کار خود را شروع می" جا وژگون، صدای اوشگون اين"ی  مربوطه با جمله
به سمع " وژگون" در رابطه با وقايع روز روستای برنامه، نخست اخباری طنزآميز

 تحليل اجتماعی از رساند و سپس ايرج مولوی های سلول بودند، می شنوندگان که بچه
غلط کردم، قول : گفت  هر روز محمدرضا با التماس می.داد ارايه میرا اوضاع ده 

 که در فرعی با او ور هنرکار ساوه اميرمنص.جا صحبت نکنم دهم ديگر راجع به آن می
در فرعی از بس راجع به ! هايش را نخوريد تو را به خدا گول حرف: گفت بود، می

حاال اين .  برای ما صحبت کرده بود که به مرگ راضی شده بوديمزادگاه پدر و مادرش
داديم برای  ای قرار می  و بهانهدر واقع هر چيزی را دستاويز. ين مجازاتش استکمتر
  . پذير کردن شرايط زندان تحمل

های فرهنگی به خارج از سلول  رو را برای ديدن برنامه های روبه های سلول هرگاه بچه
 ای  هايمان، با ظروف شامپوی پر از آب و تيرکمان سيمی آوردند، ما از داخل سلول می

 ها آن. افتاديم  مینشانمان بود، به جا دستکه درست کرده بوديم و هر چيز ديگری که دم 
توانستند  گرفتند و هيچ واکنشی نمی  بودند که از سوی ما مورد هدف قرار میلیسيبمانند 

 را به جرم برهم زدن نظم عمومی ها آناز خود نشان دهند، چرا که توابان متوجه شده و 
کرديم  ن طريق سعی میاز اي. بردند ی فرهنگی، به زيرهشت می به هنگام پخش برنامه

  .ساختند، غلبه کنيم بر فضايی که توابان و زندانبانان می
کرد، همان روز هنگام  های کم سن وسال، اگر کسی در مقابل توابان ايستادگی می از بچه

اين کار را با پرتاب کردن . گرفت رفتن به دستشويی، از ما يک شکالت هديه می
وقتی از پشت . داديم ا آوردن اسم فرد انجام میشان و همراه ب شکالت به داخل سلول
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سن بند را ببينيم، با بوسيدن  های کم آمد که يکی از بچه های سلول امکانی پيش می ميله
ها حفظ  شد که روحيه ها باعث می اين. کرديم ای به سمتش حواله می مان، بوسه کف دست

مان  ری برای ابراز عالقهامکان ديگ. تر گردد تر و عاطفی شود و روابط هر چه صميمی
. شان داريم و به فکرشان هستيم  بگوييم تا چه حد دوستها آنتوانستيم به  نمی. نداشتيم

   .داديم نشان میمان را  گونه، به ساده ترين شکل ولی رساترين بيان، احساس اين
 با   برای مقابله شوخی و خنده، بهترين سپر حفاظتیشادی و سرور، نشاط و شادابی و

اصوًال . کردن آن داشت  آفرينی بود که رژيم سعی در حاکم  و وحشت ضای دلمردهف
شدند، دانسته و يا ندانسته، نقش مهمی در حفظ و  قدم می  کسانی که در اين راه پيش

ی بندهايی که زندانيان  اين طرز تلقی در همه. گرفتند ها به عهده می ارتقای روحيه
ر نيز همين حصا ان تشديد فشار در قزلور و پس از دحتا پيش. مجاهد بودند، حاکم بود

ها، مسابقات ورزشی و مراسم گوناگون نيز  ها، بازی شوخی. کردند رويه را دنبال می
برای نمونه، وقتی تعدادی از زندانيان مجاهد را از . ريشه در همين طرز تلقی داشت

 ها آنسر گذاشتن  ها فضا را برای سربه نتقل کرده بودند، بچهر محصا شهر گرگان به قزل
ر و روابط حاکم حصا جايی که شناختی از قزل  وارد، از آن هر فرد تازه. بينند مساعد می

هايی به  کرد که در بندی به آن کوچکی با سلول  بر آن نداشت، در نگاه اول باور نمی
مايه  همين واقعيت، دست! مربع، صدها نفر زندگی کنند متر ۴مساحت کمی بيش از 

ساعتی چند از حضور زندانيان تازه وارد در بند نگذشته بود که . ها بود شوخی بچه
ای جدی که حاکی از داشتن مسئوليت مشخصی در بند بود، به   با قيافهمحمود رويايی

کند کسانی که قصد دارند برای خواب به  می کرده و درخواست  های بند مراجعه اتاق
شان را  تعدادی از افراد بند اسامی. شان را به او بدهند روند، اسامیببام بند  باالی پشت
زندانيان گرگانی . انداختن زندانيان گرگانی فراهم شود دهند تا فضا برای به دام به او می

ای بيش از حد هوا، بدون تعمق با ديدن فضای کوچک بند و تعداد زياد زندانيان و گرم
شان را برای   نيز اسامیها آنکنند که موضوع حقيقت دارد و  در ماهيت رژيم، تصور می

ها  يک ربع قبل از خاموشی، محمود دوباره به اتاق. دهند بام می خوابيدن روی پشت
 نام بام ثبت کسانی که برای خوابيدن روی پشت: گويد مراجعه کرده و به شکل جدی می

 از  بعد،شان کنار در سلول منتظر بنشينند تا نگهبان اند، همراه با لوازم خواب کرده
زندانيان گرگانی غافل از دامی که برايشان چيده . بام ببرد  را به پشتها آن خاموشی

طبق روال هر شب پاسدار بند با . نشينند شان کنار در منتظر می بودند، با وسايل خواب
های   افراد به سلولتا ! خاموشی: زند يدن افراد در راهرو، فرياد میباز کردن در بند و د

زندانيان مزبور به تصور اين که پاسدار قصد دارد با اعمال مقررات . خود بروند
 در جای خود نشسته و تکان همچنانبام ببرد،   را به پشتها آنخاموشی، هرچه زودتر 

يتی در بند دارد، فرمان پاسدار را اجرا  به تصور اين که محمود مسئولها آن. خورند نمی
بيند، با   را در همان وضعيت میها آنپنج دقيقه بعد، وقتی پاسدار بند دوباره . کنند  نمی
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خبر از   بیها آن شود وقتی متوجه می. برد يرهشت می را به زها آنداد و فرياد و کتک 
چيست و دست از سر فهمد موضوع  بام هستند، تازه می همه جا منتظر رفتن به پشت

  .دارد  می  برها آن
های   و تشکيل تيمافراد بندی   با مشارکت همه۴اندازی مسابقات فوتبال در بند  راه

برگزار کنندگان . ها بود  همين تالشبخشی از ،ها" ماست"   مختلف ورزشی از جمله تيم
، روی زنبه قرار ها را در حالی که نای راه رفتن نداشتند"ماست"بازيکنان تيم  ،مسابقات

  .گرداندند ی چهار نفر دور حياط بند می داده و به وسيله
  

١٩  
گيری   و برخوردهايمان از هر موضع گيری سياسی نداشتيم، ولی نوع زندگی موضع
مان و در يکی از  ما در سياهترين دوران تاريخ ميهن. تر بود ای، مشخص سياسی
ترين مردم   بشاشذرانديم و مطمئنًاگ های آن، روزگار می انگيزترين سياهچال خوف
ما هر روز بايد مصيبتی جديد . عادی نيست و نبود. دانم راز آن را نمی! مان بوديم ميهن

  !کرديم مان را نيز حفظ می  و شادابیطراوتکرديم و در عين حال  را تجربه می
به . ای در بند اجرا کنند يژهی و خواستند برنامه  می بهمن، روز ورود خمينی١٢شب 

های سلول بلند شده و به   بچهی همهی فرهنگی تلويزيون تمام شد،  که برنامه محض اين
بالفاصله ما را به جرم توطئه برای برهم زدن مراسم . داخل سلول مراجعت کرديم

.  رسانديم  را به لبننشاتا صبح جاما . هشت بردند، به زيرداشت ورود خمينی گرامی
 گفتم نياز ها آندر عرض يک ساعت، سه بار به . توان برخورد جمعی با ما را نداشتند

ام  وضع معده: گفتم. همين حاال رفتی: بار دوم تواب مربوطه گفت. به دستشويی دارم
احتماًال : ت با لحن تمسخرآميزی گفسعيد جبرئيلی. خراب است، دست خودم که نيست

، نام داشتنگهبان که مقصود . طوری شده، دست خودش که نيست بنده خدا ترسيده اين
. توانم در شلوارم خراب کاری کنم نمی: گفتم. شود، بايد صبر کنی با اين حال نمی: گفت
جا، وسط  خب، پس من همين: گفتم. خواهی بکن به ما مربوط نيست، هر کاری می: گفت

کنی؟  چه کار می: آوردم که گفت ام را در می  داشتم شلوار رويی. نمک بند کارم را می
  .توقع داری در شلوارم خراب کاری کنم؟ سراسيمه مرا به توالت برد: گفتم

ر ر ُخزد به خواب و ُخ گذاشت به ديوار و خودش را می  سرش را میسعيد جبرييلی
مگر آزار : گفت او ضمن اعتراض می. کردند رش میتوابان آمده و ظاهرًا بيدا. کرد می

! شوی، خوبه کسی تو را از خواب بيدار کند؟ بينی خوابم، چرا مزاحم می داری؟ نمی
سعيد در حالی که خود را به آن . جا که نخوابيد ايم اين ما شما را آورده: گفتند  میها آن

نگذاريد بخوابم؟ شب موقع مگر بيماريد، برای چی : داد زد، با تعجب پاسخ می راه می
  . کرد کردند داستان را تکرار می دوباره تا ولش می. خواب است
. حق نداری نرمش کنی: گفتند در پاسخ توابان که میاو کرد،  و نرمش میگ حسين حقيقت
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 کمرم درد آمده، چکار کنم؟ اگر نرمش نکنم، تاب ايستادن نخواهم داشت، آن: گفت می
. کنم بلکه بتوانم بايستم نرمش می. شود وقت خواهم نشست و وضعيت بدتر می

هم عينکش را تميز کرده و باال  مدتی. نشينم کنم، به جايش می خواهی، نرمش نمی نمی
بعد از دقت بسيار در . شد که آيا تميز شده است يا خير گرفت و به آن خيره می می

اين کار را بارها . شد ميز کردن آن مشغول میی عينک، راضی نشده، دوباره به ت شيشه
حالی که تنها  خواهد کاری انجام دهد، در شان در اين فاصله می به خيال. کرد میتکرار 

  . را دست انداخته بودها آن
که استدالل ما  پس از اين.  ساعت، ابتدا تالش کردند از ما تعهد بگيرند١٢بعد از گذشت 

جهت ما را به زيرهشت نياوريد،  تعهد دهيد که ديگر بیرا مبنی بر اين که شما بايد 
مان  شنيدند و عزم جمعی ما را در ندادن تعهد ديدند، کوتاه آمده و ما را به سلول

به ميهن يک مقاله بنويسد " امام" هر کس برای ورود: بازگرداندند و در بند اعالم کردند
در سلول ما هر . د خبری نيستهر چه رفتند و آمدند، ديدن.  نباشدکمتر خط ١٠که از 

نويسی؟  مقاله نمی:  پرسيد از سعيد جبرييلیحسام. کس سرش به کار خودش گرم بود
 که باالی تخت نشسته بود و بعد رو کرد به امير مژده بخش! خير: سعيد در پاسخ گفت

نويس بوده، نه بابام، ما را  هام مقال من نه ننه: نويسی؟ او گفت چرا مقاله نمی: گفت
دار و به عنوان حسابگ ايد؟ هر کس چيزی گفت و طبق معمول حسين حقيقت مسخره کرده
  . يک دفعه پرداخت خواهيم کرد: سلول گفت

  
٢٠  

وی قرار بود .  مصاحبه جهت آزادی خواندند را برای انجامجوشقانی نام محمدرضا
 و حاج شد  انجام می٣ها در واحد  ی مصاحبه کليه.  برود٣برای انجام مصاحبه به واحد 

کرد، مورد پرسش   را که مصاحبه میای کرد و زندانی مراسم را اداره می شخصًا داوود
توابان بند نيز به جنب و جوش افتاده از طرفی .  محمدرضا دو دل بود.داد قرار می

ی   رفته و پس از پايان مصاحبه٣بودند و مترصد اين بودند که به همراه او به واحد 
شان به حدی بود که از  وقاحت. اش بيان کنند ، با دادن شعار مخالفت خود را با آزادیوی

من . ابايی نداشتند و انجام مصاحبه، نيز ٣ به واحد  بيان آن به محمدرضا، پيش از رفتن
کرديم،  بينی می ای که از قبل پيش مان، با توجه به شرايط و نتيجه های اتاق و اکثر بچه

فايده است و هيچ شانسی ندارد و فقط  نظرمان اين بود که انجام مصاحبه از سوی وی بی
مصاحبه و اعالم انزجار خشک و خالی، دردی را دوا . کند خودش را خراب می

درست مثل . دادی در عمل نشان میراندی  چه را که بر زبان می آنبايستی  می. کرد نمی
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پوست آمريکايی به تصوير کشيده   شاعر بزرگ سياه٧،"لنگستون هيوز"آن چيزی که 
  :است

  " به نژاد واالی سفيد ايمون داری؟ - : "پرسيدن
   ارباب جون- " :گفتم 

  اگه راستش را بخواين
  همين قدر که ولم کنين

  . "ه هر چی که صالح بدونين ايمون بيارمحاضرم ب
  : مرد سفيد در آمد که

   آخه پسر- "
  چه جوری ولت کنم
  ! "که بزنی منو بکشی

داد، ولی  تخفيف میکمی البته در نظر ما انجام مصاحبه شايد حساسيت روی او را 
محمدرضا بعد از باال و پايين . آورد وجود نمی در وضعيت او به ای تفاوت کيفی

جريان مصاحبه .  برود٣های بسيار، تصميم گرفت برای انجام مصاحبه به واحد  کردن
شد ولی صدای آن در بند ما شنيده   زندان پخش میمرکزیاز طريق بلندگو و ويدئو 

مقصود که با وی رفته بود، از . پس از مدتی توابان غمگين و گرفته بازگشتند. شد نمی
گهان در بند باز شد و محمدرضا و پاسدار نا. شدت ناراحتی روی تختش ولو شده بود

محمدرضا به سرعت به داخل بند و اتاق آمده و . بند، با هم در درگاه بند ظاهر شدند
، ند شعارهای زيادی که توابان زندان و به ويژه توابان بند عليه او دادرغم علیگفت که 

  توابان را ٨ "دستگاه" داوریداوود  بار حاج اين. اش کشيد که وی را آزاد کند ارباب عشق
کند، نپذيرفته و حکم بر  که مدعی بود آمريکايی است و حرف ندارد و دقيق عمل می

قانون و حساب و کتاب که حاکم نبود، ارباب هرچی دلش . آزادی محمدرضا داده بود
محمدرضا . گو نبود گزيد و به کسی هم جواب داد و ککش هم نمی خواست، انجام می می

ما نيز در حالی که . توانست در ساکش را ببندد الی و هيجان نمیاز شدت خوشح
ای  مايه ، موضوع را دستکنيمتوانستيم تعجب خود را از اتفاقی که افتاده بود مخفی  نمی

و مانند هميشه در اين رابطه گ حسين حقيقت. ها کردن تواب  قرار داده بوديم برای مسخره
 و به ويژه مقصود، شده بود ها تا چند روز موضوع دست انداختن تواب. پيش قدم بود

  . های ما يکی از سرگرمی
  

                                                 
ويس، داستانويس بزرگ آمريکايی، او هنر خود را در خدمت شاعر، نمايشنامه ن)١٩۶٧-١٩٠٢(  لنگستون هيوز7

  . يابی به حقوق اجتماعی و سياسی قرار داد جنبش سياهان برای دست
   .کرد  شناس ياد می"دستگاه منافق" با اشاره به توابان از آنان به عنوان   حاج داوود8
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ای نيز   حاضر به برخورد با او نشد و خواستهکسی بار اول که به بند ما آمد، حاج داوود

 نبايد فشار ها همه تشکيالتی هستند و اين: او نيز گفت. گذاشته نشدبا او در ميان 
 حساب دشود، بلکه باي میشان  تر شدن که باعث پيچيدهچرا  آورد ها آن روی خودی بی

ی بعد که آمد، برای اين که خودش را از تک و تا نياندازد، هر  دفعه. همه چيز را داشت
شد نسبت به شرايط موجود در بند اعتراض کند، به جای   حاضر میکه حتاکسی را 

. برای او بدترين مجازات و توهين، عدم توجه به حضورش بود. داد  می بهتری انتقال
 بدهد ولی چنين تحقيری را از سوی زندانيان متحمل نشود که امتيازحاضر بود که صدتا 

او زمانی . پنداشت  کنند، چرا که در اين صورت خود را ضعيف میوی را بايکوت
خاطب قرار داده و درخواستی را مطرح کرده و کرد که افراد او را م احساس قدرت می

اش را جبران  های روحی او در اين ميان کمبود. يا اعتراضی را با او در ميان بگذارند
کردگان جامعه از او خواهشی  يافت که نخبگان و تحصيل کرد و خود را کسی می می

ری ساده بود، ی آهنگگاراين برای او که روز. کنند دارند و يا دادرسی و اعتراضی می
خطاب به کسانی که خودش نيز به اين واقعيت اذعان داشت و بارها . کم نبود
 برای من هم بهتر .همين جا بمانيد: گفت میگرفت،  شان مورد قبول قرار نمی مصاحبه

توانم پيدا کنم که اين همه عزت  جا را کجا می من بهتر از اين. است که شما اين جا باشيد
اشم و اين همه نخبگان جامعه در زير دستم و تحت حاکميتم قرار داشته و احترام داشته ب
   فرمان برانم؟ها آنباشند و من بر 

. ، فرد تأثيرپذيری بودها زندان در عين حال و برخالف ديگر مسئوالن حاج داوود
از سفر مکه بازگشت به کلی تغيير ر عقيده داشتند که او وقتی حصا زندانيان قديمی قزل

.  آمد ما، سه بار به بندحاج داوود. خويی رسيده بود  درندهازکرده بود و به سقف جديدی 
اما بار . ی هشداری بود به زندانيان و عرض اندامی در بند دو بار نخست، به منزله
کردند، برای هجوم به   اش می راهی از پاسداران و توابان همعدهسوم، در حالی که يک 

  ابتدا.  گرفت  و به نوبت انجامسلول به سلول ،حمله. ه بودبند و سرکوب زندانيان آمد
هشت به زيرو ه  بيرون کشيدها  حساس بودند، از سلولها آن که روی را توابان افرادی 

های  ضربه. ها افتادند  به جان بچهجا به اتفاق پاسداران و حاج داوود  و در آنبردند
ها در حالی  بچه.  ه بودی مشت و لگد رمقی برای کسی باقی نگذاشت توزانه امان و کينه بی

 نجات بيشترهای  که دوست و رفيقی را از تحمل ضربه که برافروخته بودند، برای آن
بعد از ساعتی . رندانداختند تا بلکه از زدن او دست بردا  میها آندهند، خود را به ميان 

ی  ديده های به شدت آسيب ماند، بدن رجزخوانی و تهدديد و ضرب و شتم، چيزی که باقی 
های روح و   امکان درمانی، بايد به التيام زخمکوچکترين زندانيانی بود که بدون 

  .پرداختند شان می جسم
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. يافت والی ادامه می گاه روزهای مت وهای مداوم و طوالنی شروع شده بود سرپا ايستادن

آوردند و در  ، به بند ما میبشکنندخواستند زير فشار برده و   را که می٢افرادی از بند 
خواستند از ما نيز  با اين کار می. داشتند بند بيدار نگاه می هشت سرپا و با چشمزير

ی توابان  يک نفر بعد از شش روز مقاومت، شکست و به جرگه. زهرچشم بگيرند
او را مجبور کرده بودند که . اش را به ياد دارم دانستم ولی قيافه نامش را نمی. پيوست

بعد از اتمام کار و . مان بيايد زيرهشت گزارش بنويسد تا ما ببينيم و حساب کار دست
. سوخت دلم به حالش می.  منتقل کردند٢، او را به بندها از سوی نادر طحان تأييد نوشته

 ها آن.  و ديگر توابان بندشان به بند ما آمد يک بار در معيت نادر طحانبعدها
  . کشيدند شان را به رخ ما می موفقيت

، بدون انقطاع ايستاد و نزديک به يک هفته نيز شيفتی  هفته يک بيش از مجتبی موسوی
پس از استراحت . دادند بنشيند و يا بخوابد  کوتاهی را اجازه میهای مان ز.ايستاد می

خوابيدم، همان چند  من بيرون از سلول می. شد  سيکل ايستادن دوباره شروع می،کوتاهی
آخر چگونه امکان داشت چشمم به هم برسد، در . شد میساعت خواب نيز بر من حرام 

توانيد   آيا می.دانستم عزيزی باالی سرم ايستاده که روزها نخوابيده است حالی که می
بيند که زير  تصور کنيد حالت کسی را که روزها نخوابيده و سرپا ايستاده است و می

؟ آيا اند فرو رفتهخواب افتاده و افراد در خوابی عميق  گوش رختپايش، گوش تا
 ؟ وجود داردتر هم  ای از اين مهلک شکنجه

 ساعت، يک روز ۴٨ ساعت با ٢۴رود،  فشار سرپا ايستادن بطور تصاعدی باال می
توان ميزان فشار در روزها و  تفاوت ندارد بلکه يک هفته تفاوت دارد و همين طور می

خوابی، انسان دچار کابوس و هذيان  بعد از مدتی بی. های بعدی را محاسبه کرد ساعت
يستادی؟ تو دليلش جا ا برای چه اين: گويد  آمده و میکند حاج داوود گاه خيال می. شود می

! برو در سلولت بخواب! غلط کردند تو را اين جا نگاه داشتند: گويد گويی و او می را می
ها در حالی که ايستاده  يکی از بچه. گيرد پيش می  قربانی راه سلولش را دربه اين ترتيب

 عالمت  آنسرنشينان  و او به ستا  برای نجاتش آمدهيیکرد هواپيما بود، خيال می
  ... داد می

زمان و مکان در . شوند بعد از مدتی سرپا ايستادن، پاها به شدت باد کرده و متورم می
پاها به لرزه . کند خوابی بيداد می بی. کشد ستون فقرات تير می. ريزد ذهن در هم می

. شود سر به شدت سنگين می. فشارد دردی جانکاه تمامی بدن را در خود می. افتند می
های زندان مار هستند و  کردم ميله در آن روزها تصور می: کرد ريف میبعدها مجتبی تع

انگيزی که سرنوشت برايم رقم  ، به زندگی رقتها آنثمری داشتم تا با خوردن  تالش بی
 برای ايستادن به بند ما ٢روزهای اول بارها به کسانی که از بند  .زده بود، پايان دهم

شان گوش ي بنشين و به تهديدها: گفتم ديک شده و میهای گوناگون نز آوردند، با محمل می
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آمد بهتر از  کردند؟ چرا که به نظر من، هر چه پيش می دانم چرا توجهی نمی نمی! مکن
من با خودم عهد کرده بودم . فرسای ناشی از آن بود ايستادن سرپا و تحمل فشار طاقت

شند، خواهم نشست و به  ساعت قصد سرپا نگاه داشتنم را داشته با۴٨که اگر بيش از 
 ايستادن ها آنديدم  وقتی می.  اين کار را انجام دادمهاو بعد. عواقب آن فکر نخواهم کرد

کرديم با درگير شدن و  ها سعی می دهند، به همراه تعدادی ديگر از بچه را ترجيح می
را با  روحيه دهيم و از اين راه همراهی و همدلی خود ها آنمرافعه کردن با توابان، به 

  . ی راهشان نشان دهيم  نشان داده و عزم خود را برای ادامهها آن
  
٢٣  

 سرپا نگهداشتن. رفت  سمبل مقاومت بند به شمار می،ايستاد فردی که زيرهشت می
 به شدت و به مدت طوالنی اعمال ای بود که در بندهای مجاهدين ه و شکنجهنبي، تزندانی

مقاومت زندانی در زيرهشت، نشان از ايستادگی و مقاومت بند ايستادگی و . شد می
الجرم . ی پيروزی بند بود پيروزی او در نبردی نابرابر ولی حماسی، به مثابه. داشت

  تالش ،های کهن  اسطورهی به گونه، سرپا ايستادهفرد . شد ها به او دوخته می تمامی چشم
و حقانيت زندانيان سياسی را گواهی اه و فرساينده، پيروزی کرد در نبردی جانک می
ی بند  پايش را از زيرهشت، داخل محوطه، دستشويیبرای رفتن به  هنگامی که .دهد
سکوتی  تمامی افراد بند، به يکباره در. شد ها به او خيره می تمامی نگاه، گذاشت می

 داده گويی که کسی فرمان احترام و آماده باش تام. رفتند آميز فرو می عميق و تحسين
کند و  نوازد و فرمانده از نيروهايش بازديد می ی موزيک با شکوه تمام می است و دسته

شان را متوقف  تمام افراد بند، کارهای شخصی. آيد مراسم سان و رژه رسمی به عمل می
ترين   ترين و انگيزاننده  حماسی وايستاد گويی همه چيز از حرکت باز می. کردند می

باز زدن از آن  قانونی نانوشته بود ولی کسی را يارای سر. فتگر ها شکل می لحظه
. شد احترامی بود که از عمق جان، نسبت به کسی که سرپا ايستاده بود، نثار می. نبود

های خسته و لرزان وی که در عين حال  تنها صدای گام. آمد نفس از کسی بر نمی
که دو طرف او را گرفته   در حالیتوابان. شد های عالم بودند، شنيده می ين گامکمترمستح

دانستند که نقش   نمیها آن. پاييدند تا کسی با او تماس نگيرد ها را می بودند، اتاق
نظراز  ی غرور و افتخار بند بود و صرف او مايه. کنند محافظان فرمانده را بازی می

 اين شيوه بعدها متوجه شدم. آمد ی بند به حساب می جايگاهش در بند، ژنرال و فرمانده
آن که از چنين حرکتی در بندهای  دون  نيز که مختص مجاهدين بود، ب۴ و ٣در بندهای

مقابل استقامت و اين واکنش طبيعی افراد در . شد ديگر خبر داشته باشند، اجرا می
شد نه  گونه ابراز می ايستادگی در مقابل رژيم، اين مقاومت و. شان بودايستادگی عزيزان
تر از آن  گفت ولی جسورانه ش را مجاهدين نمیامکسی اته. ی و سطحیبه شکلی مکانيک

چرا .  را درمانده و مستأصل کرده بود، مقامات زنداناين نوع برخوردها. کرد عمل می
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ای برای  ، بهانهای، رساتر و کاراتر بود گيری سياسی از هر موضعکه در عين حالی که 
 صدبار ند در آن شرايط حاضر بوداه آن. داد سرکوب به دست مسئوالن زندان نمی

آوايی مواجه  دستی و همکهايی از ي د ولی با چنين صحنهنرا بشنو" اتهام، مجاهدين"
 را تجربه کردم سکیفدر زندان در عمل و به چشم خود، درستی گفتار داستايو .دننشو

شايد تحمل خيلی " .گيرد میآدميزاد موجودی است که به هر چيز خو " :گويد که می
 به آن خو به سادگی ولی پس از مدتی رسيد  به نظر میچيزها در نگاه اول غيرممکن

  !گرفتيم  می
  

٢۴  
شير گوشت ديگران را . اند شير قوی است، چون حيوانات ديگر ضعيف

شير با چنگال و .  را بخوردها آنگذارند که او  خورد، چون ديگران می می
  ٩.کشد شير با نگاه می. کشد دندان نمی

. زديم، شکسته شدند های ضعيف بند که از قبل حدسش را می به مرور، چند تن از حلقه
ی خوبی  کرد، اما شکستن نشانه هرچند که تعدادشان از انگشتان يک دست تجاوز نمی

ی   و از تجربه دستگير شده۵٩در سال  يکی از زندانيانی که در ابتدا حميد اشتری. نبود
 و سال بر خورده بود،های کم سن  زندان برخوردار بوده و در ميان بچهخوبی در 

که خود به برخورد با  ضمن آن  حميد.توانست مثمر ثمر باشد ش در آن ميان میحضور
ضعيف، از افراد با تجربه در های  پرداخت، با گزارش وضعيت حلقه اين و آن می

های مختلف صحبت کنند و به اين  ها در فرصت ت که با آنخواس های ديگر نيز می سلول
  .ها به دامان رژيم جلوگيری شود  که امکان دارد از فروغلتيدن آنترتيب تا آن جا

تعداد زيادی . وضع در بندهای زنان به شدت اسفناک بود. فشارها بسيار زياد شده بودند
ی علنی با  ر، مدتی کوتاه به مقابلهحصا  قزل٨ از زنان مارکسيست، به ويژه در بند

 سرباز زده و به طور مشخص گفته بودند ها آنقوانين جديد زندان برخاسته و از رعايت 
 و بعد از انتقال ۶٢اين نهضت از تابستان سال  .شناسند که قوانين را به رسميت نمی

 اکثريت. شده بود ر، در بند زنان آغازحصا  به قزلتعدادی از زندانيان سرموضعی اوين
 سهو وابسته به خط " اتحاد مبارزان کمونيست" ی افراد فوق از وفاداران به برنامه

هايی که به انجام آن واداشته شده   به هنگام مصاحبههايشان صحبتاز خالل . بودند
ن شناخت از ماهيت رژيم و به شکلی بسيار سطحی و نازل  بدوها آنبودند، متوجه شدم 

" روی ی چپ بيماری کودکانه"ی  دهنده به طرح شعارهايی آنارشيستی که به روشنی نشان
 معتقد بودند که ها آن. وجه با واقعيت زندان تطابق نداشت، دست زده بودند  بود و به هيچ

 داد، چرا که هويت زندانيان را زير نبايد تن به مقررات تحميل شده از سوی حاج داوود
                                                 

  .ی بهرام قديمی، انتشارات انديشه و پيکار رکوس، ترجمههای آنتونيوی پير، فرمانده شورشی ما   حکايت9
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های آموزشی زندان که از طريق   از شرکت در برنامههمچنين ها آن. برد سؤال می
شد، خودداری کرده و به شکل علنی و صريح به مخالفت با   پخش می"سانترالو يويد"

زندانيان نه تنها مخالفت اين دسته از . رداختندپ های اجباری می گوش سپردن به مصاحبه
کردند بلکه به تبليغ آن نيز  خود را با نماز خواندن به شکلی علنی مطرح می

ای از  عده .توانست دور از چشم مسئوالن زندان باقی بماند چيزی که نمی. ندپرداخت می
دادند و  زندانيان تا همان زمان نيز اعمال فوق را در قالب يک مقاومت منفی انجام می

مطرح وانين و قواعد رژيم گردن ننهاده بودند ولی بحثی که افراد تازه وارد به ق
چه  ی هر آن  تحريم علنی و همه جانبه و١٠"های کمونيستی پرنسيب"کردند، دفاع از  می

باورانه مدعی  انديشانه و خوش  به شکلی سادهها آن. کرد، بود که زندانبان عنوان می
، بلکه بايد از حق خود در داشتن فکر و ند را اعالم دارنه تنها بايد هويت خود: بودند که
های  های خود را در صحنه  طرح و انديشهگاه هيچ ها آن. ندی مستقل نيز دفاع کن انديشه

سرخوش از جنب و جوش و . اجتماعی و به طور پراتيک در زندان تجربه نکرده بودند
وان انقالب و مقاومت در ی ايجاد شده در بند، خود را رهبران و پيشر تحرک اوليه
گشت به تبليغات غيرواقعی جريانی که   نيز بر میها آن ذهنيت ازبخشی ! ديدند زندان می

رفت  شد که تصور می به آن وابسته بودند؛ چنان از تشکيل حزب کمونيست صحبت می
  ١١. انقالبی در گيردها آنعنقريب قرار است به رهبری 

ده را دريابند که در انزوا از ساير زندانيان و بطور توانستند اين واقعيت سا  نمیها آن
برد هيچ گونه مقاومتی در سطح زندان  انفرادی و يا در گروهی محدود، قادر به پيش

  به بايکوتارحمانه حت اين افراد به شکلی بی.  خواهند شدشکستهنيستند و در اولين قدم 
های  شناسی و واقع بينی، از در مخالفت با طرح زدند که از سر مسئوليت کسانی دست می

اصًال .  در پی به دست آوردن بهانه بودندرژيم و حاج داوود. خاستند  بر میها آنخيالی 
های الزم را به دست  قوانين را برای انجام ندادن گذاشته بودند تا به اين وسيله بهانه

های متی  برتولت برشت در انديشه . بعدها به خود من گفتاين را حاج داوود. آورند
  :گويد می

وقتی نقشه نبردی بد طرح شده باشد و هدف آن نسبت به قوای موجود بسيار 
وقت است که بايد سربازها  ی اجرای آن هم ناقص باشد، آن  و نحوهبزرگتر

اندازه چيزی را   بیسربازها بايد با فضليت شجاعت. اندازه شجاع باشند بی
                                                 

  شورش مردم افسريه به خاطر مشکل آب نيز مزيد بر علت شده بود و آنان را به اين نتيجه رسانده بود که 10
ود که آنان همين تحليل باعث شده ب. کند ها عقب افتاده و شرايط بحرانی رژيم را درک نمی نيروی انقالبی از توده

  . رويه تهاجمی نسبت به رژيم پيش بگيرند
برد و   يکی از رهبران اين حزب پس از گذشت دو دهه هنوز در رؤياهای خود به سر میحميد تقوايی  11
در  نفس تشکيل حزب و خبر ايجاد آن موجى از اميد و دلگرمى و اعتماد به نفس در جنبش چپ که": گويد می
ها و انقالبيون به  کمونيست ها حتا در درون زندان. زند سر ايران زير تيغ اعدام و زندان قرار دارد دامن میسرا

  " .گويند آيند و تشکيل حزب را به يکديگر تبريک می  شعف می
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  .  غير ممکن شده استنشانممکن کنند که از حماقت امرای فرماندها
انگيزی بود، چه بسا  دوران وحشت. اين تعبيرها دقيقًا حال و روز افراد فوق بود

و باالبردن م شدن کشاند که تسلي توانست فرد را به راهی   اشتباهی، میکوچکترين
طلبيد   بهايی سهمگين را می، حرکت نادرست و نابجاگاه يک. ين آن بودکمترها،  دست

توانست فرد را به مرز  ين لغزشی میکمتر. آمد ها بر نمی ی خيلی که پرداخت آن از عهده
ر در حصا قزل. خيانت کشانده و وی را در چاهی عميق همراه با قاتالن واژگون سازد

  . ربانيان بسياری گشوده بودحکم باتالقی بود که دهان برای بلعيدن ق
تا . برده بودند" تابوت"و يا " قيامت"در پاييز همان سال تعداد زيادی از آن زنان را به 

متأسفانه .  بريده بودندها آنقريب به اتفاق اکثريت ، وندبرچيده ش" قبرها"زمانی که 
های  انديشانه، اکثرًا در همان قدم ای سادهه ها و طرح پردازان اصلی اين تئوری نظريه

ی  اوليه تاب مقاومت از دست داده يا بهتر است بگويم مقاومتی به خرج نداده و به جرگه
ا پس از برداشته شدن ، حتها آنتعدادی از برانگيز آن که  ی تعجب نکته .توابان پيوستند

های  نداشته و در کالس بعد از آزادی از زندان نيز مقنعه و چادر از سر برفشار و
د و در يک مورد به کردن شرکت میدر خارج از زندان  ايدئولوژيک حسين شريعتمداری

تنها افراد : توان گفت می.  نيز انجاميدمسئوالن بنياد شهيدازدواج ناموفق با يکی از 
متأسفانه در حدود . اندندمسالم  برده شده بودند، "قيامت"که به  ها آنشماری از  انگشت

اتحاد مبارزان "ی   درصد زنان مارکسيست و به ويژه زنانی که به برنامه٩٠
 از برخی. جا را نکرده و بريده بودند وفادار بودند، تحمل شرايط آن) سهند"(کمونيست

" نويسی تک"ان ش و رفقايزنجيران زده و برای هم  های چند ساعته دست  به مصاحبهها آن
تقريبًا چيزی را ناگفته باقی نگذاشته بودند و تعدادی نيز زندانبان . کرده بودند

ی بندهای زنان را به عهده   شده بودند و يا مسئوليت اداره"قيامت"شان در انزنجير هم
 . گوش فرا دهيمها آنهای  های شب به مصاحبه گاه مجبور بوديم تا نيمه ١٢!گرفته بودند

ی  سرنوشت محتوم همه: گفتند به صراحت می. جو بسيار نامساعدی ايجاد کرده بودند
انديشانه دست برنداشته بودند و   هنوز از اين منطق سادهها آن.  است"بريدن"زندانيان، 

ی تحوالت زندان هستند و با بريدن ايشان، به  کردند که محور همه خياالنه تصور می خام
 به راحتی از سوی ها آن. پيش خواهند گرفت يز اين راه را درزودی زندانيان ديگر ن
اين همان .  زير فشار به سرعت به توابانی ناب تبديل شده بودنددررژيم شناسايی شده و 

 از کشاندن افراد به دفاع:  در پی ايجاد آن بودند و حاج داوودروندی بود که الجوردی
. ها آن شکستن و ها آنروی بر مواضع سياسی و ايدئولوژيک خود و سپس تمرکز فشار 

                                                 
ر به اين افراد وقتی با مقاومت خويش قاد.   بعضی از افراد عالقمندند که هميشه کنترل کننده و خط دهنده باشند12

آنان در همه حال به . کنند چنين هويتی برای خود کسب کنند می  انجام چنين کاری نباشند در موضع ضد آن تالش
  .دنبال ارضای تمايالت شخصی خود هستند
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دادند   می چرخاندند و به ديگر زندانيان نشان پس از بريدن دور میاين دسته از افراد را 
ما از چنان حقانيتی برخورداريم که کسانی که در زندان نيز دست از : کردند و تبليغ می

شان دفاع  نداشته بودند و علنًا از مواضع سياسی و ايدئولوژيکمخالفت با ما بر
حقانيت "کردند، در برابر منطق و برخوردهای ما کم آورده و ضمن اعتراف به  می

  . اند در خدمت نظام قرار گرفته" اسالم
شکستن کسانی که روزی در بندها خدا را نيز بنده نبودند و به دفاع علنی از مواضع 

ی  لوژيک خود پرداخته بودند، تأثير ناگواری به لحاظ روانی بر روی بقيهسياسی و ايدئو
 را به سمت بريدن و ها آنافراد، به خصوص کسانی که غيرفعال بودند، داشت و 

" هدا" حتا نامش را به اعتمادی در بند زنان کيانوش. داد همکاری با رژيم سوق می
 که او نيز نامش را تغيير داده است، چرا ه بود مدعی شد وحدترنيلوف. تغيير داده بود

وار به پای  خواهد مانند گل نيلوفر، پيچک خواهد مستقل زندگی کند و ديگر نمی که می
 ها نآ.  نامش را به زينب تغيير داده بودسيبا معمار نوبری! اين و آن بپيچد و رشد کند

که خود بدانند يا  شان را بی آن شخصيتبودند و   دچار احساس شرم از خويش شده
  ئی که مهارشان را به دست داشت شده"او"کردند و از جنس  بخواهند، نفی و کتمان می

 ش، مهران سلطانیکوچکتر چنان با آب و تاب از اعدام برادر فسانه سلطانیا ١٣.بودند
کردی وی يکی  گفت که احساس می  دستگير شده بود، سخن میکه در ارتباط با مجاهدين

 متوجه شدم زهرا ٣، واحد ١بعدها در بند . ين دشمنان برادرش بوده استبزرگتراز 
گذارده و فشار ا زير پا  مرزها ربسياریبند بودم،  هم که با همسر و برادرانش ضابطی

ا،  کي نی، سودابه کاشا  زهره. بودن متمرکز کرده افشا را روی همسرش، محمود بنفشه
قدر از ديويد  ن روزها آندر آ. به شدت کم آورده بودند...  و کلهر، هماالله خاکسار

 و ، فيلسوف انگليسی و استاد و راهنمای معنوی و ايدئولوژيک منصور حکمتيافی
 عدم شناختم نسبت به او، فراموش رغم علیسهند، شنيده بودم که محال است نامش را 

گيرند  شده، قرآن بر سر می  توابها "ناقهرم"شنيديم که اين  ها می از طريق مصاحبه. کنم
گردند و چپ و راست دعای کميل و توسل برگزار  و دائمًا مفاتيح به دست در بند می

 در حالی که بر اساس .مالند زنی ِگل به سر و روی خويش می  و در مراسم سينهکنند می
طی حبت از اين کرده بود که  ص کيانوش اعتمادیتر پيشگويند  چه شاهدان عينی می آن

 را به هنگام خواندن )حتا مجاهدين را که نماز جزو اعتقاداتشان بود(خوانان نمازای  حمله
  !نماز مورد ضرب و شتم قرار دهند

 ها آن را به خود خوانده بود و ها آنوقتی خشم ارباب فرو نشسته بود دوباره 

                                                 
احساس شرم از "ای که به  فرد، گروه يا جامعه. گويند می] يعنی چيزی شبيهِ  شبيه[ای آسيميله  به چنين پديده  13

در اثر طی .  آسيميله شدن بروز کندوتواند به دو شکل کتمان خويش   اش می شود مکانيزم دفاعی  می مبتال"خويش
  . هايشان را تغيير داده بودند چنين فرآيندی بود که آنان نام
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   ١٤.اش را ليسيده بودند ههم با اشتياق بسيار رفته بودند و پای بخشند
ای  چنين نقطهدرجاتی به ی توابان به  همه.  نبودها آناين سرنوشت تنها مختص به 

 گذشته و اتهامی که به خاطر آن دستگير شده بودند تأثير در شخصيت و  ورسيدند می
کردند و از  ب میخطا" پدر توابان"  را حاج داوودها آن . نداشتها آناقدامات بعدی 

بسياری از  .بافتند ها می گفتند و افسانه  میها انهای وی داست" مهربانی" و "مردانگی"
شان   به گذشته، برای گريز از هراس و ترسی موحش که جانشان را انباشته بودها آن

 پرداختند و پشت کرده و به سازش با دشمنان خود رسيده و سپس به ستايش از دژخيم می
 در اين راه گاه آمال و آرزوهاشان را نيز در او جستجو .رسيدند می ويتی با او به هم ه

 تا دادند گونه بود که خوی و خصائل شايسته را نيز به او نسبت می اين. کردند می
  .دادند داشته باشند توجيهی برای اعمالی که انجام می

م آورده بودند، بلکه تعدادی از زنان ها ک"قبر"ين تنها زنان مارکسيست نبودند که در ا
 از کمتری توابان پيوسته بودند، ولی به نسبت  زندانی مجاهد نيز بريده و به جرگه

تری را وارد  رژيم بر روی زنان مجاهد، فشار سهمگين. زندانيان زن مارکسيست بودند
 "واحد مسکونی"ها به  بخش ديگری که بعدای را به عده" قيامت "عالوه بر. آورد می

 و سرپا ايستادن و "قيامت" و "قبر"جا تلفيقی بود از  آن. دکردنمعروف شد، منتقل 
 شب و روز ها آن. فرسا از سوی بازجويان اعزامی از اوين های طافت بازجويی

های  ه تحمل شکنجهديدند و مجبور ب  خود، حی و حاضر می بازجويانشان را در مقابل
واحد "توان گفت شرايط در  به جرأت می.  بودندیروحی و جسمی خارج از تصور

 و "راحت باش"آميز بود که زندانيان دردمند به هنگام  جا فاجعه  تا آن"مسکونی
ها از زبان  بعد. گرفتند قرار می" قبر"و " متقيا "همچوندر شرايطی " استراحت"

 دختر را که از بيماری ٨٠ در زندان شنيدم که به چشم خود ، نماينده منتظریناصری
  . بردند، ديده است روانی رنج می

ی  ی در مقابل شکنجهبيشتردر مقايسه با مردان از تحمل   استنباط اوليهرغم علیزنان، 
 ردندک ا بهتر از زنان تحمل میولی مردها فشارهای روانی ر.  بودندفيزيکی برخوردار

ر در حصا های قزل "تابوت"و " قيامت"ی  برای همين، تجربه. آمدند  اش برمی و از عهده
گونه نبود و از  اما در مورد مردان اين. داشت مورد زنان نتايج مثبتی برای رژيم در بر

ای به لحاظ علمی  شايد ارزيابی شتابزده. بود برخوردارينه در اين زمی کمترموفقيت 
ی واقعيت و آماری است که از آن خبر دقيق و  گيری بر پايه کرده باشم، ولی اين نتيجه

  . های زيادی از آن را خود، مستقيمًا شاهد بودم  و بخشهدرستی داشت
  

                                                 
" بار اتريشدر" سالگی طی نبرد با ٢۶ که در ١٨٢٣بزرگترين شاعر انقالبی مجارستان متولد .  شاندور پتوفی14
  . کشته شد١٨۴٩ی   ژوئيه٣١در 
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 محل . بودم که نگهبان متوجه شدعليرضا طاهرلو شبی در حال تماس و صحبت با
گزارش او و درگيری بعدی من باعث شد که برای . نگذاشتم و خودم را به خواب زدم
و يا سرپا " قبر"ظاهرًا اين شروعی بود برای انتقالم به . ايستادن به زيرهشت منتقل شوم

 نزدم که ايستاده بودم، حسامدر همان اولين ساعت در حالی . م تا مرز بريدنا ايستاندن
را ديگر نديدی به دايره هر وقت اين : گفتمقابل آمده و با کشيدن يک دايره روی ديوار 

با خودم عهد کرده . قصد ايستادن طوالنی را نداشتم! با هم صحبت کنيمتا من اطالع بده 
عيتم در حال بحرانی شدن  دو روز وض- بودم به مجرد اين که احساس کنم بعد از يکی

ای  با تجربه.  ايستادن نخواهم شدبيشتراست، خواهم نشست و به هيچ قيمتی حاضر به 
 قبلی اندوخته بودم، به اين نتيجه رسيده بودم که بهای پرداختی برای چنين مواردکه از 

ز  ا هنوز چند ساعتی. خواهد بود" سرپا ايستادن تا بريدن"  ازکمترسياستی به مراتب 
با . ی وسايل خوانده شد  با کليهايستادنم نگذشته بود که نامم برای انتقال به اوين

ها  نفهميدم چگونه از بچه. تر از خوانده شدن اسمم استقبال کردم خوشحالی هر چه تمام
 دائم در اين فکر بودم که چه موضوع جديدی اتفاق افتاده ،در راه اوين. خداحافظی کردم

شوم؟ در تمام طول راه در بيم و  ی وسايل به اوين برده می و چرا دوباره با کليهاست 
گريختم ولی احتمال آن که در اوين با  ر میحصا ی قزل از مهلکه. بردم اميد به سر می

  . رفت رو شوم نيز می ای روبه فاجعه





  
  
  

  بازگشت به اوين
  

 و ؛ سرکوب گسترده بهاييان؛ شکنجها تشکيالت بندبازجويی در ارتباط ب
تالش برای بازسازی روحی؛ بهلول در زندان؛ کابل يا قانون اساسی؛ 

  ...انگيز و های غم صحنه
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 آی دِل خون شده
نام چون مردگان بی  

 بر ميزهای تشريح خفتن
 عشق را

ی شرحه شرحه کردنی دردهای بشرجو و جستبه   
 در جهانی که

کنند   عطر شقايق را ذبح می  
جوی تو بودنو به جست  
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روزی که اوين را ترک . گشتم  باز می سال و اندی دوباره به اوين بعد از گذشت يک

بينم و بازگشتی در  جا را می کرده بودم، تصورم اين بود که اين آخرين باری است که آن
وقتی اتوبوس دم در اوين ايستاد، احساس کردم غمی بزرگ روی دلم . هد بودکار نخوا

سنگينی پاهايم را که . کند، تمايلی به پايين آمدن از رکاب اتوبوس نداشتم سنگينی می
با اين همه مجبور به . کردم حاکی از عدم تمايلم به راه رفتن بود، به خوبی احساس می

دِم .  منتقل شدمن نگذشته بود که به ساختمان دادستانیچيزی از ورودم به اوي. رفتن بودم
کرد زندانی به چه منظور فراخوانده شده  دِر ساختمان دادستانی اتاقی بود که مشخص می

هنوز . کردم اين اولين مورد جديدی بود که به آن برخورد می. و به کدام شعبه بايد برود
که صدايش  همين.  برد١ی م دستم را گرفته به سمت شعبهنامم را نگفته بودم که بازجوي

هنوز به درستی وارد شعبه نشده . را شنيدم، دلم هری ريخت و غم دنيا به دلم راه يافت
 . م و زدند وگو خواباندند بودم که بدون گفت

زدند و هيچ سؤالی نيز مطرح  دانستم موضوع چيست؟ فقط می گيج و منگ بودم، نمی
ای از  عاقبت گوشه. يی مدت درازی بود که در انتظارم نشسته بودندگو. کردند نمی

.  برده بودندمرا برای بازجويی در رابطه با تشکيالت بند. موضوع را مشخص کردند
 ها در گوهردشت ها، برايم مسجل شد که يک نفر نفوذی در ميان بچه در خالل بازجويی

دانستم شخص ياد شده کيست ولی حتمًا کسی بود که در روابط بند جا   نمی.بوده است
بعدها متوجه شدم فرد . زدم اين را از حجم اطالعاتی که داشتند، حدس می. افتاده بود

لصالحی ااو فرد ظاهر.  از دانشجويان علم و صنعت باشدتواند قاسم ماليی مورد نظر می
 بالفاصله بعد از انتقال ما به . خوبی نيز در بند برخوردار بودی بود و از وجهه

 -  م- الف" همچنين .ر او به شکلی علنی مسئوليت توابان را به عهده گرفته بودحصا قزل
  داشت و چند ماه پيش به اوين"اقليت"وابستگی به ، يکی از زندانيانی که تنها اتهام "ب

ی بود که در ها موارد اين. کوتاهی نکرده بودمنتقل شده بود نيز بر عليه من از چيزی 
 نيز تا محمدحسن مواليی. کردند، متوجه شدم هايی که بازجويان از من می خالل سؤال

 شايد افراد .شان کم نبود ميزان اطالعات.  من نوشته بود جا که توانسته بود، بر عليه آن
بازجويی  .هايی داده بودند دند، نيز گزارشديگری که از نظر من شناخته شده نبو

. وضعيت روحی بسيار بدی داشتم. ی سابقم نيز دوباره از نو آغاز شده بود پرونده
، يک جای ديگرش گرفتم میهر جايش را . دانستم مسائل را چگونه جمع و جور کنم نمی

ی مسائل را به گردن بگيرم تا بلکه دست از سر ديگران  هسعی کردم هم. رفت در می
از . بندانم قلمداد کردم ميان همدر ام را نيز مطرح بودن در جمع و  انگيزه. بردارند

پنداشتند و در  ها من را تواب می طرف ديگر به شکلی احمقانه ادعا کردم که چون بچه
 رفع اتهام کنم و از همين رو در کردم به اين وسيله از خودم ، سعی میمنزوی بودمبند 

 اگر بازجويم کمی تحقيق  !زدم ی رژيم جا می رفتار و گفتارم خود را يک مخالف دو آتشه



 ها اندوه ققنوس

  

٥٥

توانست پی ببرد که از همان ماه سوم دستگيری، مسئول اتاق بودم  کرد، به راحتی می می
خاب شده بودم گوهردشت نيز به مسئوليت بند انت ها در و از طرفی در اولين انتخاب بچه

ر بودم نيز مسئول اتاق بودم و اين حصا و در تمام مدتی که در گوهردشت و قزل
های  ظاهرًا انگيزه. برخالف واقعيت است ،کنم  بيان میاعمالمهايی که در توجيه  حرف

 قصدم  .ام را دنبال کنند خواستم دوباره مسائل پرونده نمی. شان نبود من چندان مورد توجه
 از سر صداقت ،ام چه پيش از اين به آن اعتراف کرده آنکه اين بود برايشان جا بيندازم 

  . شکی نکنندها آن  بوده است تا بلکه در
ی کشف  ر به بهانهحصا در آن تاريخ، تعدادی ديگر را نيز از بندهای مختلف قزل

در بند ما نيز .  آورده بودند و بازجويی به اوينتشکيالت درون زندان به زير شکنجه
 نيز در همان دوران، در زندان گوهردشت. ی فال به نام من خورده بود ظاهرًا قرعه

های درون زندان آغاز شده  های جديدی در رابطه با مسائل زندان و تشکيالت بازجويی
 دستگير شده ۵٩ر و به ويژه کسانی را که در سال احص های قديمی قزل بود و بچه

-۶٠های  ی سال بعد از سرکوب گسترده. بودند، به زير فشار بازجويی مجدد برده بودند
های داخل کشور، از حجم کارشان  شان در از هم پاشيدن تشکيالت  نسبی  و موفقيت۶٢

های بازجويی حوالی  شعبه. انی نبودمثل سابق راهروها پر از زند. کاسته شده بود
 شده بود و کمتربازجويان تعدادشان . شدند ساعت پنج تا شش بعد از ظهر غالبًا بسته می

های بازجويی  های گذشته، در شعبه  سالهمچون و کردند  در ساعات اداری کار میبيشتر
  .گرفت  شکنجه نيز در همان اتاق بازجويی انجام می وخوابيدند نمی

  
٢  
 و ی حميد طلوعی  بازجويی که رياست آن به عهده٨ی ی سابق شده بود شعبه اق شکنجهات

های زندانيان بهايی اختصاص  معاونش محمدرضا بود و به کار رسيدگی به پرونده
هر روز صبح  ١٥. شدند  دسته زندانيان بهايی به بازجويی فراخوانده می- دسته. داشت
گاه تعدادی . شدند کردند و شب هنگام آزاد می رون به شعبه مراجعه میای نيز از بي عده
مقررات .  مجبور بودند چند روز متوالی به اين شکل به زندان مراجعه کنندها آناز 

بند   بدون استثنا نيز چشمها آنی  همه. شد سان اعمال میک نيز يها آنزندان در ارتباط با 
وجه چنين برخورد يکسانی با    سابقًا ساواک به هيچ.بردند زده و در کنار ما به سر می

 ها آندر ميان . کرد ی مخالفت با رژيم شاه، نمی زندانيان مختلف و متفاوت از نظر درجه
ها به چشم  ی اعضای خانواده از پدر بزرگ و مادر بزرگ گرفته تا نوه گاه کليه

                                                 
 در زندان دارون اصفهان، شاهد به رگبار بسته شدن ۶٠  يکی از دوستانم بعدها تعريف کرد که در مردادماه 15

آنان پس از بازگشت از مالقات در حياط زندان هدف رگبار . دو برادر زندانی بهايی به نام رضوانی بوده است
اين دو از کشاورزان بسيار فقير و دردمند منطقه بودند که با جان . بام قرار گرفتند ی پشتمسلسل پاسداران از باال

  . و دل به عقايد خود پای بند بودند
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 ها آندر ميان . دس کر احسانشانشد در گام های لرزا هول و هراس را می. خوردند می
ردناکی بود های د صحنه. هايش را محافظت کند کرد نوه م که سعی میپيرمردی را ديد

گرفت و تعهد  های مقدماتی انجام می  بازجويیها آناز . ولی برای من چندان ناآشنا نبودند
 اعالم داشته های کثيراالنتشار انزجار خود را از آيين بهاييت شد که در روزنامه اخذ می

هايی شدم که چپ و  تازه متوجه منشاء اطالعيه. و گرويدن خود به اسالم را اعالم کنند
اهللا حاج  يتآ" شد و صاحبان آن مدعی بودند که در محضر ها چاپ می راست درروزنامه
 بهاييت را "پوشالی" به اسالم گرويده و انزجار قلبی خود از دين "شيخ يحيی نوری

 دستور  اوين٨ ی ها از طريق شبعه  اين اطالعيهواقع بسياری ازدر . دداشتن اعالم می
  . شد صدورشان داده می
 که رياست ۶٠ را از سال حميد طلوعی. ها ادامه داشت ی بهايی رحمانه ضرب و شتم بی

. شناختم عهده داشت، می رومی را به  در پلبخش سياسی دادسرای مبارزه با مواد مخدر
وقتی . گويی اين دو جفت جدا نشدنی از هم بودند. معاونش بودمحمدرضا جا نيز  در آن

 به يکی از زندانيان مجاهد در ۶٠ياد حرفش در سال به محمدرضا را ديدم دوباره 
کرد و محمدرضا به   را کتمان میفرد زندانی فعاليتش به نفع مجاهدين. افتادم رومی  پل
تان حمله کردم و با  ی کتاب و روزنامه فروشی يادت است در سلسبيل به دکه: گفت میاو 

زمانی که اين حرف محمدرضا را شنيدم !  گويی فعال نبودی؟ تان، حاال می چاقو زدم
زنند  ها خودشان، خودشان را می  اين: افتادم که مدعی بودی خمينی اختيار به ياد گفته بی

 با اختالس بسيار زيادی بعدها شنيدم حميد طلوعی. اللهی را بدنام کنند حزب تا برادران
بود ای بيش ن شايد هم شايعه. دانم اين خبر تا چه حد صحت داشت نمی. فرار کرده است
از نظر من چندان مهم نبود و سئله اين م! شان خنک شودساختند تا دل که زندانيان می

 و تجاوز آغشته است، اختالس و برای کسی که دستش به خون و شکنجه. نيست
  . شود کالهبرداری جرمی محسوب نمی

  
٣  

تازه متوجه . ام دادند ای شکنجه طی چند روز در چندين نوبت و هر بار به شکل وحشيانه
کردم و خودم را دست باال گرفته  يزی است که تصور می از آن چکمترام  شدم که توانايی

دانم واقعی بود يا  نمی. نشانم دادند" تالمو ضرب حتی"يک بار حکمی با مضمون . بودم
هرچند . ای چنين چيزی را نوشته بودند اين که برای ترساندنم، خودشان روی برگه

 اين احکام از قبل در اتاق موارد بيشتردر . شدند  صادر می به سادگیاحکام شکنجه
گاهی اوقات . نوشتند  و تنها نام فرد را روی آن میوجود داشتبازجويی حاضر و آماده 

 جز يک دفعه، حکمی گاه هيچمن . نيازی به اجرای چنين شکل و ادا و اطواری هم نبود
.  حکم شالق داده است حاکم شرعشد که فقط بازجو مدعی می. مبنی بر زدن شالق نديدم

دادند، نديده بود و هيچ حاکم شرعی   میای، حکام شرعی را که فرمان تعزير هيچ زندانی
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 بود ها آنشايد حق با . استدالل متهمی را که در نظر او نقش مجرم را داشت، نشنيده بود
  !و چيزی برای ارائه کردن، نداشتند

شد که  گونه عمل می  رويه، اين"ترين قضايی"  و"ترين حقوقی"بهترين حالت و در 
متهمی داريم که از نظر ما دروغ : شد  رفته و مدعی می نزد حاکم شرعبازجويی

باشد و حاکم شرع نيز با دست باز   وی میکند و نياز به تعزير گويد و همکاری نمی می
) شکنجه(توجيه شرعی حکام شرع برای دادن حکم تعزير. کرد ق را صادر میحکم شال

گويد و به خاطر دروغگويی وی را به تعزير محکوم  اين بود که فرد دروغ می
برد تر کردن کار و پيش گاه برای راحت. شد اين حکم به دفعات متعدد اجرا می. کردند می

های مکرر  وآمد  دادند تا از رفت را می" تالمو ضرب حتی"بتدا حکم امور، از همان ا
در چنين حالتی، . حکم مزبور به معنای شکنجه تا سرحد مرگ بود. جلوگيری شود

او تا زمانی . کرد گونه محدوديتی را احساس نمی   هيچ بازجو برای شکنجه کردن زندانی
ديگر چيزی برای عرضه کردن ندارد، به شکنجه ادامه کرد قربانی  که احساس می

ی خود  ها نيز حکام شرع تشخيص موضوع و حکم را از قبل به عهده گاهی وقت. داد می
  .کردند را راحت میو بازجو گذاشتند و خيال خودشان  بازجو می

ی مبارزه با مواد  در کميته دستگير شده بودم و ۶٠هنگامی که در مهرماه 
بردم، بعضی روزها احکام شالق را در رابطه با زندانيان  به سر می) میرو پل(مخدر

گفتند  می. کردند و ما از درون سلول شاهد آن بوديم گاه اجرا می عادی در حياط بازداشت
های شالق بايد يک قرآن زير بغل متصدی شالق زدن باشد   آوردن ضربهدبه هنگام فرو

 هم شکل را رعايت ،خواستند در ابتدا می. دتا دست وی از ميزان مشخصی باالتر نرو
و برای . های شالق بود تر بودن ضربه  کنند و هم محتوا را که همانا هرچه جانکاه

بستند و او  رعايت جوانب امر، قرآن کوچکی را محکم با کش به بازوی مجری حکم می
گر نيازی به بعدها دي. آورد با تمام قدرتش شالق را بر بدن قربانيان بيچاره فرود می

 ها آن، به قول "تعزير"با " حد"هر چند حکم . ديدند ی فوق هم نمی رعايت شکل مسخره
  !متفاوت بود
البته اين حکم در مورد . صادر کنند" تالمو حتی"به اين راحتی حکم که شد  باورم نمی

 اين خاطرات و چاپ آن فراهم من قاعدتًا اجرا نشد وگرنه امروز امکان بازگويی
  ، از ترس دارای چنان قدرتی شده بودم که به هيچ"تالمو حتی"با ديدن حکم ! شد نمی

 با کابل و مشت و لگد به همه .توانستند مرا به روی تخت ببندند وجه چهار نفری نمی
نم، باز کردنش محال زدند ولی کافی بود دستم را به يک جا قفل ک میضربه جای بدنم 

با اين که دستم کوچک است، يک بار مچ پای يکی از بازجويان را چنان گرفتم . نمود می
يک بار ! کرد دستم مثل گيره عمل می. آمد کرد پايش از دستم در نمی که هر کاری می

موفق شدند از زمين بلندم کنند و چنان با خشم از روی هوا به روی تخت کوبيدندم که 
اگر !  انتفاع خارج شد و من افتادم کف زمينيّز روی آن چند تکه شد و تخت از َحنئوپان
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دل و جرأت الزم برای زدنشان را داشتم، مطمئنًا دارای چنان قدرتی بودم که هر چهار 
بعد از . شتمگذا آوردم و جای سالم برايشان باقی نمی  را به راحتی از پای در میها نفر آن

خوشبختانه خون مانند . ام  با نوک پوتين محکم زد توی بينیها آنتقالی زياد يکی از 
. همين موضوع به کمکم آمد تا دکتر را صدا کنند. آمد جهيد و بند نمی ام می فواره از بينی

 به تن یشخصی که لباس سفيد.  و روی زمين نيز پر از خون بودها آنلباس خودم و 
. گونه بزنند تذکر داد که نبايستی اين ها آنداشت و مشخص بود که پزشکيار است، به 

ی  خورد و امکان مرگ و يا ضربه تر به گيج گاهم می کمی آن طرفبود زيرا ممکن 
زد، بلکه  دردی با من چنين حرفی نمیپزشکيار مزبور از موضع هم. رفت یمغزی م

يابی به اطالعاتش از  معتقد بود با يک ضربه ممکن است طرف تلف شود و امکان دست
  . رودب بين

يک بار نيز من و يکی ديگر از زندانيان را که تالش کرده بود به هنگام انتقال به 
آسايشگاه از ماشين به بيرون پريده و خودکشی کند، توپ فوتبال کرده بودند و ضمن 

کوبيدند و  های کابل و مشت و لگد، هر دوی ما را به شدت به هم می وارد آوردن ضربه
  سر او به گلوی من خورد و من در حين، هميندر . کردند مان می  خنديدند و مسخره می

 ديدند که سر او به ها آنضربه چندان جدی نبود ولی خوشبختانه . يک لحظه شوکه شدم
 زدم و گلويم  کردنرِخ - ر به ِخن موضوع را ادامه داده و خودم رام. گلوی من خورد

ای رها کردند و  سيده و مرا در گوشه ترها آنپيچيدم،  را گرفتم و مثل مار به خودم می
البته تا . آمدند تا مطمئن شوند چيز خطرناکی نبوده است هر از چند گاهی به سراغم می
  .کرد چند روز گلويم به شدت درد می

ام کنند،  کردند مرا دست انداخته و مسخره  که با تکرار آن سعی میمواردیيکی از 
 در رصد ، يک زندانی هوادار بنین مواليیانتقال خبری بود از سوی من به محمدحس

 و از مأموران زدن  که يکی از نزديکان الجوردیرابطه با کشته شدن جليل بنده
ه توسط واحدهای بند  جليلشنيده بودم که . تيرخالص و تجاوز به زندانيان زن بود

شود و مجاهدين ابتدا از او يک نوار ويدئويی افشاگرانه   دستگير میعملياتی مجاهدين
برند   ای امن در کردستان، با خود می کنند و سپس وی را به قصد انتقال به منطقه تهيه می

بنده در اين درگيری کشته   ير شده و جليلاما در راه با نيروهای امنيتی رژيم درگ
خبر فوق از .  منتقل شده و در بند پخش شده بود به گوهردشتاين خبر از اوين. شود می

های جنگ کشته شده بود و يا اگر در   ظاهرًا در جبههجليل بنده. اساس غيرواقعی بود
. م کشته شده بود، ربطی به مجاهدين و واحدهای عملياتی آن نداشتی ديگری ه رابطه

ساخت و پرداخت و رواج چنين خبری، يک واکنش طبيعی روانشناسانه از سوی 
ها به صورت  وقت  کند آرزوها و تمايالتش را گاهی انسان تالش می. زندانيان مجاهد بود

کرديم روزی چنين باليی بر  میمان آرزو  بسياری از ما در ذهن. اخبار جعلی بيان کند
جايی که روزانه رِد وی را در اوين داشتيم، جعل چنين خبری  از آن.  بيايدسر الجوردی
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جليل احساس شد، خبر   ولی وقتی جای خالی دست راست او يعنی دايی. مقدور نبود
د، مصاحبه کرده بود، و بعد به جليل دستگير شده بو  دايی. مان نيز ساخته شد مورد تمايل

شايد هر کدام ! سزای اعمالش نيز رسيده بود و آرزوی ما تمام و کمال به دست آمده بود
از ما بارها و بارها چنين سناريوهايی را برای تمامی سران رژيم و دست اندرکاران 

. مورد از اين دست نبوداين تنها . مان ساخته و پرداخته بوديم  و کشتار، در ذهنشکنجه
ر، يک زن هوادار مجاهدين را حصا  به هنگام مصاحبه برای آزادی در قزلحاج داوود

 مجروح شدن  برای چه به هنگام شنيدن خبرپرسيد بود و از او میتحت فشار قرار داده 
ای کاش تير به ! الهی شکر:  گفته است، زنان پخش شده بوددر بندکه  ان آهنگر  صادق

های جنگ  خوان جبهه شايع بود او که نوحه! ؟ماند خورد که از خواندن باز می گلويش می
های جنگ ايران وعراق زخمی  در جبهه، کشيد  را نيز يدک می"بلبل خمينی"بود و لقب 

  ! تری شده استو در بهداری زندان اوين بس
. شد گونه در قالب خبر بيان می شود، تمايالت زندانيان، اين همان طور که مالحظه می

 زخمی شده  گيريم که آهنگران،کرد اين تمايالت به قدری شديد بودند که کسی فکر نمی
هم با آن  نتقل کنند، آن مباشد، آيا جا قحطی است که او را به بهداری زندان اوين

: شد بالفاصله گفته میشايد شد،  هر چند اگر چنين سؤالی نيز مطرح می! امکانات محدود
خواهند کسی متوجه شود تا مبادا دستگاه تبليغاتی عراق از آن سوءاستفاده کند و  نمی

  ! اند ترين جا برای چنين منظوری ديده اوين را امن
، خبری را به  و بعد از رفتن حاج داوود۶٣ در سال "اقليت"بعدها يکی از هواداران 

های چريکی و چپ در يکی  اين مضمون به من منتقل کرد که در يک گردهمايی جنبش
 به نمايندگی از سازمان "اقليت"از کشورهای آمريکای التين، هيئتی از سوی 

 کرده و افراد شرکت کننده در گردهمايی مزبور های فدايی خلق ايران نيز شرکت چريک
کسی ! اند را به عنوان سمبل نشست و گردهمايی، انتخاب کرده" کالشينکف حميد اشرف"

خود سالح ! ای است چه صيغهديگر " کالشينکوف حميد اشرف" :پرسيد از خودش نمی
   !؟بوده و يا عکس آن

 منتشر شده ۶۴زل حصار در سال  مجرد ق۶تر خبری بود که در بند  لی از همه جالبو
ی پخش خبری در بند  تعريف کرد که پس از مالقات متوجه برايم حميد اشتری. بود
کوپتر به نيروهای رژيم در  های عملياتی مجاهدين با هلی شود به اين مضمون که تيم می

 حميد که خبر را .اند ها وارد کرده له کرده و ضربات سنگينی را به آنورامين حم
. کند دد و عاقبت آن را پيدا میگر ، به دنبال منبع خبر میغيرواقعی ارزيابی کرده بود

شود که وی با  ر بند انتشار داده بود، متوجه میپس از پرس و جو از فردی که خبر را د
در زندان دوران شاه .  شخصًا خبر را جعل کرده است،ی روحيه دادن به زندانيان انگيزه

گيز ان های حيرت بار نادرستی در ارتباط با موفقيتز از سوی برخی زندانيان اخني
اين اخبار گاه به قدری مضحک بود که از همان . شد مقاومت مسلحانه جعل و پخش می
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مثًال در يک مورد فردی ادعا کرده بود که دو سرباز و . ابتدا نادرستی آن مشخص بود
   !اند  مسلحانه پيوستهيون سالح به جنبش کام١١يک افسر با 

بايد بگويی : گفتند دادند، با لودگی تمام می در حالی که مرا مورد ضرب و شتم قرار می
ها  مدت. بردار نيستيم جليل کجاست دست  جليل کجاست؟ تا نگويی قبر دايی   دايیقبر
 آن که چيز بدون. جليل توسط من بودند  زدند و فقط خواهان نشان دادن قبر دايی می

 در ۶٠اطالعی ندارم، من از سال : که بگويم دفاعی نداشتم جز آن! ديگری بخواهند
زدند  در نوبت بعدی مرا به اين بهانه می. زدند  میبيشتر ها آنو در نتيجه . ام زندان بوده

جليل در   بايد بگويی دايی: گفتند  می؟ام يا نه جليل مصاحبه گرفته  که آيا از دايی
کردند تا به لحاظ روحی، مرا له و  به اين طريق تالش می. اش چه گفته است مصاحبه

سر ه در زير فشار بسيار زياد روحی و جسمی ب. تا حدودی نيز موفق بودند. لورده کنند
  .بردم می
  
۴  

. کردند  و خواندن نماز، شعبه را ترک میهار برای خوردن ن١٣ تا ١٢هر روز ساعت 
شد و  قدم می  بود، پيشاغلب پيشوا که ها آن نماز، يکی از  ونهاربه مجرد بازگشت از 

 يک صدا ها آنکنند؟  آقايان دسر ميل می: گفت کرد، می در حالی که رو به ديگران می
حالی که مرا  بردند و در بله و بعد مرا بلند کرده همراه خودشان به اتاق می: گفتند می

داده و مسخره يگر پاس کدهای گوناگون مرا به ي ربهکردند، با زدن ض توپ فوتبال می
گشتند، من   برمینهارکردند تا هنگامی که از  از زمانی که شعبه را ترک می. کردند می

. شد بردم و به شدت اعصابم مشتنج می  به سر میها آندر دلهره و اضطراب بازگشت 
يافتم و  کمی آرامش میگشتم و  هر روز تنها بعد از خوردن کتک، به حالت عادی بر می

تر از اضطراب  بردم که تحملش به مراتب ساده فقط از کوفتگی شديد جسمی رنج می
چون کشتی غريقی بودم " :ديگر نايی برايم نمانده بود. روانی پيش از کتک خوردن بود

  ١٦."های بسته در آب
 بود که شد، اين هايی که به شدت باعث درهم ريختن اعصاب و روانم می يکی از شکنجه

ای خاص از صورت و گوشم  نشاندند و از پشت سر به نقطه مرا روی يک صندلی می
ها تا  گاه اين ضربه. ريخت ام را به هم می کردند که تمام سيستم عصبی ضربه وارد می

خوردم،   که میای  ضربههر با .  متخصص اين کار بودپيشوا. شد ها بار تکرار می ده
 بود و به حساب "خوری ملی"ها، به قول آقايان  اين ضربه. شد دچار رعشه میتمام بدنم 

اختيار به ياد کتاب  بی. ديدم روزهای سختی بود، هيچ مفری برای خودم نمی! آمد نمی

                                                 
طی جنگ جهانی دوم به همراه آراگون در رأس . شاعر فرانسوی،) ١٩۵٢-١٨٩۵ (Paul Eluard.   پل الوار16

  .آلمآنان جنگيدندشاعرانی بودند که دليرانه برای حفظ وطن خود با 
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به خوبی . ی خوبی نيست دانستم نشانه می. افتادم ش پارسانژادی سياو  نوشته"ماليخوليا"
تا  ،کتاب. ظاهرًا کم آورده بودم. ام مقدمه به ياد اين کتاب افتاده بودم که چرا بیواقف 

 .اش  و داستان دوچرخهکودکی نويسنده دوران  شرحی بود از ،جا که به خاطر داشتم آن
به هر  .دانستم که جلدی سفيد رنگ داشت  می.از آن در ذهنم نمانده بودی بيشترچيز 

 به ياد ، و در حالی که شديدًا زير فشار بودم در اتاق شکنجه پشتچه که مرا در حال، آن
ها  سال. ی کتاب بود و نه مضمون و محتوای آن  بود، سرنوشت نويسنده اين کتاب انداخته

  کتاب را پدرم از.پيش وقتی که کودکی بيش نبودم، سرسری نگاهی به آن کرده بودم
وش جزو او توضيح داد که سيا. گرفته بود، ش پارسانژاد، پدر سياودوستش آقای

 و اش اظهار ندامت کرده  بوده و در يک مصاحبه تلويزيونی از گذشته"خرابکاران"
.  تالش کردم خودم را از شر اين خاطره خالص کنم١٧. استتوسط شاه بخشيده شده

من شرالوسواس "تا رسيدم به ، "رب الناسقل اعوذ ب"ی  شروع کردم به خواندن آيه
ناگهان .  کمی آرام گرفتم.چند بار تکرار کردم."لذی يوسوس فی صدور الناسلخناس، اا

. افتادم از امام سجاد که در آن شرايط به شدت به تکرار آن نياز داشتم ياد دعايی
  :ی آن چنين است ترجمه

چه که از من نهان بود برمال شده و  خدايا بالی بزرگ به من رو آورده و آن
ده و اميدم قطع شده است و تنگ شده زمين و کوتاه شده سقف ها برافتا پرده

توست اعتماد در  برم و بر جويم و به تو شکايت می آسمان و از تو مدد می
   ...سختی و فراوانی 

به همين دليل به شدت به آن محتاج . کرد ون دعا دقيقًا حال و روز مرا تصوير میممض
رفت و نياز داشتم که به نيرويی بيرون   میی مقاومت در من رو به خاموشی شعله. بودم

حدودی به من باز  خواندن اين دعا آرامش از دست رفته را تا. از خودم چنگ بياندازم
  .کردم گرداند، ولی فشار بيش از آنی بود که  فکرش را می می

روزی کوفته و درهم ريخته به دستشويی رفته بودم، پاهايم مجروح بود و صورتم متورم 
کردم، يک زندانی بلند قد در  همين طور که در آينه خودم را نگاه می. هايم خاکی و لباس

من . های سرشانه و پشتم را تکاند پشت سرم ايستاد و به آهستگی و با مالطفت خاک
هايم توسط او گويی  نوازش شانه. ی او را در آينه ديدم و او آرام به من لبخند زد قيافه

هيچ پيامی بين ما رد و بدل نشد، .  برداشت، جانی تازه گرفتمی دنيا را از دوشم بار همه
سلول  بند و هم بعدها با او هم. جز نگاه حاکی از تشکر و قدردانی من و تبسم شيرين او

                                                 
  که از حزب توده در آلمان به تحصيل پزشکی مشغول بود و در تشکيل سازمان انقالبی  سياوش پارسانژاد17

ين سفر کرده و  شمسی به چ۴٠او در دهه . انشعاب کرده بود و گرايشات مائوئيستی داشت، همکاری کرده بود
 شرکت ۴٠های نظامی کردستان در پايان دهه  وی همچنين در درگيری. های چريکی را پشت سر گذاشت آموزش
ی پنجاه به رياست  در دهه... بعدها پس از شرکت در مصاحبه تلويزيونی و حمايت از شاه، انقالب سفيد و. داشت

  . اوژانس تهران رسيد
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ام بعد از  آورد، چرا که زمانی من را ديده بود که چهره او مرا به ياد نمی. شدم
 : ولی من به خوبی او را به ياد داشتمهای جسمی و روانی به کلی تغيير کرده بود شکنجه

   .دیرو  گرم مهدی برجسته
 
۵  

  بر زبر شاخ بين سيبک سيمين ذقن
  نيمه رخ سرخ دوست نيمه رخ زرد من

  يک پيرهنبه عاشق و معشوق کی رود 
  شته و خونين کفن کنی غلطم عاشقی است

  ١٨به جرم دلداگی زدند او را به دار
 دو طرفم دو زندانی بهايی بودند، يکی پيرمردی حدودًا هفتاد ساله با صورتی گلگون در

 متورم شده و تاول زده بود و ديگری جوانی و محاسنی سپيد که پاهايش در اثر شکنجه
ام تمام  تازه صبحانه. نمود  ساله که تازه دستگير شده بود و بسيار مضطرب می١٩-١٨

بندش را باال زده بود، به  بار، در حالی که چشم يدم جوان با چشمانی اشکشده بود که د
ی صورتش را پوشانده بود، به  کرد و با وحشتی تمام که پهنه میپاهای پيرمرد نگاه 

کنند؟ پيرمرد با تبسمی شيرين بر  شکنجه هم می: خورده گفت آلود و ترس شکلی حزن
: ی خاصی گفت آرام و با طمأنينه. زگرداندکرد آرامش را به پسر جوان با میلب، سعی 

يک کمی درد دارد و ! شود شود، نگران نباش، همه چيز تمام می چيزی نيست خوب می
! محکم باش: ای مصمم گفت بعد حالتی جدی به خود گرفته و با لحنی حاکی از اراده

ن دو چه ی آ دانم رابطه نمی ١٩ ." صحبت او دلفريب، حالت او مهربان،سيرت او نازنين"
کرد به جوان بهايی روحيه دهد و اعتماد به نفس و آرامش را به او  او سعی می. بود

  :دهد دانست که در واقع اين کار را در مورد من انجام می بازگرداند ولی نمی
  خواستم ز بخت ی مراد که می آن نافه

  ٢٠در چين زلف آن بت مشکين کالله بود
اين درست همان . دميد  گويی که در روح من نيز می.گرفتم های او روحيه می من از گفته

                                                 
در . در فريه فروشان از توابع سده به دنيا آمد)  قمری١٣٣۴-١٢٧٢( نعيم  محمد حاج عبدالکريم متخلص به18

بعد از تحمل شدايد بسيارعاقبت به تحريک حاج ميرزا علی بحرالعلوم .  به سيد محمدعلی باب معتقد شد١٢٩٧سال 
وی با . رد شکنجه و آزار و اذيت قرار گرفتندباری دستگير و مو ها به طرز رقت فروشانی او و چند تن از بابی

 بحرالعلوم عقد همسر وی را با وجود داشتن ١٢٩٨در سال . الملک نايب الحکومه اصفهان آزاد شد وساطت رکن
نعيم با . سه فرزند باطل کرده و او را به عقد ديگری درآورد و تمامی اموال او نيز در اختيار همسرش قرار گرفت

ترين آثار  از مهم. پس از مدتی در سفارت انگليس شغلی يافت و تجديد فراش کرد. ه تهران رسيدوضع نابسامانی ب
  او گلزار نعيم يا احسن التقويم است

  .  نعيم اصفهانی19
  . حافظ20
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چيزی بود که شديدًا بدان نيازمند بودم و آن پيرمرد ناخودآگاه به انجام آن همت گمارده 
های  داد، گفته او پيام ويژه و خاصی نمی. کرد بدون آن که خود بداند او مرا احيا می. بود

به لحاظ روانی .  بيرون از کالبد و روحمندانم ولی ندايی بود  او چيز جديدی نبود که من
های او ندايی بود که  حرف. نياز داشتم که کس ديگری اين نجوا را در گوشم زمزمه کند

رفتم، چرا که در مسير اميال  اختيار به دنبالش می خواند و من بی مرا به انجام آن فرامی
ر صبر و پايداری، و آرزوهايم بود و به همين دليل در مقابل ندا و پيامش مبنی ب

  . توانستم مقاومت کنم نمی
  
۶  

ی اول  های بازجويی مشغول به کار شوند، در راهروی طبقه صبح، پيش از آن که شعبه
 برای تجديد ٣ واحد۵هايی بودم که از بند  وگو با يکی از بچه  مشغول گفتدادستانی

جا منتقل  تر به آن پيش عيف بندمان را های ض چند تا از همان حلقه. بازجويی آمده بود
ها پيوسته بودند و وارد  ی تواب جا به جرگه  بالفاصله در آنها آن. کرده بودند

.  برايم مهم بودها آنخبرهای ناگواری بود ولی اطالع از .  شده بودندها آنهای  بندی دسته
 به همراه من برای بازجويی آمده ۶ز بند  که او هم اپس از مدتی محمدرضا اسکندری

دورتر يک زندانی بهايی نشسته بود ولی توجه ما را به خود . بود، در کنارم نشست
 و موضوع تشکيالت کمی با محمدرضا صحبت کردم و داليل انتقالم به اوين. جلب نکرد

به . ر مراجعت کندحصا روز به قزل  بود همانقرار. را به اطالع او رساندم...  وبند
 در جريان امر قرار ها آنالاقل . های بند، بسيار مهم بود نظرم انتقال مسائل به بچه

ر خواندند و او از ما جدا حصا  نام محمدرضا را برای انتقال به قزل بالفاصله. گرفتند می
از در که وارد شدم، سيلی محکمی را . ا به بازجويی فراخواندندچند ساعت بعد مر. شد

کردی؟ قسم و آيه خوردم که  بازجويم با عصبانيت گفت با کی صحبت می. دريافت کردم
همان زندانی بهايی را آورده و او اقرار کرد که من با دو نفر . کردم با کسی صحبت نمی

. نستم موضوع را به کلی انکار کنمتوا نمی. که در راهرو بودند، مشغول صحبت بودم
 محمدرضا اسکندری. با کسی تماس نگرفتم: برای همين از موضعی حق به جانب گفتم

موضوع خاصی : بند هستيم، نگران حالم بود، گفتم ر آمديم و همحصا که با هم از قزل
 و ميزان ها  آنی  اند و بازجويم در باره  دادهها چند گزارش بر عليه من نيست، فالنی
. رحصا رفت قزل: محمدرضا کو؟ گفتم: گفت. کرد شان پرس و جو می صحت و سقم

بند هستيم ممنوع است؟ فکر  مگر حرف زدن ما که هم: خودم را به حماقت زده و گفتم
با عصبانيت .  هم صحبت کنيمهم هستيم، حق نداريم با  کردم ما که صبح تا شب با نمی
 چی به اوين منتقل شدی؟  اند که برای های بندتان فهميده ی بچه به اين ترتيب همه: گفت
. ام، موفق نشد که با او صحبت کردهد نفر ديگر چه کسی بوده فهمچه تالش کرد ب هر
کتمان . بندم بود صحبت کردم من تنها با محمدرضا که هم. کند گزارشگر اشتباه می: گفتم
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بعد . ام  صحبتی نکردهها آناند ولی من با   هم در راهرو بوده کنم، شايد کسان ديگری نمی
بعدها که به موضوع فکر . گويم از مدتی کلنجار رفتن باالخره پذيرفت که راست می

 ديگری را برای  ی آن روز باعث شد تا کس رسيدم که شايد حادثه   کردم، به اين نتيجه می
ای،  کردم از هر حادثه از بس دچار نابسامانی شده بودم، سعی می. ورندبازجويی نيا

  . خواستم و آرزويم بود، نتيجه خوب يا منفی بگيرم گونه که می آن
  
٧  

 سؤال کردند و من در حين بازجويی، از مراسم و بزرگداشت برای موسی خيابانی
يگر جای سالمی برايم آن قدر مرا زدند که د. استفاده کردم" موسی"ناخودآگاه از لفظ 

 پيروز بودند ها آندر مجموع گاه ".  معدومخيابانی: "و مجبورم کردند بنويسمباقی نماند 
بينانه   واقعبه گمانم،. گونه نبود که من پيروز از ميدان بيرون بيايم هميشه اين. و گاه من

به .  اين بود که بايد من پيروز نهايی ميدان باشمتوجيهم. کردم با مطلب برخورد می
با اين . ی هر دو طرف های زده و خورده دادم، َنه تعداد گل ی بازی اهميت می نتيجه

. گماشتم هايی که ديده بودم، همت می  خودم و آسيبترميم و بازسازیاستدالل بود که به 
. کردم آن کار را احساس میفرسای  وقتی از شعبه بيرون آمدم، تازه سنگينی درد طاقت

رفتم .  برايم سخت بود"خيابانی معدوم"ی  کلمههمه چيز به يک طرف، نوشتن 
ميان صورتم پيدا نبود، به سختی خودم را در ميان آينه شناختم، از دستشويی، چشمانم 

اختيار به عقب  ی اول فکر کردم غير از خودم نيز کسی در دستشويی است و بی لههدر و
هايی که زير   و به خاطر ضعفبه خاطر کاری که کرده بودم. بينما او را ببرگشتم ت

يک ريز، . ام را نداشتم توان تماشای قيافه.  از خودم بدم آمده بودشکنجه نشان داده بودم
  :دادم فحش و بد و بيراه به خودم می

  شکند وزن زنجير کمرهامان را می
  بارد مان خون می های تن زخم

  مان بر دوش است  خفتو چنان باری از 
  که نه اشکی بر چشم  توانيم آورد از شرم 

   ٢١...و نه آهی بر لب از بيم
 دست آورده مترصد اين بودم که فرصتی به. کردم حالم بد بود، دائم به خودکشی فکر می

   ٢٢".تصوير اين شکستن اما سنگين است. "و به آن مبادرت کنم
  ديگران را و بازجويیدم و صدای شکنجهگذشتند، من يا پشت در شعبه بو روزها می

مرگ صد بار زيباتر از زندگی . شدم و شکنجه شنيدم و يا در شعبه، بازجويی می می

                                                 
  .  احمد شاملو21
  .  فروغ فرخزاد22
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 اعدام شده بودم و اين همه مصيبت ۶٠کاشکی همان سال : گفتم با خودم می. بود
جا خالص نشده بودم  م آنوهای مدا ه و شکنجهای گوهردشت هنوز از انفرادی. کشيدم نمی

جا مواجه شدم و حاال هم  فرسای آن ر رفتم و با فشارهای طاقتحصا که به مجرد قزل
خواستم که زمان به سرعت  فقط می. بمانمديگر اميدی نداشتم که زنده . جا، در اوين اين

 بودم هر اتهامی را بپذيرم تنها به شرط حاضر. ی موعود فرا رسد سپری گشته و لحظه
  .که بالفاصله اعدامم کنند اين
  
٨  

 بيست و چند ساله با فرزند خردسالش در مقابلم نشسته ًادر يکی از روزها، مادری حدود
های خون خشک  پيچی شده بود و قطره  و باند هر دو پايش به شدت شکنجهمادر. بود

کرد   فرزندش که تازه زبان باز کرده بود، در حالی که سعی می.شده روی آن پيدا بود
شيطونی کرده بودی آقاهه : پرسيد بند مادرش را باال بزند و در چشمانش بنگرد، می چشم

 را در آغوش  هايش را پاک کند، بچه کرد اشک تو را زد؟ مادر در حالی که تالش می
ظاهرًا او شکنجه شدن . اشتولی کنجکاوی کودک تمامی ند. بوسيد گرفت و می می

داد  دائمًا با دستان کوچکش پاهای بانداژ شده مادرش را نوازش می. مادرش را ديده بود
کرد با چادرش روی بانداژها را  مادر تالش می. افزود و اين رفتار، بر اندوه مادر می

ای . بودکشيد، کاری از دستم ساخته ن قلبم تير می. بپوشاند تا از کنجکاوی کودک بکاهد
افکاری مغشوش و پريشان از ذهنم . شان را نابود کنم توانستم بلند شوم و همه کاش می

کرد  تعريف می. مان نبود  افتادم که حاال ديگر در ميانبه ياد علی توتونچی. گذشت می
ه ملتمسانه از ، صدای کودکی را شنيده بود ک٢٠٩های  ، در انفرادی۶٠که در سال 

و با ! کمک، يکی به من کمک کنه، خاله جون کمک: زد ن سلول انفرادی فرياد میرود
ظاهرًا پدر، مادر و يا يکی از ! کوبيد ی سلول انفرادی می های کوچکش به در بسته مشت

، برای شکنجه و بازجويی کرد  اش می که او خاله خطابرا کودک و آشنايان بستگان 
دک در سلول انفرادی از تنهايی و وحشت، با شيون و فرياد درخواست برده بودند و کو

  .کرد کمک می
 به ها رفته و در اين گير و دار، ناگهان متوجه شدم يکی از بازجويان به يکی از اتاق

پيچيدم و  آيا قانون اساسی داريد؟ من از شدت خشم به خودم می: پرسد می معقول شکلی
ها را  ی اکثريت- یا البد باز دوباره يکی از اين توده. مگفت به زمين و زمان ناسزا می

چيزی نگذشته بود که . خواهد با بازجوها، سر قانون اساسی بحث کند اند و او می گرفته
به . است  ده  رفته و خواستار قانون اساسی شهمان اتاق به یدوباره شنيدم بازجوی ديگر

اند که نياز به بحث بر سر قانون   گرفته اکثريتی- یا شدت مشکوک شدم، مگر چند تا توده
ها  ها و اکثريتی ای  توده ی رسيدگی به اتهام جا که شعبه  دارند؟ در ثانی اينها آناساسی با 

. شدم شتم از خنده روده بر میدا.  ديدم بازجو با کابل از اتاق در آمد،دقت کردم. نيست
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 و من بعد از ٢٣"قانون اساسی"گفتند   به کابل میها آن. خنديدم انديشی خودم می بر ساده
ها بر سر   اکثريتی- یا خواهند با توده پنداشتم که می دو سال و اندی زندانی بودن، می

توان به  باشد، به سادگی میاش کابل  نظامی که قانون اساسی! قانون اساسی بحث کنند
  .آميز آن پی برد ماهيت مهيب و فاجعه

  
٩  

ی  که از درد روی زمين دراز کشيده بودم، متوجه در يکی از همين روزها در حالی
از زير . ندرس صدای دلنگ و دلونگی شدم، گويی کاروانی با مسافرانی چند از راه می

ی وسايل از   با کليه يکی از زندانيان مجاهدشهوردی بند نگاه کردم، ديدم هوشنگ چشم
 ۶٠من او را از سال . برد وی ظاهرًا از ناراحتی روانی رنج می.  است  رسيدهراه 
ی زندان را سرکار  او همه. شناختم، تغيير چندانی نکرده بود، آن موقع نيز چنين بود می

در  هوشنگ. اش را نداشت ی ذاتیگذاشته بود و کسی يارای مقابله با او و خونسرد
 از اجناس و ی کمونی اگر استفاده: گفت ر با تمسخر به توابان و پاسداران میحصا قزل

وسايل، خالف اسالم است، پس چرا همه از يک شير آب و دوش مشترک و يا از يک 
توانم چشم بر  ف اسالم است و من نمیها همگی خال کنند؟ اين ی همگانی استفاده می آفتابه

با پشتکاری تمام  هوشنگ.  را نکنم"شريعت اسالم"اين تخلفات روشن ببندم و رعايت 
ی شخصی داشته باشد و به هنگام حمام رفتن نيز دارای دو  جا انداخته بود که بايد آفتابه

 آب نشست و از تشت ديگری که پر آب بود، با پارچ در يکی می. تشت بزرگ بود
او معتقد بود که شير آب به صورت . شست ريخت و خود را می برداشته بر سرش می

رساند و خالف اسالم است و برای همين تالش کرده بود تا با  اشتراکی به همه آب می
کرد ولی حاضر  ی مشقات را تحمل می همه هوشنگ! يک کاله شرعی قضيه را حل کند

گردن ی کمونی از اجناس   مبنی بر عدم استفادهنبود خالف دستورات شريعت حاج داوود
چه را که فکر کنيد نيز با خود آورده  ، کاسه، قابلمه و هر آنب، بشقا او آفتابه، تشت! نهد

برای . ترکيدم از خنده داشتم می. کشيد بود و همه را روی زمين به دنبال خود می
جا در  خواستم بلند شوم و همان می.  کرده بودمام را فراموش لحظاتی، تمام غم و غصه

هر چند فشار زيادی را متحمل . چيزشان را به تمسخر گرفته بود او همه. آغوشش بگيرم
پافشاری و مقاومتش در مسيری که احساس . شد، ولی رويشان را کم کرده بود می
رای خود  را ب"بهلول"شايد او رسالت .  از نظر من ستودنی بود،کرد صحيح است می

  ! قائل بود

                                                 
 نيز اگر يک ی سرپاس مختاری  رئيس زندان قصر در دوران رضا شاه و سلطهشود، سرهنگ نيرومند می   گفته23

کرد، با نواختن شالق همراه چوب و فلک به تن زندانی،  زندانی از مشروطيت و قانون اساسی صحبت می
  .شالق قانون اساسی است و فلک مشروطيت: گفت می
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شدم و صبح دوباره برای بازجويی بر  ها به سلول انفرادی آسايشگاه برده می شب
از اين که صبح دوباره بايد بازجويی را از . سلول انفرادی برايم مثل جهنم بود. گشتم می

اولين باری که از . کردم احساس خفقان شديدی می. آمد ، خواب به چشمانم نمیبگيرمسر 
های انفرادی  اسدار مسئول نقل و انتقال، نام آسايشگاه را شنيدم، بالفاصله ياد سلولپ

نام بامسمايی بر .  را در کنار آموزشگاه در دست احداث ديده بودمها آنافتادم که سابقًا 
ای تشخيص داده بودند که نياز به   ما را بيماران روانیها آن! آن نهاده بودند، آسايشگاه

، بهترين محل برای درمان های انفرادی بنا به تجويز الجوردی م و سلولدرمان داشتي
  . اتفاقًا با ديد و فراست خاصی نام آسايشگاه را برگزيده بودند. های روانی ما بود بيماری

های  مار شما، سلول بيهای ان پيشاپيش اعالم داشته بود که دوا و درمان روالجوردی
اش، آسايشگاه مورد نظرش را  شناسانه های روان انفرادی است و حاال برای تحقق نظريه

  . ندداد جا حواله می  و بيماران را به آنبودتدارک ديده 
. ماه، اول صبح مانند روزهای گذشته به پشت در شعبه آورده شدم های اسفند در نيمه

ر جهت انتقال حصا زندانيان قزل: ی آمد و گفت صبح بود که پاسدار٩حوالی ساعت 
ر بروم چه شانس حصا اگر بتوانم به قزل: ای به ذهنم زد بالفاصله جرقه! آماده شوند

ای که در  ی کار را از تجربه ايده. شان فرار کنم شايد از دست. بزرگی خواهم داشت
با ترس و لرز دستم . ر کسب کرده بودم، گرفتمحصا د به قزلنژا زمان فرار وحيد سعيدی
با پاسدار مربوطه . ر برگردمحصا کارم تمام شده و بايد به قزل: را بلند کردم و گفتم

 ايرج :از ترس اين که تغيير عقيده ندهد، سريع گفتم. حماقت تمام اسمم را پرسيد
نکرد از بازجويم صحت و سقم ادعايم را پرس و جو . نامم را يادداشت کرد. مصداقی

 اين کار ۶١-۶٠البته در سال . کرد که کسی چنين ترفندی بزند شايد هم فکر نمی. کند
هر روز بسياری از زندانيان به اين شکل از محل . آمد ترفندی معمولی به حساب می

 برای اين که خودشان را از احت. گشتند  فرار کرده و به بند باز میبازجويی و شکنجه
افتاد که  ها اتفاق می وقت  گاهی. کردند شان را نيز عوض می نظرها دور سازند، اتاق

ولی چنين رفتاری . گشتند ها برای پيدا کردن يک زندانی، اتاق به اتاق می پاسداران مدت
 ن به سلول انفرادی و يا بند عمومی در همان اوينبرای فرار از زير بازجويی و رفت

برای همين مدتی ضابطه گذاشته . رحصا معمولی بود، نه برای انتقال از اوين به قزل
پيش . اش پرس و جو کنند بودند که قبل از انتقال هر زندانی به بند يا آموزشگاه، از شعبه

ر و از آن جايی حصا خودش گفت متهمان قزل :گويم م فهميد، میاگر بازجوي: خودم گفتم
 فکر .ر هستم، دستم را بلند کردم و او نامم را يادداشت کردحصا که من هم زندانی قزل

. م نبوددل تو دل. اند، دارند ر آمدهحصا کردم کار خاصی با زندانيانی که از قزل می
. ام بگيرد و برای چند روز هم که شده از شرشان خالص شوم اميدوار بودم که نقشه
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ترسيدم با صدا کردنم برای بازجويی، تمام تالشم  میمن و  گذشت ها به کندی می لحظه
هيچ، تازه پاسدار مزبور به دنبالم تا اتاق بازجويی هم بيايد که که نقش بر آب شود 

  . ال قوزشد قوز با وقت می آن
ای را که آغاز کرده بودم ادامه دهم يا  بردم که اجرای نقشه در ترديد و دودلی به سر می

ين اميدی بدان نداشتم، صورت تحقق به کمترچه که تا چند لحظه پيش  نه که ناگهان آن
به شکل . ی اين که بلند شو برای حرکت پاسدار زد زيردستم، به نشانه. خود گرفت
چند بار قصد کردم بازگردم و در صدد اين بودم که چگونه . بودم مضطرب یوحشتناک

پاسدار . به پاسدار مربوطه موضوع را منتقل کنم که رسيديم دم در دفتر دادستانی
در مقابل عمل . جا داد ر به متصدی آنحصا های ما را جهت انتقال به قزل همراه، اسم

 ها آنظاهرًا حساسيت . ماندم ی کار می ر گرفته بودم و بايستی منتظر نتيجهانجام شده قرا
. جا ثبت بود جا آمده بودم و نامم نيز در آن ر به آنحصا من از قزل. نيز برانگيخته نشد

من برای اين که از جلوی اتوبوس ديده نشوم، به . بالفاصله به داخل اتوبوس برده شديم
. سرم را نيز کامًال پايين گرفتم تا از طريق صورتم شناخته نشوم. ن رفتمانتهای آ

 ببيند و شانس فرار موقت را از  در داخل اتوبوسترسيدم يکی از بازجويان مرا می
گويی زمان از حرکت باز ايستاده بود و من از فرط اضطراب و دلهره به . دست بدهم
اد و در نزديکی در زندان توقف کرد تا باالخره اتوبوس به راه افت. پيچيدم خود می
خواست دوباره حرکت کند، ناگهان پاسداری با  وقتی که می. ی خروج بگيرند اجازه

فکر . از ترس نزديک بود که سکته کنم. شدآن مشت به اتوبوس کوبيد و خواستار توقف 
 به سان چند لحظه بعد که.  بکشندمرا پايينخواهند  ی من لو رفته است و می کردم قضيه

يک عمر گذشت، متوجه شدم که موضوعی مربوط به خودشان بوده و به من ربطی 
  .مای برای ديدن مناظر بيرون نداشت در طول راه هيچ انگيزه.  است  شتهندا

ی طبيعت احساس پيوند  ی خرما با همه زمانی در انفرادی، از طريق روياندن چند هسته
برای ديدن و سياحت چيزهايی که روزی کردم و حاال هيچ تمايلی  و نزديکی می

اش در هول هراس  رفتم، همه  میوقتی به اوين. کردم شان را داشتم، احساس نمی آرزوی
شوم و به همين دليل دل و دماغ ديدن جايی را نداشتم  اين بودم که چرا به اوين برده می

 به لحاظ جسمی و روحی نيز .و حاال از سرنوشتی که در انتظارم بود، اطالعی نداشتم
اصًال . بردم در اضطراب و تشويش به سر می.  بودمخرد و درهم شکستهبه تمام معنا 

در . دلم گرفته بود، گويی آدمی متفاوت شده بودم. ر برسيمحصا خواست به قزل دلم نمی
  . دميافتم نيز قادر به انجام آن نبو آن لحظه، حتا اگر امکان فرار می



  
  
  

  های روانی بگوری و آشوب زنده
  

شدن؛ مبارزان  مسخ  ؛ فروپاشی روانی؛قبرر؛ حصا بازگشت دوباره به قزل
  ... وتالش برای برخاستن و اميد؛  گران امروز؛ بيم ديروز، شکنجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يک انسان خوب
اند کسی است که چشمانش را بسته  
  نبيندتا آفتاب را

دانند که چراغ خورشيد را و نمی  
.سازد او روشن می  

ی زنجيرهاست و مثل کور ساکن کوچه  
برند دور اند و می دستش را گرفته  

وفان خاک و بادتو او در   
!نه: زند ايستد و فرياد می بر دريای آتش می  

افتد ای سينه سرخ به خاک می و مثل پرنده  
ای، ای سينه سرخ به خاک افتاده  

يک سينه سرخبا   
.و با يک سينه سرب  
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ی تورم غيرعادی آن  ر که رسيديم، تالش کردم صورتم را بپوشانم تا متوجهحصا به قزل
. د نشو معلومتر درست راه بروم تا وخامت پاهايم  با مشقت هرچه تمامهمچنين ؛نشوند

 جا شکنجه  منتقل شده و در آندانستم با آشکار شدن اين مسئله که به اوين زيرا می
  .  خواهد شدبيشترام، حساسيت مسئوالن زندان رويم  شده
ی بين اتوبوس تا ساختمان واحد را  هر جان کندنی که بود، فاصلهترس و لرز و با با 

 در محمد خاموشیرسيد  به نظر میجا  آن.  رساندم١طی کردم و خودم را به داخل واحد 
شان را  ر بودند، دستحصا  کسانی که سابقًا قزلدر ابتدا از ما خواستند. استانتظارمان 
 مواردها را نسبت به  جا، بچه  برده شوم و در آن۶که به بند  به اميد آنمن . بلند کنند
 به من که رسيد تا نام و بند نوبت. دستم را بلند کردمشده در بازجويی آگاه سازم،   مطرح

 داد،  در حالی که مرا به ديگران نشان میای کرده و خندهپرسش کننده سابقم را گفتم، 
فکر کردی از . گشتيم روی زمين پيدايت کرديم  دنبالت میها ان به در آسم- به: گفت
ت ی وضعي تازه متوجه. مان در رفتی؟ بدين صورت بود که مرا از بقيه جدا کردند دست
در با حالت مسخره پاسداران .  بودهای اوين ام شدند که ناشی از بازجويی  جسمیوخيم

اين رو نگاه کن، با : گفتند میزدند،  حالی که به ترتيب توی سر، پهلو و شکمم می
. قدرت ايستادن نداشتم. مدتی سرپا نگاهم داشتند. بازجويش دعوا کرده، کتک خورده

يک . تحمل ندارم و حالم خراب است: گفتم. نشستم چه برسد که بايستم  به زور میاحت
. توانستم خواستم بايستم هم نمی اگر می. دست خودم نبود. بار وا رفتم و زمين خوردم

البد : گفتند. ی برخورد با من بودند ی وضعيتم و نحوه ظاهرًا در حال رايزنی در باره
  . خواستندت نه دوباره برای بازجويی نمیای وگر ات را هم که نگفته مسائل پرونده

 کنی و "تمدد اعصاب"روی که برای مدتی  به جايی می: چيزی نگذشته بود که گفتند
دانستم که جای  ولی می. توانستم حدس بزنم منظورشان کجاست نمی. حالت جا بيايد

 يکی از بعد،. کردند ای ادا می چندان مناسبی نبايد باشد، چرا که آن را با لحن مسخره
الهدی بود و بسيار زشت و بد هيکل  ی علم  که از پاسداران کميته به نام باقریها آن
کردم   خدا می- خدا! ها خط بزن اسم آقا را برای شش ماه از ميان زنده: نمود، گفت می

ان هفده شهريور، ، سر چهار راه صفا در خياب۶٠چرا که در اوايل خرداد . مرا نشناسد
 را پاره کرده بود، دعوا   با او که روزنامه،های مجاهدين به هنگام روزنامه فروشی بچه

خواستند به سرم بريزند تا  ها می اللهی  زده بودم و وقتی حزبشکرده و با مشت به دهان
شناخت و  را میدمار از روزگارم دربياورند، توسط يکی از مادران مجاهد که از قبل م

  ...به کمکم آمده بود، از مهلکه گريخته بودم
  
٢  

 "دستگاه"و " قيامت"آن را ، ناگهان خودم را در ميان قبرهايی ديدم که حاج داوود
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، "قيامت"، "هجعب"، "قفس"، "تابوت: "جا نامی نهاده بود نهر کس بر آ. ناميد می
کنند، در  ی افرادی که از اين پديده با اسامی مختلف ياد می همه... و "قبر" ، "جهنم"

 اش نای بديع بود و مخترعي  پديده"قبر"جايی که  از آن. چيز است واقع مقصودشان يک
ها  ين نامی ا همه. نهاد ای نامی بر آن می نيز نامی بر آن ننهاده بودند، هر کسی به گونه

  . دارند۶٣ تا تيرماه ۶٢ ماهی خاص بين مهر اشاره به يک پديده
بعدها با  .ر برپا شده بودندحصا  قزل١ها در يک اتاق بزرگ در زيرهشت واحد "قبر"

 در واقع ها"قبر" .، چندين اتاق به اين کار اختصاص يافتتعداد زندانيان شدن بيشتر
هايی از نئوپان که روی زمين قرار داده شده و به زمين پيچ شده  ودند جز تختهچيزی نب
پشت . نشست  در ميان آن میزندانیگرفت و  ها سه سمت را در بر می اين تخته. بودند

ی بزرگ را داشت که يک سمت  شکل يک جعبه. را داشت" قفس"آن باز بود و حکم در 
 از يک متر و ارتفاع آن نيز تقريبًا به کمتررض اين جعبه ع.  و بدون سقفآن باز بود

های مشخص از   را با فاصلهزندانيان، "قيامت"در ابتدای شکل گيری . همين اندازه بود
بند، رو به ديوار نشانده بودند و از  با چشمکه حائلی در ميان باشد،  بدون آنهم ديگر و 

 را ها آناما اين شيوه کارساز نبود و مقصود . کردند ی می با يکديگر جلوگيرها آنتماس 
بند ديده و حضور ديگران را حس  افراد يکديگر را از زير چشم. کرد برآورده نمی

يافتند و  جايی که خود را تنها نمی از آن. کردند کردند يا بهتر است بگويم لمس می می
. کردند  برای مقاومت پيدا مییبيشتری  ديدند، انگيزه ديگران را نيز همراه خود می

هر چند . "جمعی، حکم جشن و عروسی را دارد مراسم عزای دست"معروف است که 
فرد همين که . اين داوری با اغراق همراه است ولی در دل آن واقعيتی عميق نهفته است

اند،  بيند و ديگرانی را که به سرنوشت وی دچار شده خود را در مصيبت وارده، تنها نمی
 بيشترکه افراد را هر چه  برای آن. شود اش دوچندان می بيند، روحيه  کنار خود میدر

ديگر قطع کنند، به حکم تجربه و ک را با يها آنی ارتباطات حسی  ايزوله کنند و کليه
 زندانی در واقع کارشان اين بود که ها اننئوپ. را برپا داشته بودند" قيامت "،ضرورت

نام . کردند  که در آن محوطه بودند، محروم میزندانيانیگر را از ديدن و تماس با دي
گونه که   البته نه به خاطر آن که شبيه تابوت بود، آن. بود"تابوت"ديگر اين جعبه، 

شد تا  بلکه جايی بود که تالش می. کنند اند، تصويرش می جا نبوده بعضی افراد که در آن
جا در واقع، جايگاه دفن زندگی و حيات و هرچه  آن. کنند زنده را در آن دفن های نسانا

نام گرفته بود، چرا که " قفس. "راوت و شادابی داشت، بودطکه رنگ و بوی زندگی و 
توابان در .  دائمًا تحت نظر بودزندانی. کرد مانند قفسی، زندانی را در خود محبوس می

ين بزرگتراين يکی از .  داشتندرفتند و همه چيز را تحت کنترل خود پشت سر ما راه می
ی جا بازساز فضای گورستان و سکوت حاکم بر آن را در آن. بود "قيامت"های  رنج

بردم  جا به سر می گويی به تنهايی در آن. کس را نداشتم  امکان تماس با هيچ. کرده بودند
 ی انگشت نفری را که در قبر بغلی يک روز وقتی گوشه. و هيچ جنبشی در کار نبود
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در يک لحظه .  از ذوق و خوشحالی برق شادی در چشمانم دويد،آرميده بود ديدم
ها پيش ديده بودم و در آن يک زندانی با  ی فيلمی را به خاطر آوردم که سال صحنه

کوبيد، وقتی که متوجه شد کسی در  می بسيار ژوليده و نزار به ديوار سلولش وضعيتی
   .شروع به گريستن کردی  از خوشحال،اش قرار دارد سلول کناری

ام که به يکی از  ام بود و يا بدشانسی دانم از خوشبختی نمی. ی مصيبت نبود اين همه
در آن اتاق، چند . جا برپا کرده بودند، منتقل نشدم ها را در آن"تخت"های ديگر که  اتاق

ی آن يک زندانی را با دستبند به تخت  تخت سه طبقه وجود داشت که در هر طبقه
شايد از اين بابت کمی . بود زندانی در تمام طول روز بايد درازکش می. بستند می

اين بسته به . بستند ها پای زندانيان را نيز به تخت می گاهی وقت. تر بودند شانس خوش
در . ودر بحصا  قزل١، مسئول واحد ی محمد خاموشی انصاف نگهبان و يا دستور ويژه

دست و پای زندانيان را به هنگام . بردند بند به سر می جا نيز افراد تمام مدت با چشم آن
کرد و هم چنين هنگام  بار در روز تجاوز نمی  خوردن، رفتن به توالت که از يک غذا

د و ش  خودش واسطه میگاه حاج داوود. کردند وضو گرفتن و يا نمازخواندن باز می
 اجازه نداشتند نماز ابعضی افراد حت!  دست و پای افراد بسته شودکمترداد که  دستور می
نام " ها تخت" بردند و از آن به نام  در اين قسمت تنها زندانيان مجاهد به سر می! بخوانند

ام که به اين قسمت منتقل شده  ستی را نديده و يا نشنيدهيمن هيچ زندانی مارکس. بردند می
  .دباش
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 ساعته تحت نظر ٢۴از اين که به طور . کردم نمی" قيامت" هيچ احساس امنيتی در
  اگر شما را در يک سوراخ و يا قبراحت. شدم هستم، فشار روانی زيادی را متحمل می

تفاوت البته شايد واکنش افراد م. واقعی قرار داده و به حال خودتان رها کنند، بهتر است
  . شد صدای تنفس افراد را شنيد قدر سکوت بود که می  گاه آن.باشد

سوز شده  هايم عرق پشت پلک. داد  آزارم میبند در طول شبانه روز، به شدت داشتن چشم
ها مانند  وقت شده بود، گاهیبند که پشت سرم بسته  بند چشم. تسوخ بود و شديدًا می

کشيد  بست اما طولی نمی  آن را سفت و محکم می انابتدا نگهب. فشرد ای سرم را می گيره
شد و گاهی هم که  ها و جلو عقب بردن پوست سر، کمی شل می که با تکان دادن گوش

کردم ولی با اين حال فشار زيادی را به مغز  تر می کردم، گره آن را شل رصتی پيدا میف
گرفتند و  مان را می تجا، مثل کوری دس جا و آن برای رفتن به اين. کرد سرم وارد می

ما زنده به گور بوديم و در عين حال، مدت و شرايط زنده به گوری هم  .بردند می
در آن شرايط ممکن نبود انسان حدس بزند که اين نوع زندگی . نامعين بود و هم نامحدود

  کی به پايان خواهد رسيد و آيا هرگز پايانی خواهد داشت؟ 
شکستند و تراژدی نيز  ، تنها شاهد رهايی کسانی بوديم که می"قيامت" به عنوان ساکنان
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در آن شرايط گويی در تونل تاريکی قرار گرفته بوديم که امکان . جا نهفته بود در همين
از چنين امکانی برخوردار  کردم که اگر هميشه فکر می.  آن را نداشتيمانتهایی  مشاهده

 ضربه شالق ١٠٠برای مثال اگر بدانيد . شد تر می  بوديم، تحمل شرايط به مراتب ساده
 ۵٠ر است تا به شما نگويند و شما فقط ت آسانخواهيد خورد، تحملش به لحاظ روانی 

دانيد که  ايد به لحاظ روانی نمی  رسيده۴٩چرا که وقتی به عدد . ضربه شالق بخوريد
ا، نامحدود ادامه ه است که ضربه است بلکه تصورتان اين تنها يک ضربه باقی مانده

دانيد  در حالی که وقتی می. کند خواهند داشت و همين شما را نسبت به آينده نااميد می
دانيد که  ايد، می  ضربه شالق را تحمل کرده١٠ ضربه شالق خواهيد خورد، وقتی ١٠٠
کنيد که يک قدم  خوريد، احساس می ای که می  تای ديگر در راه است و با هر ضربه٩٠

  . دهد يد و همين استقامت و مقاومت در شما را افزايش می ا دورتر شدهاز جهنم 
. کرد های يک هواکش سه فاز بزرگ به شدت انسان را عصبی می صدای چرخش پره

 را  های تسبيح وقتی دانه. چرخاند جا بود که هميشه تسبيح بزرگی را می  آن توابی نگهبان
به تأثير نيز  او خود  وکوبيد  سرم میکرد، گويی پتکی بود که بر  يکی رها می- يکی
  .کار به خوبی آگاه بود اين
شان خالصی  در توالت هم از دستشدم  بار در روز به دستشويی و توالت برده می  سه

. به جای در توالت يک پتو آويزان بود که وسط آن سوراخی تعبيه شده بود. نداشتم
با اين وصف توالت رفتن هم . تندتوابان نگهبان از طريق سوراخ تو را زير نظر داش

خاطر وجود چنين مشکالتی دچار  به. ها رنج و عذابی بود در رديف ديگر شکنجه
اين در زمان توالت رفتن بسيار کم بود و . ها شکاف انتهای روده شدم  و بعد"کليت"

 کمی که برایدر زمان . دچار بودممزاج حالی بود که به خاطر عدم تحرک، به يبوست 
  .شستم ، بايد ظرفم را نيز می وجود داشتيیدستشو

 غذايم را که معموًال بسيار کم بود، پشت سرم ها انم غذا، يکی از نگهبسيهنگام تق
بايد آهسته آن را بر . داد که آن را بردارم ام عالمت می گذاشت و با زدن روی شانه می
 سعی ها آنبدين طريق . شدم داشتم و بدون سرو صدا به خوردن آن مشغول می می
دهند، ب جا که حالت مخوفی به آن برای اين. دجا شکسته نشو کردند تا سکوت مطلق آن می

زدند و يا بسيار آهسته در  ام می برای بردن به دستشويی و توالت نيز تنها روی شانه
ی فرد و از  همه چيز برای خرد کردن روحيه !آماده شو برای دستشويی: گفتند گوشم می

کردند از  می   نيل به چنين مقصودی سعیرایب. ريزی شده بود ی او طرح دهبين بردن ارا
  . برداری کرده و او را از هر گونه ابتکار عملی بازدارند  های فرد بهره ضعف

های بلند و بااليی را بر  زد، توابان گزارش سر می" قيامت"  به زمانی که حاج داوود
ماند، به هنگام پخش  دفاع، مبنی بر اين که قربانی در توالت زياد می  قربانيان بیعليه

کند و نماز طوالنی  های بلند استفاده می زند، در نمازش از آيه مصاحبه چرت می
اش را صاف کند تا از اين طريق به  کند سينه کند و تالش می خواند، بلند سرفه می می
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که به (زند تا سکوت را بشکند، نان را ا به بشقاب میاش ر قاشقديگران روحيه بدهد، 
ارائه  ...کند و در خواب زياد خرو پف میجود،  با صدا می) دادند عمد خشک می

، مستوجب عقوبتی ها آننبودند و ارتکاب هر يک از   های کمی ها جرم  اين.کردند  می
زندانبانان عقيده داشتند که خروپف در . دبوتيم همراهش   ودنيوی از سوی حاج داوود

 موارد.  بودها آنحق با . دارد خواب و صدای سرفه، اميد را در ديگران زنده نگاه می
کرد که تنها نيست و  کرد و دائم به او يادآوری می فوق اين احساس را در فرد ايجاد می

 مسئله، تحمل کسی ديگر نيز در کنار او همين شرايط را داراست و اشراف به اين
  .کرد تر می آسانزندانی شرايط را برای 

  
۴  

، هر روز و هر ساعت انسان را با يک تصميم و حاج داوود" قيامت"و " قبر"زندگی در 
 هايی که تا آن روز اتفاق انتخابی که جز تسليم و پذيرش جنايت. کرد رو می انتخاب روبه

های  ی ارزش کشت و همه  تسليم به نيرويی که انسانيت را در آدمی می.افتاده بود، نبود
  . داد انتخابی که آزادی درونی و وجدان آدمی را به تاراج می. برد او را به يغما می

گاه به زمين و . شدم و اين دور تسلسل تمامی نداشت از رنجی به رنجی ديگر دچار می
با . شدم چه که انجام داده بودم، پشيمان می هايی از آن برای لحظه. گفتم زمان ناسزا می

ها و  اش تحمل چنين سختی زدم که نتيجه کاش دست به اقداماتی نمی ای: گفتم خود می
افکندم و در الک  ای کاش سر به زير می.  دست به گريبانمها آنهايی شود که با  مرارت

: زدم بارها به خودم نهيب می. خريدم ن نمیها را به جا رفتم و اين مصيبت خود فرو می
اين ! اند مرده حالج جا تا ببينند چند به من چه مربوط، خودشان بيايند اين! گور پدر مردم

 ول کن، گور پدر ؟همه مصيبت بکش، آخرش هم اين و آن از تو طلبکار باشند
 پشت سرت خواهند بگذار هر چه می. اند، خودت را راحت کن هم کردهرا گری انقالبي

  !؟بگويند، مگر اين همه برای اين و آن گفتند طوری شد
. بهشت بوددر حکم جا   نسبت به آنانفرادی گوهردشت. در بد شرايطی گير کرده بودم

ی گذشته را طی  ساله  شايد اگر مسير يک. کنم که توقع چنين جايی را نداشتم اعتراف می
به لحاظ جسمی بسيار ضعيف شده . تر بود جا برايم راحت نکرده بودم، تحمل شرايط آن

 بر چه که در اوين توانم بسيار کم شده بود و از نظر روحی نيز بعد از آن طاقت و. بودم
ام در گوهردشت را  ی دوران انفرادی اگر روحيه. من گذشته بود، بسيار افت کرده بودم

" قيامت"رين شرايط روحی و جسمی ممکن اسير در بدت. داشتم، وضعم بسيار بهتر بود
همه چيز دست به دست هم . کرد تر می شده بودم و اين کار را برايم دوچندان مشکل

نگاه . ، تنها داشتن اميد بود"قيامت"اما کليد فتح . کشاند داد و مرا به سمت سقوط می می
آمدم،  وقتی به خودم می. بخشيد یاز اين دريچه بود که به قربانی، زندگی و حيات م

  : خواندم دوباره می
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  ای دل اندر بند زلفش از پريشانی ننال
  ٢٤مرغ زيرک چون به دام افتد تحمل بايدش

خويش، از ته دل  داریلان که بايد و شايد، خواندنم به دچن فهميدم آن ولی خودم بهتر می
ی زيادی را طی کرده بودم   نارفتههای  راه نيزجا من تا هم اين. تالشی بود ناگزير. نبود

دردهای جسمی و روحی توأمان . کرد که گاه تصورش نيز در ابتدا به ذهنم خطور نمی
اين راه از چنين : گفتند اگر روز اول می. حملش از توانم خارج بودتبودند و گاه 

ها  يط به محآرام - آرام ولی گويی !کردم هايی خواهد گذشت، مطمئنًا انتخابش نمی گذرگاه
به خيال خود، به اميد . گشت تر می کردم و تحمل شرايط گوناگون برايم آسان خو می

 و کمی چاشنی شانس از دست دژخيمان فرار کرده پذيرش خطر با خالصی از شکنجه
  . دچار خواهم شدبزرگتردانستم که به مصيبتی   ولی نمی،بودم

درنگ منصرف   مرا بخواهند، اما بی اوينکردم دوباره برای بازجويی در آرزو می
. ارتباطم را با دنيای بيرون برقرار کنم ، دوران انفرادی به خوبیتوانستم  نمی. شدم می

ريختگی روانی و آشوبی بود که در آن گرفتار آمده بودم  هم  اين عدم توانايی ناشی از به
گاه هر چه تالش . ر علت شده بودهر چند شرايط، مزيد ب. جا و نه شرايط خاص آن

 و بند  به قدری ذهنم در رابطه با مسائل پرونده  .خوردم کردم گويی به در بسته می می
کردم   روابط موجود بين افراد، فعال شده بود که هر آن احساس میهمچنينمان و  سابق

 اين شب چرا: پرسيدم از خود می. شدم داشتم به جنون دچار می. مغزم منفجر خواهد شد
ها صورت  د؟ چرا وعدهانخو آيد؟ چرا خروس نمی پذيرد؟ چرا سحر نمی لعنتی پايان نمی

ی ما نيست؟ گرفتن نتايج منفی از  گيرند؟ چرا کسی در انديشه حقيقت به خود نمی
حالی و شکستن و سقوط را به دنبال  های فوق و افکار پيرامون آن، پريشان سؤال
دوباره به ياد . جا بود ولی چطور؟ مشکل همين. کردم ارزه میالزم بود با آن مب. آورد می

اين بار خاطره مزبور مرا برد تا کورش .  افتادم و سياووش پارسانژاد"ماليخوليا"کتاب 
سرنوشت پرويز به ويژه  و ها آنهای تلويزيونی    و مصاحبه ٢٦ و پرويز نيکخواه٢٥الشايی

های ساواک و همکاری با رژيم پهلوی،  ، به جرم تحکيم پايه۵٨بهار نيکخواه که در 
  .شداعدام 

                                                 
  .  حافظ24
موقع به   دستگير و همان۵١ مسئول تشکيالت سازمان انقالبی پس از ورود به کشور در سال   کورش الشايی25

 رسيد و در "گزاران بشر لژيون خدمت"مصاحبه تلويزيونی تن داده و آزاد شد و بعدها در رژيم بهلوی به رياست 
  . کار نگارش پنجاه سال تاريخ سلطنت پهلوی همکاری کرد

ی   يکی از رهبران جنبش دانشجويی در خارج از کشور که به اتهام مشارکت در توطئهويز نيکخواه  پر26
ای که در دادگاه کرده بود در ميان  او به خاطر دفاع شجاعانه. سوءقصد به جان شاه در کاخ مرمر دستگير شد

های کنفدراسيون در  حکم اعدام او در اثر فعاليت. يل شده بود کاريزماتيک تبد ای  محافل دانشجويی و مبارز به چهره
وی پس از تحمل چند سال زندان، تن به مصاحبه تلويزيونی و . به ده سال زندان تقليل يافت... خارج از کشور و

  . همکاری با ساواک داد و پس از آن به کار در راديو تلويزيون مشغول شد
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دادم که آيا تصميمم برای مبارزه درست بود؟ آيا   پاسخ میسؤال به اين ددائم باي 
ها   اين دسته پرسش راه گريزی از"قبر"يی ؟ در تنهاشتفداکاری من ارزش آن را دا

کردند ولی باالخره با نهيبی به   مرا اسير خود مییهای گوناگون گاه وسوسه. وجود ندارد
شان، در  افراد بسته به روحيه وخلق و خوی. شدم  موقتًا رها میها آنخود از چنگ 

ها متوجه  بعد . نتايج مختلف و متضادی بگيرند،توانند از هر چيز شرايط گوناگون می
  : نتونيوی پير بهتر از من مسئله را شکافته استشدم آ

رسد، خسته نکن، راهت  خودت را با اين سؤال که راهت کی به پايان می
   ٢٧...شوند جا به پايان خواهد رسيد که فردا و ديروز يکی می آن

  
۵  

گر، دستم را گرفته  فردی که روزی با من همراه بوده، امروز در نقش نگهبان و شکنجه
شد چه برسد به   میآزردن خاطرم تجسم آن نيز باعث ؛برد  و آن طرف میو اين طرف

که يک  تصور اين!  از پاسداران متنفر بودمبيشترمن از توابان . ی آن تکرار روزانه
 برايم قابل ،دستی کند زنجير سابق خود پيش گونه در زجر دادن هم زندانی بتواند اين

 زندانيان مقاوم را ها آن. تغيير کرده بود چيزی ها آندر دستگاه ذهنی . تصور نبود
 بسته بودند که از ها آندانستند و چنان کمر به نابودی   میشان تی مشکال مسبب همه

 سرکيف بود و اگر روزی حاج داوود. جانيان رژيم نيز گوی سبقت را ربوده بودند
 آن روز را ها آنگذاشت،  ر فردی میشد و يا امکانی را در اختيا التفاتش نصيب کسی می

گيری باز بود، مطمئنًا وضع به مراتب بدتر   برای تصميمها آناگر دست . گرفتند عزا می
که به چه شکل بريده و به اين روز  ی فرد و اين اطالع از سابقه. شد که بود از آنی می

 زير فشارهای ههميشه حساب کسانی را ک. در آمده، در قضاوتم نسبت به فرد مؤثر بود
 امروز در خارج از کشور ابه نظرم حت. کردم فرسا بريده بودند، از بقيه جدا می طاقت
ند، همين حالت را در ا اند و به صف دشمن پيوسته که از صف مبارزه بريدههايی  نيز آن

 نيز مانند توابان زندان، تقاص ها آن. کنند، دارا هستند  که مبارزه میهايی رابطه با آن
در ذهن . کنند اند، از مبارزان واقعی طلب می ی آن چيزهايی را که از دست داده همه
ای عميق نسبت به   با کينهها آن.  چيزی به عنوان يک رژيم جنايت پيشه وجود نداردها آن

  . کنند چه که بويی از مبارزه و ايستادگی در مقابل رژيم دارد، برخورد می هر آن
ی انجام هر جنايتی آماده بودند و از هيچ رذالتی فروگذار ، برا"کاپوها" توابان مانند

  ترين ترين و پست شرم  حالت سری و مخفی داشت، بی"قيامت"جايی که  از آن. کردند نمی
کردند که مراحل مختلفی را از سر گذرانده و از محارم دستگاه به  توابانی را انتخاب می

گذشت، حتا بسياری از مسئوالن قضايی رژيم  جا می ر آنچه که د از آن. رفتند شمار می
                                                 

  .ی بهرام قديمی انتشارات انديشه و پيکار  فرمانده شورشی مارکوس، ترجمههای آنتونيوی پير، معاون   حکايت27



 ها اندوه ققنوس

  

٧٧

 به "قيامت"ی  مسئوالن زندان با به کارگيری توابان و سپردن اداره. اطالع بودند نيز بی
تان نگاه   نشويد کمی به اطراف به خودتان غره: کردند به ما بگويند  تالش میها آندست 

. کشيم بلکه روح شما را نيز به نابودی میکنيم   کنيد، ما نه تنها جسم شما را نابود می
به اعتقاد من پذيرش ايدئولوژی خمينی و چراغ راه قرار . نگاه کنيد به دوستان ديروزتان

دادن آن به نابودی و اضمحالل روحی و روانی فرد و در يک کلمه به فروپاشی روانی 
  .شد او ختم می

همان حمد و : گفتند می. آن را بخوانمهای بلند قر به هنگام نماز خواندن حق نداشتم سوره
تأکيد داشتند نماز . در رکوع وسجده، حق توقف بيش از حد نداشتم. کند سوره کفايت می

دهد و او را  معتقد بودند نماز طوالنی به زندانی روحيه می. در اسرع وقت خوانده شود
ستند که ايستادن دان به خوبی می. دارد باز می "اسالم"و بازگشت به مسير از فکر کردن 

ای آسمانی است که در آن شرايط به  های طوالنی چونان هديه و يا رکوع و سجده رفتن
 اجازهکسی . در طول روز کسی حق خوابيدن نداشت. چسبيد بخشی می شکل بسيار فرح

اين به معنی آن بود که فرد در حال خوابيدن . نداشت سرش را روی زانوانش قرار دهد
دهد و الجرم از آموزش  گوش نمی... ست و به مصاحبه و يا قرآن و ا کردنو استراحت

  . ماند باز می" حقيقت"و رسيدن به 
داشت که   مرا وا می،ها آنها و درندگی بی حد و حصر  حضور توابان در آن صحنه

چنين شرايطی گاه برداشتم نسبت به انسان . اعتماد شوم نسبت به همه چيز بدبين و بی
کردم که در آن واحد   زهدان مادری را تصوير میهايم در توهم. کرد میرا، دچار ترديد 

گاه . اين زهدان استعداد عجيبی داشت. داد فرزندان گوناگون و متضادی را پرورش می
خواری  از يک جفت، يک انسان فرهيخته و مقاوم را به همراه يک جانی و خون

 هم کاسه ها آنو تصور اين که روزی با تنفر از توابان . آورد  توأمان به دنيا می،بديل بی
ها به  توابان گاه ساعت. داشت  باز میها آنشوم، مرا از انديشيدن به رفتن به راه 

دو طرف از شرايط . شناختند می را ها آنپرداختند که از قبل  ی کسانی می موعظه
يی وپاسخگگرفت، امکانی برای  يکسانی برخوردار نبودند و فردی که مخاطب قرار می

تر شدن طناب دور گردنش   تنها باعث سفت،کرد زندانی اگر هر استداللی می. نداشت
 به من از گوهردشت. کرد کار شرايط و موقعيت خود را بدتر می شد و با اين می
گر ا. شناختم ر منتقل شده بودم و به همين دليل خوشبختانه هيچ کدام را نمیحصا قزل

کردند که به همکاری با  شدند و يا قربانی را متقاعد می توابان موفق به براندن کسی می
 ارتقا ی خود نيز ثبت کرده و نزد حاج داوود  مثبت در پروندهامتيازرژيم بپردازد، يک 

دای هر وقت ص. شرمی ای بود برای افزايش سقف وقاحت و بی مسابقه. يافتند مقام می
 از اختيار به ياد تمام تشريحاتی که ژان الفيت شنيدم، بی  را در پشت سرم میها آنپای 

 کرده بود، "ابنسی" و "موتهازن"های   کاپوها در اردوگاهگری  درندگی و وحشی
 دست، اسيران  شالق بهها آندهد که چگونه   به خوبی توضيح می ژان الفيت.افتادم می
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پاييدند   را میها آنچگونه دائم . کردند می بارترين کارها  نوا را مجبور به انجام مشقت بی
 همچنين. کردند چگونه در کشتن زندانيان و اسرا مشارکت می. ای بياسايند که مبادا لحظه

  .شدبرابرم پديدار میکه اوايل انقالب ديده بودم، در " کاپو" های فيلم صحنه
  :خواندم را می" صغير جوشن"هايی از دعای  داری دادن به خودم، گوشهلرای دگاه ب

 پشت شکنی را  را جبران کردی و بيچارگیم هاي خدايا چه بسيار شکست
ها  دگرگون کردی و از زمين خوردن هالکت بار بلندم کردی و چه گرفتاری

  .که آسان کردی
. کردم  خطاب می" نم بزرگ عينکیخا"او را . آوردم مادر بزرگ مادرم را به خاطر می

را " الکرسی ةآي" خواست که او از من می. داشتم بچه که بودم از صميم قلب دوستش می
گاه نيز . داد تا دفتر بخرم  ريال می۵حفظ کنم و در ازای حفظ کردن هر بخش از آن، 

از گفت و هر جای کتاب و دفترم را که ب از دستور زبان و ماضی و مستقبل برايم می
: گفت ی هر موضوعی، می او بعد از صحبت در باره. کردم، اثر امضای او بود می

در ! مواظب باش در زندگی مأيوس نشوی. ين گناه استبزرگترمادرجان يأس بدترين و 
ی گوشم   من هميشه پند او را آويزه،طول ساليان زندان، به ويژه در دوران انفرادی

 بزرگتروقتی . داد دآوری پيامش، از دست نمیپيرزن هيچ فرصتی را جهت يا. داشتم
گويی رسالتش را . کرد  را تکرار میپندگاه، همين  ، گاه و بیهمچنانشده بودم نيز او 

ی يأس و  هر چند که رويکرد او به مقوله. ديد که اين بذر را در نهادم بکارد در اين می
مان يکی بود و  نگاه هردویاميدواری، در نگاه اول شايد با من متفاوت بود، ولی ماهيت 

  . تفاوتی نداشت
 ها آن. کردند  عقيده داشت که محققان آلمانی روی مقاومت انسان بررسی میژان الفيت

دهند و کار  ای که به هر اسير می ارزيابی کرده بودند که با مقدار غذا و کالری
انبی ديگر، حداکثر مقاومت فيزيکی  فشارهای جهمچنينستانند و  ای که از او می روزانه

 عقيده داشت که بسياری ژان الفيت.  نخواهد بودبيشتر ماه ۶يک انسان سالم و تندرست، 
های مسری  زندانيان در اثر ضعف بدنی و يا بيماری. يرندم افراد، از اين هم زودتر می

شد، جان خود را از  ن صادر میو مزمن و يا در اثر فرمان مرگ که از سوی زندانبانا
. سالم و تندرست بودی  ها انسانارزيابی محققان آلمانی در رابطه با . دادند دست می

ژان . گرفتند ماندند نيز مورد تحقيق ويژه قرار می  ماه زنده می۶کسانی که بيش از 
 را تحمل "موتهازن"و  "ابنسی"های  بار اردوگاه  بيش از دو سال شرايط دهشتالفيت

تنها عاملی که باعث نجات او از مرگ محتوم .  را نوشت"زندگان"کرد و بعدها داستان 
ی اميدها  انديشيد که هيچ وقت همه او هميشه به اين می. شد، اميد و ايمانش به زندگی بود
تنها او بر اين باور بود که . توان مشکالت را تحمل کرد از دست نرفته است، پس می
روزی که خبر اعزام او را به اردوگاه های مرگ . گی است راه پيروزی، ادامه دادن زند

کنيم، بلکه به يک  شما را تيرباران نمی: کند دهند، افسر آلمانی به او تأکيد می می
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انتظاری که حاج . گردد کس زنده باز نمی  جا هيچ فرستيم که از آن تگاهی میبازداش
ها داشت، دقيقًا همانی بود که افسران "قبر"و يا " قيامت"  بهافراد از فرستادن داوود

جا  تفاوت در اين بود که در آن. های مرگ داشتند آلمانی از اعزام قربانيان به اردوگاه
   مسخجا مرگ روحی فرد را تا مرز مرِگ فيزيکی افراد را مد نظر داشتند، اما در اين

  . شدن کامل، هدف گرفته بودند
 شناسی دانشگاه وين در کتاب معروفش ، استاد کرسی روان"ويکتور فرانکل" دکتر

او متجاوز از سه . ندک نيز روی همين مطلب تکيه می" ی معنیوجو جستانسان در "
 اين کتاب  مرتضی مدنیها قبل، سال. های مرگ هيتلری دوام آورده بود سال در اردوگاه

در حافظه داشتن .  خوانده بودمرا  آن بار را داده بود که بخوانم و من با ولعی تمام چند
. های او در آن روزهای سخت و جانکاه، بهترين ياورم بود های کتاب و توصيه موضوع
ای که اميدی به آينده خود نداشت، محکوم به فنا  آن زندانی:  اعتقاد داشتفرانکل ويکتور

 را در عمل ها آنهای او برايم حقايقی مسجل و ثابت شده بود و بارها درستی  گفته. بود
ی   دکتر فرانکل از تجربه. از وحی منزل برايم نداشتکمترچيزی . ديده بودم
 در ماه فوريه اش سخن به ميان آورده بود و از اسيری ياد کرده بود که روزی شخصی

دوست و . ام مارس همان سال از اردوگاه آزاد خواهند شد خواب ديده بود که در سی
بسته بود ولی با نزديک شدن روز موعود و به  همراه او با اميدی بسيار، به خوابش دل
ام   مارس دچار تب شديدی شده و روز سی٢٩واقعيت نپيوستن خوابش، وی در روز 

وی برای آن که . ميرد ما گشته و روز سی و يکم مارس میمارس دچار هذيان و اغ
ی  جيرهبالفاصله آن کسی که : گفت های مرگ يک نفر را از پيش نشان دهد، می نشانه

چرا که او اميد به زنده ماندن . کشيد، مطمئن بوديم به زودی خواهد مرد سيگارش را می
ه نگاه داشتن سيگارهايش داشت و الجرم ديگر نيازی ب نداشت و نگاهی به فردا نمی

ياد  .ود، حکم مرگش را امضا کرده بودبدين وسيله پيشاپيش او خ. کرد احساس نمی
من از . اميدم را حفظ کنمد گذاشت که باي يدی در من باقی نمیی فوق، ترد آوردن تجربه

ی اميد را  کردم خودم را بازسازی کنم و روحيه گرفتم و تالش می ها کمک می ی اين همه
   .شد تر و دشوارتر می  خودم حفظ کنم ولی اين کار هر روز سختدر

شدند،  شکستند و تسليم می حالت عدم تعادل روانی می  کسانی را که درحاج داوود
 مجبور بودند در حضور جمع اعتراف کنند که ها آن. کرد بالفاصله به مصاحبه وادار می

 اها و حت ی کليه اقدام اند، ريشه که خود را شناخته  از هنگامیاند و ی حقيری بودهها انسان
.  برای هواهای نفسانی و ارضای مشکالت جنسی بوده استها آنهای سياسی  فعاليت
 برای جذب کردن جنس مخالف و برآورده کردن ها آنهای  ها و کوشش ی فعاليت همه

" قبرها"ندگو برای ما که در  از طريق بلها اين اعتراف. های نفسانی بوده است خواسته
  راها آنی زندانيان  شد و همه ی بندهای زندان، پخش می نشسته بوديم و نيز برای کليه

اش شروع  او از دوران کودکی. مشخص بود که فرد کنترل روانی ندارد. شنيدند می
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 ااو حت. رسيد های سياسی و دوران دستگيری و زندان خود می کرد و به فعاليت می
. کرد اش را نيز مطرح می های شخصيتی دوران کودکی  و گاه ضعف ت خانوادگیمشکال

های او پاسخ  خواست که به پرسش گاه با فرياد و به شکلی کامًال غيرعادی، از افراد می
فايده  حاصل و بی مقاومت بی: دادند  در نهايت يک چيز را بشارت میها آنی  همه. دهند
 دامان پر عطوفت و رحمت" است و بازگشت به سرنوشت محتوم همه، بريدن. است
ها  ، در جبههنشانخواستند که برای پاک شدن گناها  عاجزانه میها آنبعضی از ". اسالم

 !استفاده کنند" رزمندگان اسالم" به عنوان سنگر برای حفاظت از ها آناز بدن 
  جهان پير است و بی بنياد از اين فرهاد کش فرياد 

  ٢٨نگش ملول از جان شيرينمکه کرد افسون و نير
 نام برده ،کردند ها مقاومت می توزانه از کسانی که در بند  گاه به شکلی بسيار کينهها آن

ايد و به ما  کنيد و در بندها نشسته کنيد مقاومت می آی شمايی که خيال می: گفتند و می
سيستم بنا شده . جا است و دير يا زود خواهيد بريد خنديد، مطمئن باشيد که جايتان اين می

 برانگيخته ها آنتوزی و نفرت از زندانيان سرموضعی را در  در زندان ابتدا احساس کينه
  سپس با ارتقای اين احساس به مرتبتی اعتقادی. داد و به آن مشروعيت می

در تالش بودند که به همين دليل  .داد آن را اصيل و موجه جلوه می) الکفار اشداءعلی(
ديدند همه را به   از اين که میها آن. يه را نيز به راه خودشان بکشانندهر چه زودتر بق

 ها آنآرزوی . کردند دهند، اظهار نارضايتی می آورند و تحت فشار قرار نمی قبرها نمی
 اگر آن را به زبان ابرای همه بود، حت" قيامت"  سانکبه وجود آوردن شرايط ي

دانستند و نه سيستم  روزی خودشان می  مقاوم بندها را سبب تيره افراد ها آن .آوردند نمی
ها را در مقاومت جست و جو  ی بدبختی  سر منشاء همهها آن. و رژيم جالد پيشه را

. د شکستنخواههمگی خواندند و اين که دير يا زود  حاصل می کردند و آن را بی می
. شدند ش ستمگر و ظالم ظاهر می ستمديدگان و مظلومينی بودند که اين بار در نقها آن
توانند بکنند و از  شان خواست می کردند که هرکاری دل  بعدها نيز تصور میها آن

  . کردند عيتی تمام با افراد برخورد میفرصت به دست آمده، با خشونت و سب
های  ها از رنج شکنجه وقت  گاهی. شنيدن اين اعترافات، آثاری به شدت تخريبی داشت

تر  فشارد نيز بدتر و وحشتناک زيکی که تمامی اجزای بدن را در خود میجسمی و في
 ۶بريده بودند، در مجرد" قيامت"و " قبر"  از کسانی را که دربرخیهای  مصاحبه. بود

هرچند که تعدادی از افراد . ی ارزنی روی من تأثير نداشت شنيده بودم، ولی به اندازه
ولی بايد اذعان کنم که شنيدن . ضعيف را در خود فرو برده بودهای  بند و از جمله حلقه

جا  اين. ، اثرات مخرب و ويرانگری داشت"قبرها"و " قيامت"اين اعترافات در شرايط 
ی روحی به پوچی  اند و در يک خلسه  هيپنوتيزم شدهها آنکردم که بعضی از  احساس می
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  .اند اند و خود و همه چيز را فنا شده يافته رسيده
  
۶   

خواستند معجونی بسازند که با  از ترکيب انزوا و تنهايی و فشار جسمی و روحی، می
که   اين را به تجربه دريافته و يا آنکه اين. نوشيدن آن، زندگی را از هر انسانی بگيرند

شناسی استفاده کرده بودند، در نهايت در واقعيتی که به چشم  های نوين روان از آموزش
 و ديگر کاربدستان رژيم، انزوا و از ديد حاج داوود. کرد ری حاصل نمیديدم، تغيي می

 بايد ابزاری  ،آيد انگيزد و با ندامتی که از پس آن می تنهايی، با تأملی که در انسان بر می
" قيامت" ی ی تجربه  زندانی بدشانسی که قرعه"راه آوردن به " و "اصالح"شد جهت  می

شود،  رها می" قبر"ای که در تنهايی  زندانی: اين بود کهها آناستدالل . افتاد به نامش می
گيرد و اين تنهايی، او  دفاع قرار می هايش تنها و بی انديشد و در مقابل گناهان و بزه می

استدالل . جويد تبری ها آنکند که از گناهانش بيزار شده و تالش کند که از  را وادار می
 بيشتر خود را مسئول ارتکاب گناهانش احساس کند، بيشتر اين بود که هرچه فرد ها آن

تر بوده و تنهايی و  قادر به تأمل و انديشه خواهد بود و ندامت وی نيز شديدتر و عميق
 بسيار دقيق و علمی و ها آنسيستم ابتکاری . تر خواهد بود برايش دردناک" قبر"فشار 
شد، وقتی در اثر  وقتی فرد با خود و دنيای اطرافش تنها می. کرد اسانه عمل میشن روان

وقت با تبليغات بسيار  شد، آن داد و منفعل می فشارهای وارده مقاومتش را از دست می
 که هايش ها و انحراف ها و ضعف او را به ياد گناه. کردند شان، او را هدايت می ظريف
اگر نگاهی از سر هوس به کسی . انداختند دی باشد، میتوانست بسيار طبيعی و عا می

به . شد ساختند که به غولی تبديل می  را چنان در ذهن او بزرگ می انداخته بود، اين
اين عمل را به هنگام هواداری از جريان سياسی متبوعش انجام داده بود، اگر ويژه 

اسم با . ناميد می" دستگاه" آزمايشگاه فوق را خود نبود که حاج داوود بی. ديگر بدتر
در واقع دستگاهی را اختراع کرده بودند که انسان را در فرايندی سريع، ! مسمايی بود

 اخالقی، به خاطر  ی"ها ها وضعف انحراف"يادآوری . به موجودی مسخ شده تبديل کند
رای برخورد طبيعی،  و نداشتن دانش يا توانايی الزم ب"ها ها و وسوسه هوس"آوردن 

 با دست گذاشتن ها آن. رساند ، فرد را به انزجار از خود میها آناصولی و درست با 
کردند  دار می روی اين نقاط و يادآوری آن به شخص، او را به شدت نسبت به خود مسئله

او در واقع گاه . کاشتند و در واقع تخم کينه نسبت به خودش را در جان و روان او می
کرد، بلکه فشار  جا فشار فيزيکی عمل نمی اين. زد سته به انتحار خود دست میناخوا

وقت، فشار فيزيکی  های تمام  نشستن،حرکت بسته و بی چشم .شکست روانی فرد را می
  های طاقت در مقايسه با شکنجه(کندکرد که نتواند تحملش  چندانی را بر فرد تحميل نمی

، بلکه اين بزرگ کردن )خوابی   و سرپا ايستادن و بی بازجويی و دورانفرسای اوين
توانند  که در واقع میفرد  ...ها و   و کمبودهای شخصی و نابسامانیگناهان جنسی
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ين بزرگتر به ها آن ضروری فرد تلقی شوند و تبديل ا عادی و حت،تمايالت طبيعی
ناهانی که در واقع از  گ؛کشاند های اخالقی، بودند که فرد را به شکست می فاجعه
ين بزرگتربرای همين  .روند های مذهبی به شمار می يستمهای س ترين پايه اصلی

اگر کسی را بکشيد، به سادگی شما را . اند ها را نيز در همين رابطه قرار داده مجازات
ترين شکلی يعنی  ولی اگر با کسی زنای محصنه داشته باشيد، به فجيع. رسانند به قتل می

 سوزندان نيز به مجازات مرگ اضافه مواردار، کشته خواهيد شد و يا در بعضی سنگس
نزديکی کند  خود  جنس اگر مردی با هم. نفس نيز بدتر است  گناه جنسی، از قتل. شود می

به های مشخص فيزيولوژيک و هورمونی عامل اصلی آن است و يا  که در واقع گرايش
 در نهايت بر اثر يک انتخاب الف و يا اين کهيابی به جنس مخ محروميت از دستخاطر 
يعنی از وسط به دو ، ترين شکل جان خود را از دست بدهد تواند به فجيع ، می باشدآزاد

داستان قوم لوط را نيز همه به ياد دارند، قومی که به خاطر فزونی گرفتن . نيم شود
 را از دست نشان جاشدن باليی از سوی خداوند جملگی ، با نازلنشانعمل لواط در ميا

 با تمسک به اين ابزارها، قربانيان خود را به "قبر" و "قيامت"کاشفان . دهند می
کرد با  رسيد که فکر می زندانی به جايی می. کردند هايی بی اراده تبديل می عروسک

. مش خواهد کردخواهند، خالی شده و احساس آرا چه که از او می اعتراف به آن
خود را بشکن و ! حرف بزن: کردند ، تبليغ میکنندگان و حاج داوود نگهبانان، مصاحبه

وقتی فارغ از گناه شوی، ! مطمئن باش دنيا را بهتر و زيباتر خواهی ديد! خالی شو
 قربانی برای مدت کوتاهی شايد دچار چنين !شود شوی، همه چيز زيباتر می سبک می

کرد از ژرفای تيرگی و قعر ظلمت چون  ه تصور میخياالن  او خام.شد احساسی می
 برخوردهای تکميلی بعدی به .گيرد  اخگری تابناک بيرون آمده و در دل آسمان جای می

 ها آن. داد ی راه دلداری می  و ديگر توابان، او را به ادامههای حاج داوود ويژه صحبت
اش قلبًا طلب استغفار و بخشش کند تا  خاطر گذشتهخواستند که از خداوند به  از او می

تر و در   حساسها آنکرد چرا که   اثر میبيشتراين شيوه در زنان . راه نجاتی بيابد
 و تر در دام حاج داوود  تر از مردان بودند و به همين دليل ساده  صادقمواردای  پاره

الجنان و  شد مفاتيح شان می بعد از بريدن، پشت و پناه. آمدند سيستم جهنمی او گرفتار می
 که جز خمودی دعاهايیاز صبح تا شب خود را با خواندن . گوناگونادعيه و اورادهای 

قربانيان . کردند حاصلی نداشت، سرگرم می  زندگی گذشتهعملی و نفرت از خود و  و بی
شدند که برای پنهان کردن  پناهی تبديل می در اين دگرديسی، به موجودهای ضعيف و بی

 برای مدتی تبديل ها آن. نداشتند "اوراد" و "ادعيه"ضعف خود، راهی جز توسل به اين 
  :شان کرده بود  توصيفتر نيچه  پيش شدند به زاهدانی که می

کند اين است که دايم  دستاويز مبتذلی که زندگی زاهد را قابل تحمل می
دايم از پيروزی به شکستی و از شکستی به ! با کی؟ با خودشهم  آن. بجنگد

  ...پيروزيی



 ها اندوه ققنوس

  

٨٣

 دسته - ترين واعظان و مداحان رژيم، دسته شرم با استفاده از همين ترفندها بود که بی
های قبل از  در شب. کردند  مين میهای انی رفتن روی ميد کودکان و نوجوانان را آماده

ها  شد و در حالی که چراغ ها روانه می  جبهه به سویها آنهای بزرگ، سيل  عمليات
 با خواندن ها آن. ی روحی فرو برند کردند افراد را در خلسه خاموش بودند، تالش می

 از خداوند، سيستم عصبی فرد را فرتدعاهای گوناگون و با سرگرفتن قرآن و طلب مغ
ترين امور را نيز    ساده تقريبًا انجامها آن. کردند ای حساس می در ارتباط با گناهان عديده

تواند  کس در طول زندگی نمی  ی که هيچ"گناهان"کردند،  گ تلقی میجزو گناهان بزر
 را "گناهان"گاه تنها راه رهايی يافتن از اين  و آن.  بداندها ن آخود را مبرا از انجام 

شرکت در انجام عمليات انتحاری و رفتن روی مين يا حمله به قلب دشمن، تبليغ 
 را که يکی از آداب سنتی "حنابندان"در شب عمليات، مراسم ، جز اينبه . کردند می

به اين طريق، خيل . دادند ها انجام می ازدواج و به حجله رفتن افراد است، در جبهه
وسال چنان خود را در  سن  قربانيان کم! شد مشتاقان انجام عمليات انتحاری فراهم می

ی کار و نجات و رستگاری را تنها در  ديدند که چاره ير میی گناهان انجام داده اس چنبره
ی  در چنين شرايطی شبهه. ديدند می" اهللا قربتًا الی"انجام عمليات انتحاری و به نيت 

  .گيرد وجود بسياری را فرا میعروج 
واقعًا چند در صد از ما فکر شرايط فوق را کرده بوديم؟ مگر تحمل انسان ! صادق باشيم

ها نيست، ولی بدون شک افرادی که آن شرايط را  قصدم توجيه ضعفچقدر است؟ 
 کسانی را که تاب تحمل آن شرايط را نداشته و در دوجه نباي  اند، به هيچ تجربه نکرده

  !  سر زده، مورد عتاب و سرکوفت قرار دهندها آننتيجه، گاه اعمال غيرانسانی از 
لی، وقتی که در شب عاشورا تنها و ع بن خواستم فرياد بزنم و مانند حسين گاهی می

  : کس مانده بود، بخوانم بی
يا دهر اف لک من خليلی، کم لک باالشراق و االصيلی، من صاحب و طالب 

  .قتيلی
هايی را به خاطر تو  تف بر تو ای روزگار دوست که چه روزها و شب

  !ت را که به کشتن ندادیننگذراندم و تو چقدر از صاحبان و خواهندگا
های به خود آمدن را  ، اولين جرقهبريدند  و میی مارکسيستی داشتند  که سابقهاه آن
دانستند و بعد به تشريح  می" آرام بخش قرآن کالم"و شنيدن " ملکوتی اذان صدای"

جود  وشان بهيها در دل" نور ايمان"پرداختند که از روشن شدن  بخشی می احساس فرح
ای جز پذيرش  گويند و يا در استيصال مطلق چاره ترديد نداشتم که دروغ می. آمده بود

کدام . اند اند و يا دچار ماليخوليا شده چه را که به ايشان تلقين کرده بودند، نداشته آن
من که با قرآن مأنوس بودم، با شنيدن آن در آن شرايط، حالم به هم ! صدای ملکوتی

و انزجار را در من بر صدای قرآن مانند پتکی بود در سرم و تنها نفرت . خورد می
اگر چاره داشتم، بلندگويی را که صدا . توانستم با آن همراهی کنم  نمیاحت. انگيخت می
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آغاز به کار " راديو قرآن"وقتی . کردم شد، زير پاهايم صد تکه می از آن پخش می
صدای . هايم را با دو دستم بگيرم تا صدای آن را نشنوم خواستم دو تا گوش کرد، می می
ی ترتيل و چند صدايی  آن، به ويژه وقتی که بعدازظهرها تالوت قرآن را به شيوهقر

 ،داشتی چه که دوست ا با آنو رگاه ت.  را داشتکردند، برايم حکم شکنجه پخش می
 ، يک۶٠آيد در سال  يادم می. ات را نسبت به آن برانگيزانند کردند تا نفرت شکنجه می

حالی  را گذاشته و در" سرودهای کنفدراسيون"م، هنگام شکنجه کردنر بازجويان به با 
. زدند و من مجبور به باال و پايين پريدن بودم که صدای آن را بلند کرده بودند، مرا می

به سر  در حالی که زير بازجويی ۶٠ روزهای بهمن ی يکی از  صبح جمعهيک بار نيز 
های رنجور ناشی از شکنجه، همراه  با تنکه  تعدادی از ما را مجبور کردند ،بردم می

 در "چکد از چنگ تو آمريکا، آمريکا مرگ به نيرنگ تو، خون شهيدان ما می"سرود 
  .بند نرمش کنيم  با چشمی جلو دادستانی محوطه
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ولی ای . شکست ها در هم می جا، تنها از طريق مصاحبه برانگيز آن سکوت و فضای يأس
مصاحبه،  پيش از آغاز. شد بار لعنتی، شکسته نمی  آن سکوت دهشتگاه هيچکاش 
 در همچنينر و حصا از طريق بلندگوی مرکزی، در سراسر قزل" آهنگران"ی  نوحه

با نوای "خواند  ی مهمچنان که خراش آهنگران صدای گوش. شد ها پخش می"قبر"
، "خيز ای رزمنده شير، خانه از دشمن بگير"، "کاروان اين قافله عزم کرب و بال دارد

چونان " رويم رويم، به کربال می سوی ديار عاشقان، سوی ديار عاشقان، رو به خدا می"
کردم ای کاش کر بودم  خاست، آرزو می وقتی صدای او برمی. ای مضاعف بود شکنجه

از نوحه و گريه و زاری و سينه زنی هميشه بدم . شنيدم  نوحه را نمیو اين صدا و
 از خواندن دعا به شکلی ناالن و احت. آمد و حاال اما از آن متنفر و منزجر بودم می

خواندم، گويی که شعری را  اگر خودم نيز دعا می. گريان نيز گريزان و متنفر بودم
قبل از شروع . کردم ه صدايم خودداری میانگيز ب خوانم و به شدت از کش دادن حزن می

همه چيز حاکی . يافت  ادامه میخوانی آهنگران مراسم مصاحبه، گاه تا يک ساعت نوحه
رفت و در حضور  از آمادگی برای ضيافتی پليد بود که در آن فردی به قربانگاه می

ها  هريک از مصاحبه. نشست ه انتحار خويش میر و پيشکارانش، بحصا خدايگان قزل
پس از هر بار صلوات، تمامی . شد های مداوم توابان قطع می چند بار با صلوات

  :کردند  سياسی کشور را از دم تيغ دشنام گذرانده و مرگ همه را آرزو میهای  يانجر
  مرگ بر مرگ بر آمريکا؛ مرگ بر شوروی؛ مرگ بر انگليس؛ مرگ بر اسرائيل؛

منافقين و صدام؛ ضد اسالم؛ ضد قرآن؛ به ويژه منافقين زندان؛ مرگ بر کمونيست که 
، مرگ بر ملی  لعنتی؛ دمکرات و کومله؛ امتی؛ با پيکار اکثريت ؛ميگه خدا نيست؛ اقليت

؛ کل ؛ گلزاده غفوری؛ احمد سالمتيان و صباغيان؛ يزدی و بازرگانگرا؛ بنی صدر
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  ...گرايان؛ عامل بمب گزاران ملی
لمه، حکم يک ضربه به  روی هر کها آن را داشت و توقف هم حکم شکنجه  شنيدن آناحت

 شايد يکی دو مورد را از قلم انداخته باشم ولی در مجموع تمامی اين. مغز انسان بود
  .آمدند تا شعار توابان تکميل شود هم میبه شکل باال و از پی اسامی 

  
٨  

آورد،  اگر کسی انطباق فعالی در اين شرايط بين خود و محيط پيرامون به وجود نمی
ای راجع به  تر مقاله پيش. کنم دانم تا چه حد علمی قضاوت می نمی. کارش ساخته بود

ساز هلندی  منبع کشف آن يک ساعت.  يا تشديد در فيزيک خوانده بودم"رزونانس"قانون 
کرد، در مجاورت  های پاندولی که کار نمی بود که روزی کشف کرد يکی از ساعت

او از اين واقعه به قانون . ه است، به کار افتادشتندهايی که روی ديوار قرار دا ساعت
درست يا غلط به اين اعتقاد داشتم که اگر در . رزونانس و يا تشديد در فيزيک رسيد

حاج . ها به حرکت درخواهم آمد خودم مقاومتی نباشد، حتمًا در مسير حرکت پاندول
تماع شکل گرفته بودند، در ترين اقشار اج  افتاده  و دستگاه سرکوبش که از عقبداوود

 آيا درعمل به آن رسيده. بستند های روانی را به کار می ترين انواع شکنجه  واقع پيچيده
های ديگران بود؟ آيا به خاطر آن آموزش ديده بودند؟ اين  بندی تجربه بودند و يا جمع

، "ای هندیه خوکچه" بوديم و به سان ها آنما اسير دست . کرد ديگر فرقی به حال ما نمی
شد و  فرد وقتی که منفعل می. برديم  به سر میاج داوودح و های الجوردی در آزمايشگاه

ی  داد، آن گاه موقع هجوم و حمله يا واکنشی دفاعی در مقابل شرايط از خود نشان نمی
ها و  استند از طريق مصاحبهخو چه را که می به شکلی بسيار ظريف آن.  بودها آن

دادند و او بدون آن که خود بخواهد،  های آموزشی در ذهن قربانی جای می سخنرانی
کردی و  حد وسطی وجود نداشت، يا مقاومت می" قيامت"در . شد  میها آنهای  حامل پيام

ها به يک سمت امکان انفعال وجود نداشت، تن. پيوستی يا به صف بريدگان و توابان می
. شدی در واقع، جذب يک طرف می. شد در شکاف بين اين دو زيست نمی. کردی ميل می

. خاستيم، ناگزير به انتخاب بين مرگ و زندگی بوديم هر روز صبح که از خواب بر می
ی  ی زندگی و پذيرش ملزومات آن، الجرم شما را به سوی گزينه عدم انتخاب گزينه

ولی در واقع از . کنم شايد مرگ فيزيکی نبود ز آن صحبت میمرگی که ا. برد مرگ می
   .آن بدتر بود

. گذاشت ای مرا به حال خود وا نمی ، لحظهها آنهايم و ماحصل  انديشيدن به بازجويی
ام اين بود که قضيه به کجا ختم پيدا خواهد کرد؟ فقط از يک  ی ذهنی ين مشغلهبزرگتر

گونه  زيرا اگر اين. رای بازجويی نياورده بودندچيز خوشحال بودم و اين که کسی را ب
توانستم مطمئن باشم که قضيه تمام  هر چند نمی. کردند جا حاضر می بود، مرا نيز در آن

دائم به يک عنصر نفوذی که در قالب دوست در جمع ما حضور يافته بود، . شده است
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من . کردم ها فکر می ه از بند و بچها آنی  از طرفی به اطالعات گسترده. کردم فکر می
نگريستم، هيچ  اما هرگاه که به چشمانش می. ی خوب و گرمی داشتم هميشه با او رابطه

شد تا احساس بدی در  ها موجب می اين. ديدم، هيچ درخششی را  نمیها آن در ایگرمی
چرا که . کردم از آن دوری جويم زدم و تالش می به خودم نهيب می. من برانگيخته شود

شرم . دانستم ساس را در رابطه با يک رفيق و برادر، خوب و منطقی نمیاين اح
پس از آن اگر با اولين نگاه در چشم . احساسم را با ديگران در ميان بگذارمکردم که  می

با تمام وجود به اين نظريه . کردم  به او اعتماد نمیگاه هيچديدم،  کسی گرمی و شور نمی
وح انسان است و از خالل نگاه و عمق چشمان هر فرد، ی ر اعتقاد دارم که چشم، دريچه

ام دوبار  قدر را در طول زندگی ی گران مزد اين تجربه. برد توان به درون او پی می
 ،بار در بيرون از زندان ديگر بار در زندان و   يک. ندمند بود  که بسيار ارزشام هگرفت
  .های مهلکی شد گيری از ضربه  هر بار باعث پيشکه
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ها يکی در ميان  بچه.  کرد اش شد عوض جا موهبتی بود که با هيچ چيز نمی خواب در آن
يعنی اين که سر شما در کنار پای نفر بغلی قرار . دادند  قرار می"قبر"سرشان را باالی 

 تماسی ممانعت کوچکترينگرفتند تا از   تمامی تمهيدات را به کار میها آن. گرفت می
دادند،  شديم و آن گاه که رخصت خوابيدن می قتی به ساعت خوابيدن نزديک میو. کنند

کشيدم،  کشيدم و پاهايم را می وقتی دراز می. دهند ا به بهشت بشارت میتو رگويی که 
کمرم و پاهايم و . بدنم کوفته بود. کرد بخش، سراپای وجودم را پر می  فرحاحساس دردی

خدا کند زود خوابم : گفتم با خودم می.  بودميررد و خبهتر است بگويم همه جای بدنم، خ
از صميم قلب چنين .  بر ندارمبسترای کاش اين خواب آخر باشد و سر از . ببرد

آيا امشب خوابم خواهد برد؟ برای . کردم احساسی داشتم و چنين آرزويی را طلب می
ای کشف  کند، شيوهکه زوتر خوابم ببرد و افکار ماليخوليايی مرا با خود همراه ن اين

کنم  کرده بودم که هنوز نيز بعضی اوقات که ذهنم مغشوش است، موقع خوابيدن اجرا می
شروع ... ای را که با الف يا ب و  اسامیکه در ذهنم، مثًال و آن چيزی نيست جز اين

شد که افکارم پراکنده نشده و در مسيری مشخص  اين کار باعث می. شمارم شوند، می می
  .منتهی شودبه خواب 
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. کردند آمد و همه را از خواب بيدار می ها می"قبر"  های شب به ، نيمهگاه حاج داوود
شايد هم برای درهم . خوابيدند ها بيدار بودند و روزها می مثل خفاشان بودند، شب ها آن

 ولی همان چند ساعت وقت خودشان برای استراحت دست باز داشتند. شکستن ما بود
ها از  وقت  باورش مشکل است ولی گاهی. دکردن خواب را اين گونه از ما دريغ می
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. تنوعی بود در آن يکنواختی محض و مطلق. شدم آمد، خوشحال می جا می که او به آن اين
گاه او برای سرکشی . يافت شد و کسی نجات می شايد در اين ميان فرجی نيز حاصل می

. آمد و گاه برای ايراد سخنرانی و خطابه و گاه برای هر دو نبيه زندانيان میو يا ت
جا تا فشار شب اول قبر را حس  ايم اين شما را آورده: گفت می. بستگی به حالش داشت

دانيم مشکل است ولی اين  می. ی خود بازگرديد تا بلکه رستگار شويد کنيد و از گذشته
چه را که در آن دنيا منتظرتان است، اين تنها يک   آنعقوبت اين دنيا است، تصور کنيد

وای بر حال کسی که مقاومتی در برابر . ی کوچک از آن عذاب عظيم است چشمه
افتاد تا شفيع و  اختيار از ترس عذابی اليم، به دست و پای او می بی. های او نداشت گفته

 را ها حاج داوود تبريدند تا مد  که میهايی خود نبود آن بی. اش شود نجات بخش
چنين بود که او .  نيز بليسندکردند و حاضر بودند که پاهايش را بخش خود تلقی می نجات
بريدگان، گويی که نياز به پدر داشتند، قبًال پدرشان  .لقب داده بودند" پدر توابان" را

ی، وزيران دست چپ و بيگ رابه و مجتبی مبندهشان جليل هاي  بود و دايیالجوردی
زدن تيرخالص و ميدان تير و هزار جنايت ديگر که هر دو ان  و مأمورراست الجوردی

   !د بوو اکنون نيز نوبت پدر شدن حاج داوود. نده بودکشته شد
 به وجود ها آنداشتی شرايطی برای   کرده بود و بدون هيچ چشم"بزرگواری" حاج داوود

را تجربه کنند و تا دير نشده برای  "شب اول قبر فشار"آورده بود تا به روشنی، 
حاج  .جلوگيری از افتادن در آن مصيبِت بزرِگ وعده داده شده، دست به اقدامی زنند

شود فرد نتواند به شکل   معتقد بود که بندها و روابط عاطفی بين افراد، باعث میدداوو
ای را  برای نيل به حقيقت، بايستی شرايط ويژه. مستقل فکر کرده و حقيقت را دريابد

  و کمونیدر ممنوعيت زندگی جمعی. برای افراد به وجود آورد تا به اين سمت ميل کنند
خواستند افراد را مسخ   می"قيامت"  باها آن. کردند در بندها نيز همين هدف را دنبال می

 ها آن. ای ی بسازند، بی هيچ ارادهآموز دستاز ما موجودات قصد داشتند . کنند
اصًال . کشتن ما داشتندهای بسياری برای  هميشه بهانه. ما را بکشندی  همهخواستند  نمی

ها بريده بودند، در "قبر"اين را بارها کسانی که در ! ای الزم داشتند؟ مگر بهانه
تأکيدشان روی اين نکته بود . ان گفته بودند و من به خوبی به خاطر داشتميش اه مصاحبه

ش نظام روزانه تعداد زيادی از بهترين افراد. که کشتن زندانيان برای رژيم کاری ندارد
ان شگزد، پس کشتن زندانيان براي دهد و ککش هم نمی های جنگ از دست می را در جبهه

  ها و مبارزه ی مخالفت نظرشان اين بود که ما با ادامه. تر است از آب خوردن هم راحت
ايم  ای شده  مرتکب جرم و بزه،های سياسی در زندان اندازی تشکيالت در زندان و با راه

 چرا که .کشند و مسئوالن نظام از سر لطف و مرحمت ما را نمیکه حکمش اعدام است 
  !  جديدی از ما بسازندهای انسانخواهند ما را به راه آورده و  می

 به ها آن. بخشی از آن حقيقت داشت. هايشان داشتم فرصت کافی برای انديشيدن به گفته
 بعد ها اين کار را کما اين که. توانستد ما را کشته و از شرمان راحت شوند راحتی می



  نه زيستن نه مرگ

 

٨٨

.

به همين دليل تمايل . خواستند ما را بکشند کرديم، نمی اتفاقًا چون مقاومت می. کردند
خواستند   میها آن. شان بپردازند داشتند تا افراد به دفاع از مواضع سياسی و ايدئولوژيک

تن شان تسخير روان ما و در اختيار گرف هدف. ند را به آيين و مرام خودشان درآورما
ان پيروزی به حساب يشو در واقع رسيدن به اين هدف، برا. ی ما بود ذهن و اراده

ی خود  شان بر اين پايه استوار بود که به ما شکل جديدی بخشيده و به جبهه تالش. آمد می
کردند که اين تحول نه به صورت فرم و شکل بلکه از صميم  کوشش می. رهنمون سازند

  .گيردقلب و با جان و دل انجام 
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اش، بايد   و به ويژه از نوع قرون وسطايی مذهبیهای ديکتاتوری زندان در رژيم

 از اصول و معيارهای "منحرف"ترين دستگاه برای تحميل شکلی جديد به فرد  قوی
کنند در اين کار به شکل معمول آن موفق  وقتی احساس می. ی مذهبی باشد ی بسته جامعه
، فرد را تا دلخواه جهت تحميل شکل بيشتر و اعمال فشار  اطهاه برای احگ اند، آن نبوده

اصوًال . کردن کامل بود   در واقع ايزولهقيامت. کنند آن جايی که امکان دارد، ايزوله می
 وقت زندانی را در اختيار خود همچنينتوانند در زندان آزادی شخص و  حاکمان می
، زمان خواب و زندانیی محکوميت  در طول دوره از اين راه ها آن. دنداشته باش

ی غذا،  ها و مدت غذاخوردن، کيفيت و جيره بيداری، زمان فعاليت و استراحت، نوبت
مزيد بر " قيامت"اما . دردنک میزمان و نوبت ديدار افراد خانواده را برای انسان تنظيم 

 چيزی که برای يک ؛کرد ها، قدرت تحرک محدود را نيز از انسان سلب می ی اين همه
محروميت استفاده از حواسی چون بينايی و . موجود زنده بسيار الزم و ضروری است

شد تا روان و  بدين ترتيب تالش می. دهد گويايی، انسان را در محذوريت کامل قرار می
شان بهره برداری  ی انسان را نيز در اختيار خود گرفته و از آن در خدمت منافع انديشه
  . کنند
های فيزيکی   را که با آن به حرکت ر اولين گام يا مرحله، آن بخش از ارادهد

 يکی از بهترين  کهبند شما را از ديدن با زدن چشم. کردند پردازيد، از شما سلب می می
توانستيد راه برويد، آزادی  نمی. کردند  محروم می،ها برای شناخت و آگاهی است وسيله

در   نشستن، دراز کردن پاها، خوابيدن و استراحت کردنا ايستادن،بشما را در رابطه 
از اين امکان محروم بوديد که هر گاه اراده کنيد بتوانيد به . گرفتند اختيار خود می

کردن، حمام  ورزش. دستشويی برويد، آب بخوريد، قدم بزنيد، بخنديد و يا فرياد بزنيد
  ... که جای خود دارد  با دوستانزدن رفتن و حرف

بخش از   آنکردند تالش می ها آنشد،   اين بخش در اولين قدم با موفقيت اجرا میوقتی
اين تلقين از . که با روان وی سر و کار داشتورند  را به تسخير درآی زندانی  اراده

 در ها آن. گرفت کردند، انجام می  و کسانی که مصاحبه میطريق توابان و يا حاج داوود
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" قيامت"تنها راه نجات از . ای از خود نداری تو هيچ اراده: خواندند زندانی میگوش 
 بود و  که مظهرش حاج داووداست" فطرت خداجوی"و " بازگشت به خويشتن"

نويسی در مورد  ای نداشت جز تک هيچ معنی  کذايی"بازگشت به خويشتن" .الجوردی
 بيان احساسات و ذکر دقيقی از ای جزئيات و حت  با ذکر همه،زنجيران دوستان و هم

ها زمانی رنگ حقيقت  ی اين همه. چه که فرد در چند سال گذشته از آن آگاه بوده است آن
او . دجنسی بو ی ی اصلی که آن هم مسئله گرفتند که زندانی برود سر مسئله به خود می

 جنسی  از مشکل. پذيرفت که از ابتدا مشکل جنسی را با خود همراه داشته است بايد می
زندانی بايد در حضور جمع به اين مسئله اعتراف . بردند نام می" هوای نفس"به نام 

 را کيسه اشروان و تنهای  "چرک"ساخت و   می" و مطهرپاک"کرد و خود را  می
هايی را که در دوران  بايد بدنش تمام گوشت. آمد در میکشيد و بعد به خدمت نظام  می

 .آورد  میکفر و نفاق حاصل کرده بود، آب کرده و گوشت و رگ و پی جديد فراهم
  .نام گذاشته بودند" جهاد اکبر و مبارزه با نفس اماره"ی اين فرايند را نيز  همه

  
١٢  

با خود " تسليم"و " ارشاد" او گاه افرادی را برای گر يا معلم اخالق؟  شکنجهحاج داوود
خاست و از   بر میها آنبرد، از موضع يک معلم اخالق ظاهرًا به نصيحت  بيرون می

 ديگر رمقی موارد را که در بعضی از ها آنکرد با سياست حلوا،  اين طريق سعی می
که در کار خود استاد تجربه نشان داده بود . شان نمانده بود، به سوی خود جذب کنديبرا

فرسا، زمانی که قدرت  او پس از فشاری طاقت. دهد واقف یچه که انجام م است و به آن
کرد دست نوازشی بر سر او کشيده و   تحليل رفته بود، تالش میزندانیروحی و فکری 

با اين کار زندانی او . ای که پيش پايش گشوده بود، رهنمون سازد او را به سوی دريچه
ای زندانی را  د با توسل به چنين حيله داوو حاج. کرد  رفتن به آن سوی ترغيب میرا به

کنم من نيز تمايل داشتم که در آن موقعيت  اعتراف می. کرد رهسپار جهنمی واقعی می
 چرا ؛دانستم تأثير چندانی روی من نخواهد داشت البته می. ام کند مرا صدا کند و موعظه

دانستم  شناختم و می هايش کامًال آگاهی داشتم و ترفندش را خوب می از مضمون حرفکه 
 اين تمايل تنها برای فرار از .انگيز و وحشتناکی دارد که اين داستان چه پايان هول
  . بار خودم بودفيکنواختی و شرايط روحی اس

 بشود فرياد و اين تی وجود همه. شویيک گلوله آتش ببايد  : اعتقاد داشتحاج داوود
گاه . را از تنت بيرون بياوری و آزاد شوی و رها) های تنش با اشاره به لباس(ها لباس

بَکن، بريز دور و ! بلند شو. خواهی در بند اين و آن اسير باشی تا کی می :زد فرياد می
هايت  ند بزن کنار تا چشما هايی را که تو را اسير کرده اين پرده. به دنيای جديد قدم بگذار
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هايی بود که حاج  ها و اصطالح ها دقيقًا، همان کلمه  اين٢٩!به نور حقيقت روشن شود
کردند و هنوز نيز اصرار  افراد گاه او را احمقی بيش تصور نمی. برد  به کار میداوود

دوست داريم هميشه مشکل ما اين است که . گونه تصوير کنند دارند که او را اين
ترين افراد روی زمين نشان دهيم و خودمان را نيز با فهم و  مان را احمق دشمنان
دهد که آخر چگونه   کسی در اين ميان توضيح نمی! کره خاکیهای انسانترين  کمال

 و "فرهيخته"ها بر خيل عظيمی از افراد  اند سال توانسته "احمق و کودن"مشتی 
 زنده ياد محمد مختاری. کنيم ما در هر صورت غلو می! کنند  حکومت...  و"روشنفکر"

 ."شود که بخشی از واقعيت را نبينم غلو در حقيقتی باعث می"  :معتقد بود کهبه درستی 
گاه . مها اهل افراط و تفريط هستي ما ايرانی": ه به زيبايی گفته استزاد و کيومرث منشی

 بود که وقتی اين يک جنبه از شخصيت حاج داوود ."ستون سازيم و گاه چهل ستون می بی
گاه . کرد رفت، لمپنی بود که رعايت هيچ چيز را نمی در جلد واقعی خود فرو می

از بيان . داد ها را به مادران و همسران و خواهران زندانيان می ترين نسبت رکيک
پوش وارد  چکمه ،برای تنبيهو وقتی . ها به زنان زندانی ابايی نداشت ترين تهمت نهرذيال

غريد و به در و ديوار  میی مانند گاو نر خشمگين. شد، هيچ چيز جلودارش نبود بندی می
 ا اين همه، حاج داوودب! آمريکايی آمد با کابل آمريکايی: گفت د و به طعنه میز شاخ می

ها ما  ما ابتدا گاب بوديم، ولی اين منافق": گفت خودش می. رک بود و گاه بالنسبه صادق
ی الزم  انگاشت و نيازمند يادگيری، زمينه همين که او خود را هيچ می ".درا پيچيده کردن

يی که از ها مصاحبههای مختلف و  خالل مراسم او بارها در .شد  فراهم میشدرشبرای 
ها را ول کنم برويد، آن اگر شما: کرده بود تأکيد گرفت، ُرف آزادی میزندانيان در ُش

. جا هستيد، هويت و احترام دارم من تا وقتی شما اين. وقت خودم بايد بشوم دربان جايی
 دکتر جا الحمداهللا يک مشت اين.  دست بگيرم"ی چه کنم کاسه" دهم باي اگر شما نباشيد من

برای چی اين موقعيت را از دست . مان هستند زير دست ...و مهندس و استاد دانشگاه و
توانيد مقاومت کنيد، نان ما در مقاومت  تا می": گفت  و بعد با حالتی مسخره می؟بدهم

فروشی که در  آهنگر و آهن. کنم که فرد بسيار با استعدادی بود بايد تصديق ! "شماست
شناس و  ده بود به يک روان، تبديل شبا چيز ديگری سر و کار نداشت آهن  باعمرش جز

گردانی را به شکلی  های روان ترين آسايشگاه يکی از پيچيده! مسئول آزمايشگاه
  .کرد بخش و موفق اداره می نتيجه

 روی  به دست آمدههای   نتايج آزمايش و"واحد مسکونی" و" قيامت"های  اگر تجربه
شد، شايد هيچ تحقيقی با آن در سطح دنيا، در ارتباط با  تدوين میآوری و   جمعها انسان

                                                 
مختصر آن که فاشيسم نه فقط مقنن، و نه تنها بنيادگذار نهادهاست، بلکه : گويد  در تعريف فاشيسم می موسولينی29

های مختلف زندگی، بلکه همچنين  گيری مجدد صورت البهدفش نه تنها ق. مربی است و مروج زندگانی معنوی
اهللا فوالدوند،انتشارات  خرد در سياست، عزت. شکل دادن به محتوای زندگی و به انسان و شخصيت و ايمان اوست

  .طرح نو



 ها اندوه ققنوس

  

٩١

شايد هيچ آزمايشگاهی در دنيا تا کنون . کرد شناخت زوايای روحی انسان برابری نمی
آزمايشگاه و آسايشگاهی بود " قيامت. "ی نفيسی را در خود جای نداده بود چنين مجموعه

چه که بر  آن. د و راهی به بيرون نيافتهايش در همان جا مدفون ش ی تحقيق که نتيجه
 دست يابی به نتيجه بود، به هر قيمت ها آنآمد برايشان مهم نبود، هدف  سر قربانيان می

  .ممکن
  

١٣  
دهند،  های ايدئولوژيک برای ساختن جانی و قاتل کار چندان مهمی را انجام نمی حکومت

توان ديگران و به  به راحتی می. ٣٠باشد بند و وفادار کافی است فرد بدان ايدئولوژی پای
های آزمايشگاهی جا  های هندی و يا موش ويژه دشمنان را در اذهانشان به عنوان خوکچه

ل های آزمايشگاهی را به طريقی که ماي  خواست تا ترتيب اين موشها آنو از  انداخت
مگر .  بردتوان در مورد فرهيختگان جامعه نيز به کار  میااين کار را حت. ، بدهندهستند

کردند؟ مگر  هزاران دکتر و محقق و انديشمند در فاشيسم هيتلری اين گونه عمل نمی
 بعدها نيز ها آنيامده بودند؟  و فاشيسم در ن"اس اس" با تمام وجود به خدمت ها آن

دکان به  که از کو"کورت هيس مير"دکتر . چه که انجام داده بودند، نبودند سار از آنشرم
هايی  کرد، به راحتی در بازجويی عنوان عنصر آزمايشی در تحقيقات پزشکی استفاده می

يهوديان تفاوت " از وی به عمل آوردند، اعالم کرد که برای وی ١٩۶۴که در سال 
ها را در حالی به راحتی بر زبان  او اين گفته." اساسی با حيوانات آزمايشگاهی ندارند

برای . دفاع يهودی انجام داده بود ترين تحقيقات را روی کودکان بی هشرمان راند که بی می
 ِسل را در       ی غدد لنفاوی اين کودکان را با جراحی برداشته و باکتری زنده" مثال او
های چند  ها از طريق يک لوله مستقيمًا به شش اين باکتری.  تزريق کرده بودها آنپوست 

پزشکان، محققان و دانشمندان آلمانی روی زندانيان  ٣١."نفر از کودکان وارد شده بود
 در ها آن.  غذای زندانيان نيز متفاوت بوداگاه حت. کردند  مطالعات غذايی میتحقيقات و

 را نشانشان را کنترل و خو کردند و نبض و عاليم حياتی اوقات معينی اسرا را وزن می
 هيچ ترحمی نسبت به زندانيان در مقام اين محققان و دانشمندان عالی. کردند آزمايش می

طبيبانی که سوگند سقراط به جای آورده بودند، هيچ توجهی به . دادند  نشان نمی،بند
 به جای جان بخشيدن، جان ها آن. کردند  نمیچه که متعهد به انجام آن بودند،  آن
 اوضاع بايد توجه داشت که جانيان هيتلری برای بهبود.  نبود همشان ستاندند و باکی می

 برای سعادت آن زدند و جانيان خمينی هايی می اين دنيايشان دست به چنين جنايت

                                                 
رنگ شدن تعقل    وجود رابطه مريد و مرادی چه در ارتباط با فرد، حزب و يا سازمان در جايی که منجر به کم30
  . انديشه و مسئوليت فردی شود نيز به ايجاد چنين روندی کمک کندو 

  .٣ی  لوين صفحه. آ.  برشماست که اين واقعه را بازگو کنيد، استفان بروشفلد و پل31
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د، آماده برای  هستن ی ساختن آن دنيايشان  که در انديشهها آنناگفته پيداست . دنيايشان
. دارندهای مهيبی هستند و چه پتانسيل عظيمی برای آن در خود ذخيره  انجام چه جنايت
دانشجوی مهندسی مکانيک و هواپيمايی که .  ياد کردتوان از سعيد امامی برای نمونه می

ی  او در سايه. باری از اميد و آرزو از سوی والدينش به آمريکا فرستاده شده بود ولهبا ک
های متعدد کارد را در دل  ضربهای بدل گرديد که به راحتی   به جانیحکومت خمينی

او مبدل به ماشين جنايت و کشتار گشت و عاقبت جانش . کرد فرهيختگان جامعه فرو می
 و از جمله ها دانشجوی سابق او تنها نبود بلکه ده. را نيز بر سر اين کار گذاشت

  قيام کرده بودند، در"عدل و داد"ی  اقامه  که روزی برای"دانشجويان پيروخط امام"
کارانی ناب تبديل گرديدند که جز مرگ و کشتار و  زير چتر جمهوری اسالمی به جنايت

منطق بود که  گاه اين کينه وعداوت، چنان کور و بی. شناختند  چيزی را نمیشکنجه
ی اعدام خواهر حاضر شده و به  نواخت و يا در صحنه برادر، کابل بر پای برادر می

  ! کرد خار میزدن تير خالص افت
  
١۴   

مصيبت داشتم که ناگهان مرا برای بازجويی به محل  اندوه و ی کافی غم و به اندازه
 و يا جهنم آرزويم مبنی بر انتقال به گوهردشت. شد از اين بدتر نمی. جديدی بردند

اوين هم به ترکيب  برآورده نشده بود که هيچ، جهنم بازجويی در بازجويی در اوين
 بازجو ظاهرًا از اوين آمده بود و برای کار ديگری .ر افزوده شده بودحصا قزل" قيامت"

تنها . شناختم نبود  که میهايی آنبازجوی خودم و يا از . جا مستقر شده بود در آن
 ميان راه متوجه شدم که در. های بزرگش بود ای که از او به ياد دارم، دست مشخصه

چرا بدون اجازه اوين را ترک کردی؟ با : او گفت. کند افراد ديگری را نيز بازجويی می
توانم سرخود از اوين  مگر من زندانی شما نيستم، چگونه می: حالی نزار در پاسخ گفتم

ا معطليد خواهيد بکشيدم، چر گيری هستيد؟ اگر واقعًا می تا اين جا بيايم؟ چرا دنبال بهانه
دانيد که اطالعات به درد  دهيد؟ خودتان می کنيد؟ چرا اين قدر عذابم می و راحتم نمی

ام از اوين   ظاهرًا خروج بدون اجازهداريد؟ بخوری ندارم، پس چرا دست از سرم بر نمی
وضعيتم از قبل هم بدتر .  به دنبال تسخير روحم بودهمچنان او .چندان برايشان مهم نبود

حاال ضرب و شتم و بازجويی و سرپا .  ديگر هيچ اميدی برايم باقی نمانده بودشده بود،
در واقع ديگر تحمل اين همه عقوبت برايم دشوار شده . ايستادن هم اضافه شده بودند

ت خودم نبود دس. کرد  اندوخته داشتم، ديگر کفايت نمیدرتوان و نيرويی که . بود
مرز بين رؤيا و واقعيت، کابوس و حقيقت در . دمش رفته تلقی می   آهسته از دست- آهسته

ام ظاهرًا تمام شده بود، اما دست بردار نبودند و قصد   بازجويی. ذهنم به هم ريخته بود
بخش . دادم داشتم حس زمان و مکان را از دست می. تمام عيار برای براندنم داشتند

 به درستی و دقيق يادم خيلی چيزها. ام زيادی از آن روزها را در ذهنم از دست داده
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تقريبًا ديگر هيچ .  ذهن دارمنيست، يا تصوير بسيار درهم و نامشخصی از آن در
  . ويزی برای ماندن نداشتمادست

  
١۵  

را مورد بررسی " قيامت" موضوع تحليلی و ژرفبينانه و به صورتی  اگر بخواهيم واقع
 ها انسانی نهايی در خواهيم يافت که اين  در بررس:بگويمقراردهيم، بايستی قاطعانه 

هر فرد . گرفتند که کدام راه را انتخاب کنند بودند که در آخرين مرحله، تصميم می
ای را در  تواند در اوضاع به غايت ناهنجار نيز تصميم بگيرد که چه روش و شيوه می

ی خود را حفظ ی انسان رهتواند تصميم بگيرد که جوه انسان در همه حال می. پيش بگيرد
گيرد  ، باز اين اوست که تصميم می" و قيامتقبر" در موقعيت خطير و دشوار اکند و حت

توان از  همه چيز را می. که ارزش انسانی خود را حفظ کند يا چشم بر همه چيز بپوشاند
   ٣٢.انسان ستاند جز اراده و آزادی انتخاب آخرين را

 مارکسيستی و به ويژه های ان با اشاره به خيل بزرگ زنان وابسته به جريحاج داوود
اگر از زندانيان مجاهد خدايشان را بگيری، : گفت می) سهند ("اتحاد مبارزان کمونيست"
اصوًال افرادی که دارای . اين نظريه تا حدودی درست بود.  نيز خواهند بريدها آن
 گاه ،هر چند. کردند  را بهتر سپری می"قبر"عتقادات مذهبی هستند، شرايط انفرادی و ا

های الزم  فرو رفتن در اعتقادات مذهبی و تخيل عقوبت اخروی و فراهم شدن زمينه
 افراد را به ،برای ايجاد وهم و خيال و نگرانی مفرط برای رستگاری و زندگی اخروی

  . برد درمان پيش می های روحی شديد و روان پريشی بی اهنجارینسمت ماليخوليا و 
 و "قبر" بر اين پايه استوار بود که دليل اصلی عدم کارايی الزم تيغ ارزيابی حاج داوود

که همانا اعتقاد داشتن به خدا  ها آن، ريشه در ايدئولوژی  در ارتباط با مجاهدين"قيامت"
ی اعتقاد به خدا ارزيابی  در صورتی که از نظر من عمده کردن مسئله. دارداست، 

 های انکرد نه صرفًا تفاوت در بني چه که اين دو را از هم متمايز می آن. صحيحی نبود
ايدئولوژيک، بلکه از يک طرف زنده و فعال بودن تشکيالت مجاهدين و کورسوی 

 به درست و يا به غلط در ارتباط با پيروزی و سرنگونی ،که زندانيان مجاهداميدی 
گشت که به جريان و رهبران  ی الفتی بر می رژيم داشتند، بود و از سوی ديگر، به رشته

کرديم که  گونه قضاوت می پذيرفتيم، بايد اين  را میاگر ارزيابی حاج داوود. خود داشتند
يان مذهبی و به ويژه مجاهد به خاطر اعتقاد به خدا و آن دنيا، بهتر از زندانيان زندان

در زمان . گونه نبود در صورتی که اين. کردند  را میمارکسيست تحمل فشار و شکنجه
های انقالبی معاصر را  ين جنبشبزرگتراتفاقًا . خورد شاه نيز اين تفاوت به چشم نمی
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ما نيز  در ميهن. اند اند که اعتقادی به خدا و روز رستاخيز نداشته ردهکسانی رهبری ک
  . اند  به وجود آوردههای زيادی را در دوران شاه و خمينی اين دسته از افراد حماسه

  
١۶  

ای که مهم بود، درس  در طول زندان بارها شکست را تجربه کرده بودم ولی مسئله
های ارزشمند آن را فراموش  من هرگز شکست و درس. هايم بود تگرفتن از شکس

بايد دوباره بلند . انديشيدم ای می من به زمين خورده بودم، ولی بايد راه چاره. کنم نمی
آموزند، مهم، تعداد   که راه رفتن میکودکانیچون . ايستادم شدم و روی پاهايم می می

  . ی راه رفتن است راگرفتن شيوههای ما نيست، مهم عزم ما در ف خوردن زمين
ميخکوب بر خاکستر بازمانده از مصائبی چند که بر من رفته بود ايستاده بودم، در 

ی در افکار درهم و برهم. ديده بودمحالتی ماليخوليايی به ياد رؤيايی افتادم که شب قبل 
رفی افتادم که ی نه چندان دور رفتم و به ياد ح به گذشته. را ديده بودم" موسی "که داشتم

 زده بودم، او های شب به عبدالحميد پوراسعد  نيمه، بهمن١٩مدتی پيش در حوالی 
  انديشی؟ کنم ولی به چه می قبول می: به او گفتم. در حال فکر کردن است: گفت می

ای؟ پاسخی نداشت  ه انديشيده بهمن و موسی و بقي١٩راست بگو اين روزها چند دقيقه به 
 سؤال اصلی اشم،ناگهان گويی که کليد رمز مقاومت را يافته ب. و جوابم را با سکوت داد

خودم چند لحظه به اين مسئله در شرايط جديد انديشيده بودم؟ يک لحظه پيکر : اين بود
 او زندگی های گذشته را با او و ياد من سال. پشتم تير کشيد. را به خاطر آوردم" موسی"

حاال که قرار است اين : با خودم گفتم. دلم گويی نور اميدی روشن شد در. کرده بودم
" ی   با اجبار من به نوشتن کلمهها آن. قدم شوم گونه فنايم سازند، بگذار خودم پيش

ره با کردم و حاال دوبا احساس گناه می. ام کرده بودند و مسخره ، تحقير" معدومخيابانی
 و در ضمن  بگيرمانتقامبه نوعی خواستم  می. شدم گرفتم و بلند می ياد او جان می

موسی نه برای من بلکه برای تمامی زندانيان مجاهد، منبعی . هايم را نيز بپوشانم ضعف
هيچ سالی را بدون ياد و نام او آغاز نکرده بوديم و بعدها نيز . از انگيزه و الهام بود

مان،  های عزيزان گرفتيم، به هنگام بوسيدن گونه يکديگر را در آغوش می  وقتی. نکرديم
اين موضوع در تاروپود من چنان تنيده شده . کرد نام و ياد او ما را به هم نزديک می

 مرا به بند عزيز سابقم، محسن معافی  بعد از آزادی، وقتی دوست و همابود که حت
 بهمن در آن به خاک افتاده بودند، برد، ديگر ول ١٩يگر شهدای ای که موسی و د خانه

داد،  فرصتی که دست می.  ميعادگاهی شده بودهمچونجا برای من  آن. جا نبودم کن آن
با ماشين از جلوی . رفتم جا می بردم يا که تنهايی به آن جا می دوستان نزديکم را به آن

زدم و با  ندی زعفرانيه قرار داشت، دور می در بل"کوه بن"بستی به نام  خانه که در بن
همراهانش و بود، به ياد مقاومت او   هايی که هنوز روی ديوار خانه ی سوراخ مشاهده

  . کردم انديشيدم و دوباره تالشم را آغاز می شدم، به او می وقتی خسته می. افتادم می
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مطمئنًا اگر . نتحار بود به نوعی ا شدهتمام تالشم معطوفدر موقعيتی قرار داشتم که 
جنگ و جدال عجيبی در من . وسايل انتحار را در اختيار داشتم، بدان دست زده بودم

چه که بر من رفته بود،  باری بود که ديگر به بازجويی و آن اولين. آغاز شده بود
ديگران  کاری به اين نداشتم که چه کسی چه چيزی را در مورد من و. انديشيدم نمی

 .به هيچ قيمتی سرپا نخواهم ايستادتصميمم را گرفته بودم، ديگر . کند یمطرح کرده و م
موضوع ! کمترآمد، برايم از سرپا ايستادن بهتر بود و بهای پرداختی آن  هر چه پيش می

اصلی اين بود که تصميم گرفته بودم وقتی قرار است بميرم، چرا ايستاده نميرم؟ چرا 
. ها هم در آخرين لحظه  برنخيزم؟ آنهايم آرمانز برای دل خودم هم که شده، به دفاع ا

 مشتاق نيست که با يکی اصًال چرا از فرصت استفاده نکنم؟ مگر اين همه حاج داوود
من تا بن استخوانم به اين راه اعتقاد : به او خواهم گفت. شوم قدم می بحث کند، من پيش

خواهی با يک نفر که از مواضع سازمانش دفاع  کردی که می مگر تو ادعا نمی. دارم
    کنی؟ ات عمل نمی چرا به وعده. کند، به بحث بنشينی؟ من حاضر و آماده هستم می

خواهد قدرت اين را داشته باشم که  چقدر دلم می: ها خواهم گفت و هنگام مصاحبه به بچه
های خودم  ه ضعفقهرمان نيستم، ب. زنم، بايستم هايی که امروز می تا آخر روی حرف

شکی در صحت . کند انسان بماند ام که تالش می بيش از شما واقفم، انسانی معمولی
اگر به اختيار خودم باشد، صد بار ديگر هم همين راه را بر . ام، ندارم راهی که برگزيده

ام  بينيد، همه از من است و عدم توانايی اگر در جايی ضعف و سستی می. خواهم گزيد
چه امروز بر زبان  اگر روزی سخنی غير از آن.  کشيدن مشکالت راهدر به دوش

کشند و  کردم با اين کار، هم مرا زودتر می می فکر ! باور نکنيد بر زبان راندم،آورم، می
 هر روز مرگ و نااميدی را ها آن :گفتم به خودم می. روم هم الاقل با آبرو از دنيا می

خواهند خاک  که می د را بشارت ندهم؟ مگر نه اينکنند، چرا من زندگی و امي تبليغ می
ی زندگی در آن ندمم؟   مرده بر بندها بپاشند، چرا من در همان حدی که توان دارم، نفخه

ی  من که رفتنی هستم، پس چرا از فرصت به دست آمده استفاده نکنم؟ به اين طريق نقطه
هايم منشاء  گيری ن و موضعآخرين سخنا. هايم نيز خواهم گذاشت ی ضعف پايانی بر همه

رسد، اين حقيقت  چيزی که امروز مهم به نظر می. ی من خواهد شد قضاوت در باره
ای  اگر قرار است فنا شوم، بگذار عده. است که کسی در اين ميان از اميد سخن بگويد

افکند و  درختی باشم که صاعقه او را می": حاال که قرار است بميرم، بگذار. را احيا کنم
   ٣٣."سازد اش می وفان ريشه کنت

 به رژيم و جانيانش  خروار- خروارجا بودند، از صميم قلب و  ی کسانی که در آن همه
چه که کم داشتند، عشق و محبت به چيزی بود که  اما چه بسا آن. ورزيدند نفرت می

  .شان باشد  توانست منبع انگيزه می
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کردم و منتظر فرصت بودم که شانس  خواستم بگويم، در ذهنم مرور می چه را که می آن
فکر کردم اگر دل به دريا نزنم، چه بسا تعمق . يارم شد و امکان آن به سرعت فراهم شد

های کاری که قصد انجام آن را دارم، مرا از دست زدن به آن  ی پيامد و تفکر در باره
. صدايش را شنيدم. آن جا شدم در ی حضور حاج داوود ناگهان متوجه. دارد میباز 

قدر در آن شرايط، به لحاظ روانی به اين صدا کشش پيدا کرده  کنم که آن اعتراف می
گويی به تمامی ! ذير بود و آرام بخشپدل! شنوم ويی صدای محبوبم را میبودم که گ

 ام که عزمم را جزم کنم و بر اضطراب و دلهره برای آن! ام آرزوها و اميالم دست يافته
 اشرح لی صدری، و يسرلی امری، وحلل عقدة  رب": فائق آيم، چند بار زيرلب خواندم

  .ی زبانم را بگشا ام را فراخ کن و کار مرا آسان کن، عقده  پروردگارا سينه٣٤"من لسانی
 کردم و تقال می. فهميدم من چيزی نمی. خواستم با او برخورد کنم، ممانعت کردندوقتی 

شايد آن را نوعی .  تالش کردند مرا از انجام اين کار باز دارندها آن. زدم دست و پا می
شد  می حالی که به من نزديک   متوجه شد و درحاج داوود. ديدند طغيان و شورش می

وای از زمانی که . گونه بود ها اين سرحال بود و قبراق، بعضی وقت! ولش کنيد: گفت
من به : گفتمبعد از کمی کش و قوس  حرف حسابت چيه؟ :گفت. خمار بود و عصبانی

چرا معطل هستيد؟ چرا مرا اعدام . حاضرم بهايش را بپردازم  اعتقاد دارم ومجاهدين
گويی توان الزم را در ادای کلمات . گفتم ها را با قاطعيت الزم نمی کنيد؟ البته اين نمی

آيد که  يادم نمی. گرفته بودقاطعيت را از کالمم نداشتم و يا ترس از پيامدهای بعدی 
دانم گفتم يا نه؟ چون مرز  چيزهای زيادی را آماده کرده بودم، نمی. ديگر چه چيزی گفتم

ای نازل   چونان فرشتهناگهان حاج داوود. بين رؤيا و واقعيت در ذهنم به هم ريخته بود
.  نيست"منافق"کاری به کارش نداشته باشيد، او ! کنيدولش : گشته، به اطرافيانش گفت

. کند او علنًا دفاع می. کند  اعتقاد دارد و کتمان می"نفاق"منافق کسی است که به جريان 
مان قوی  قدر منطق آن. ما ترسی نداريم! مان اين است که همه مانند او شوند ما تالش

ی  رؤياست و ساخته و پرداختهيا دم فکر کر! هر کسی در بيافتيم توانيم با است که می
سپس دستم . بينم و به زودی بيدارم خواهند کرد  يا که خواب می، وام ذهن بيمار و خسته

. را گرفت و به اتاقش برد و به پاسداری دستور داد که وسايلم را آورده و تحويلم دهد
. کردم ، باور نمیچه را که اتفاق افتاده بود آن. بيآورنديک چای داغ برايم دستور داد 

کردم که به دنيای واقعی   کم باور می- کردم و کم داغی ليوان چای را در دستانم حس می
به همان راحتی که . درعرض چند دقيقه از جهنم به بهشت منتقل شده بودم .ام قدم گذارده

. و تمايل يک فردتنها نياز به يک دستور بود . رفته بودم، از آن بيرون آمدم" قيامت"به 
برد و   در آن لحظه پيدايش نشده بود و يا در خماری به سر میاگر آن روز حاج داوود

توانستم  نور و روشنی را نمی. گونه رقم بخوردتوانست ديگر سرنوشت من می... يا
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  . دکر ی اجزای بدنم درد می و بدتر از همه، به هنگام راه رفتن همه. تحمل کنم
شنيدم و تنها بخش  اصًال نمی. دادم  گوش نمیشهاي من به حرف. او مقداری روضه خواند

خواهيم به شما آزار برسانيم، ما  ما نمی: گفت اندکی از آن به يادم مانده است که می
اگر فشاری . خواهيم شما خودتان باشيد، هر چه هستيد همان باشيد و همان را بگوييد می

ريم، به اين دليل است که شما را به فکر فرو برده و وادارتان سازيم آو هم روی شما می
خودتان که بشويد، همه چيز درست خواهد . ی نفاق را بدريد و خودتان شويد که پرده

ی اين  ولی متأسفانه متوجه! آوريد  در واقع اين شما هستيد که فشار روی خودتان می.شد
الت خوب نيست، برو بعدًا با هم صحبت معلوم است که ح:  سپس گفت.موضوع نيستيد

سرانجام تأکيد کرد که در مناظره با او در . هايش بود اين بهترين قسمت صحبت. کنيم می
کنی و به راه   گفت يا تو ما را قانع می و با خنده. حضور زندانيان، خود را آماده کنم

هرچند گريز خطرناکی . نيمگردا  می کشانی و يا ما تو را به راه توبه و اسالم باز نفاق می
اگر شرط و . پيشنهادش را بالفاصله پذيرفتم. ای جز پذيرش آن نداشتم زده بود ولی چاره

دانستم رو به مرگ  هرچند می. پذيرفتم گذاشت، در آن لحظه می شروط ديگری هم می
هايش را باور نداشتم و مطمئن  هيچ يک از گفته. روم ولی خشنود و راضی بودم پيش می

م هم ي يک از مسئوالن رژ  نه تنها او بلکه هيچکند، نبوده و گونه که ادعا می آندم بو
.  انتقال دهند٣ واحد۵ دستور داد من را به بند حاج داوود. ظرفيت چنين کاری را ندارد

 تو :گفت. روند، در ابتدا بايد انزجارنامه بخوانند جا می ام کسانی که آن شنيده: گفتم
جا هستند که ممکن  کسانی آن. ی درگيری ندارم حالم خوب نيست، حوصله: گفتم! نخوان

.  با کسی کاری نداشته باشمميل دارم مدتی در خودم باشم و.  درگير شومها آناست با 
جا که ديگر  آن: پرسيدم.  انتقالت دهند٣واحد  ١گويم به بند  اشکالی ندارد، می: گفت

 بعد .جا رفيق پيدا خواهی کرد  آن.نه، برو نگران نباش: ست؟ گفتهايی ني چنين برنامه
 مقررات همچنينام با کسی صحبت نکنم و  ی جايی که بوده از من قول گرفت در باره
  .زندان را محترم بشمارم

 





  
  
  

  انبند عمومی، حاکميت مطلق تواب
  

 برخورد با حاج ؛ تداوم مصاحبه؛ امکانات بند؛ بيگاری؛٣ واحد ١بند 
  ...؛ وقايع دردناک؛ آشنايی با افراد جديد وداوود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مبادا سخنی، جغدی پير !هيس
 پای در قير به ره دارد گوش 
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جا يک سر و بدون تأمل به  نه شدم و از آن روا٣هنگام اذان ظهر بود که به سوی واحد 

کرد، صف  تا چشم کار می. در بند که باز شد، نزديک بود پس بيافتم.  منتقل شدم١بند 
ی توالت و حمام را از بند جدا  ای که محوطه از دم در بند تا دم ميله. نماز جماعت بود

 در قل شده بودمبه بند عمومی منت. ام تصور کردم از حاجی رودست خورده. کرد می
ی زندان، مجرد است و بند  کردم که همه  فکر می وتصور بند عمومی را نداشتمکه  حالی

حتمًا لجبازی کرده و مرا به بند توابان فرستاده : با خودم گفتم. عمومی وجود ندارد
های  ها به شکل ستون های بين سلول ستون. راهرو بند به شبستان مسجد شبيه بود. است

 "کلمات قصار"های قرآن و   آيهها آنآميزی و نقاشی شده بودند و روی  گمسجد، رن
به خودم نهيب . سرسام گرفته بودم. ، با خطی خوش نوشته شده بودند و بهشتیخمينی

ن و در يک هم پشت سر توابا شود نماز جماعت خواند، آن زدم که با هيچ توجيهی نمی
 ٣٥ "فرادا"جا نيز پر بود از کسانی که نماز را  آن. به مسجد بند رفتم! صف مشترک

 دوال به گشت و گذاری کوتاه در بند - جا نمازم را خواندم و دوال همان. خواندند می
  . پرداختم
نگاهشان نيز . توانستم حدس بزنم رفت، اين را به راحتی می ی افراد به توابان نمی قيافه
. شدم  متعجب میبيشتردم، کر نگاه می بيشترهر چه . ستانه بود و شرارتی در آن نبوددو

 يک آشنا نيز اچگونه چنين چيزی ممکن است، من حت. شناختم کس را نمی  من هيچ
تر و   و دقيقبيشترها را  شد که به هنگام راه رفتن، اتاق تعجبم باعث می! ندارم

.  شده بودندام های غيرعادی ی نگاه يه نيز متوجهبقظاهرًا . تر ورانداز کنم کنجکاوانه
 ضعف شديد رغم علیام باعث شده بود که  درگيری ذهنی. لبريز از بهت و تعجب بودم

جسمی و درد جانکاهی که داشتم، چند بار طول بند را قدم بزنم ولی چيز زيادی 
  .دستگيرم نشد

. ها اتهامم را پرسيد کی از بچهوقتی از خواندن نماز مغرب و عشا در اتاق فارغ شدم، ي
مگر : اند؟ گفتم پس چرا تو را به اين جا آورده: با تعجب گفت. مجاهدين: گفتم  درنگ بی
شوند که به  اين جا تنها افرادی نگهداری می: جا به چه کسانی تعلق دارد؟ گفت اين

. ی مجهوالتم را گرفته بودمبا توضيح او پاسخ تمام. های کمونيستی وابسته هستند گروه
 وابستگی به کرد که اين همه نمازخوان، کسانی هستند که اتهام اصًال به ذهنم خطور نمی

ای که وارد بند شده بودم، جمعيت عظيم نمازخوانان  از لحظه.  کمونيستی دارندهای  گروه
 باعث چه که تصورم اين بود که بند مجاهدين است و آن. مرا دچار اشتباه کرده بود

  . ام با کسی در آن بند بود شد، عدم آشنايی تعجبم می
 .دادند سرمی است "دعای وحدت" را که در واقع "انجز انجز وعده،"سرود  بعد از نماز،

                                                 
  . خواندن نماز به شکل انفرادی35
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نماز يک  پيش. کردند گرفتند، آن را کوبنده اجرا می های همديگر را می حالی که دست در
گاه مسئول بند، .  نام داشتاشتباه نکنم حميد رضوانیی بود که اگر ا زندانی توده

زبانی هم    که ُتک يک هوادار سابق اقليت"کثافتی" معروف به ، قناعتیاسماعيل
هميشه يک . خواند  را می"دعای وحدت" نماز بود و حميد رضوانی کرد، پيش صحبت می

ايستاد و رکوع و سجود و قنوت و تشهد را مانند مساجد  نماز می ر نيز در کنار پيشکّبُم
هايی از  ی مذهبی داشت، چرا که گاه خودش سوره اسماعيل ظاهرًا سابقه. کرد اعالم می

  . کرد و همه ملزم به گوش دادن به آن بودند قرآن را نيز تالوت می
ِد سابقًا مارکسيسِت تازه مسلمان شده، در مسجد بند مشغول به کار  هنرمنروزها، توابان

 و مشغول آميزی کرده به رنگ آبی، رنگديوارهای مسجد را به تازگی . بودند
هايی  های معين طرح ستون با فاصله. نويسی دور تا دور قسمت باالی ديوار بودند کتيبه

 به قبله، طرح يک محراب را ی مسجد رو در گوشه. را نيز روی ديوار کشيده بودند
  . به مسجد بدهند"روحانی"تالش کرده بودند که فضايی . کشيده بودند

 که عمومًا به جز يک بند، به زندانيان سياسی ١شرايط بند قابل قياس با بندهای واحد 
ی رفتن به اتاق ديگری  ها باز بود، هرچند کسی اجازه در اتاق. مجاهد تعلق داشت، نبود

.  هواخوری از صبح تا غروب باز بودبدر.  قدم زدن در راهرو آزاد بود.را نداشت
های مختلط  توابان و غيرتوابان در تيم. زندانيان به بازی فوتبال و واليبال مشغول بودند

اگر مرزبندی . مرزبندی خاصی در اين مورد نبود. کردند و جداگانه با يکديگر بازی می
در واقع اين توابان بودند . د تا زندانيان بالنسبه مقاوم از طرف توابان بوبيشترنيز بود، 

توانست   و اين میدادند های خود راه می د، به تيمکه افراد خاصی را که تواب نيز نبودن
کف حياط آسفالت بود و تميز و بخشی از حياط از طرف . امتيازی برای فرد تلقی شود

  .کاری شده بود کاری و سبزی زندانيان گل
، مسئول باغچه مقداری تره و جعفری محصول باغچه د گاهی قاسم عطاءاللهیهر از چن

حوض آبی نيز در وسط آن قرار داشت، همراه با يک . کرد ها تقسيم می را بين اتاق
ی مهدوی، يکی از زندانيان   را با بودجه٣ بندهای واحد  بام  و پشت سطح حياط.  فواره

 آسفالت آالت اشتغال داشت، سازی و فروش آهن که به کار تانکربطل سلطنتمتمول 
چه  چنان.  بود کشيدن از زندانيان انجام گرفتهکار اجرايی آن نيز با بيگاری. کرده بودند
های زندان و واحدهای مسکونی درون      ساخت سولهی بخشی از بودجهشد،  گفته می

 را به های حاج داوود نگهداری از اسبخود مهدوی . وی متقبل شده بودزندان را نيز 
ب و طل ی امکانات بهداری زندان نيز از سوی زندانيان سلطنت  کليه٣٦.عهده داشت

 ... و"يونيت دندانپزشکی"ی يک  جمله تهيه از. بازماندگان رژيم سابق تهيه شده بود

                                                 
  وی نسبتی با آقای بهرام مهدوی صاحب تانکرسازی مهدوی که بخش اعظم گازوئيل در سطح تهران را پخش 36
  . کرد، ندارد می
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اگر از درد دندان رنج .  بسيار ساده بودها آنکردن   برای سرکيسه حاج داوودترفند
همه چيز مملکت دست شما بوده و همه را باال . ما بودجه نداريم: گفت بردند، می می

حاال هم که . کرديم اگر داشتيم که دريغ نمی. ايد و حاال چيزی باقی نمانده است کشيده
ها با  جوانان ما در جبهه. اند  جنگی که اربابان شما به ما تحميل کرده.جنگ است

د،  داوو ی حاج با روضه. شوند و کسی نيست به دادشان برسد درد شهيد می دندان
د  از در مصالحه و ارفاق وارسپس حاج داوود. شدند ها يک چيزی هم بدهکار می بيچاره

دهم که به سرعت  اش را تأمين کنيد، قول می اگر حاال هم شما بودجه: گفت شده و می
 را مجبور به پرداخت ها آنبا اين ترفند، . کنيم ی اين امکانات را برايتان آماده  همه

  . کرد کرد که بايد زندان فراهم می ی امکاناتی می هزينه
در اين مورد رد استفاده کرد و شد از حمام با آب س در اين بند به طور دائم می

هر . رسيد ها می گرم هفتگی بود و به نوبت به اتاق دوش آب. نداشتوجود محدوديتی 
کردند تا افرادی که نياز  گرِم دو دوش را برای مدت کوتاهی باز می روز صبح نيز آب

  .به حمام واجب داشتند، دوش بگيرند
کرده  ی تميز و رنگلگ يک دستگاه، جم دستگاه توالت داشت که به غير از١٢اين بند، 

شد به  ها که بسيار کثيف بود و از دور نيز به خوبی می روی در يکی از توالت. بودند
اين ". توالت کفار: "ها پی برد، با خطی نسبتًا خوش نوشته بودند تمايز آن با ديگر توالت

ان در بندی با بيش از خواندند و تعدادش کسانی که نماز نمی. تعلق داشت" کفار"توالت به 
جايی که از نظر رژيم  کفار از آن. رسيد  نفر زندانی به انگشتان دو دست هم نمی۵٠٠

اين بدان معنا بود که فقط از تلويزيون داخل . نجس بودند، حق رفتن به مسجد را نداشتند
اگر . دتوانستند به مسجد برون توانستند استفاده کنند و برای تماشای تلويزيون نمی بند می

خواستند از فروشگاه خريدی کنند، مجبور بودند از ديگری بخواهند که اين کار را  می
توانستند به   نمی"کفار"زيرا فروشگاه در مسجد بند قرار داشت و . برايشان انجام دهد

 به اين شکل ها آن. شد مقررات نجس و پاکی به ظاهر بايد رعايت می. شد کنند و جا آمد آن
خواندند به اين مفهوم نبود  کسانی که نماز می. زندانيان مقاوم را تحقير کنندخواستند  می

با من . گونه بود شان نسبت به شرايط اين کرد که مقاوم نيستند و نبودند، چه بسا روی
 نيکی بودند و در شرايط گوناگون های سان، انآشنا شدم از نزديک ها آنبسياری از 

  .  جاودانه شدند۶٧ در سال ها آن از بعضیاده بودند و های زيادی نيز به خرج د مقاومت
 درصد از کل زندانيان مارکسيست مرد موجود در زندان ۵٠در هر صورت، 

. بردند و موظف به اجرای مقررات نجس و پاکی بودند ر، در اين بند به سر میحصا قزل
 در صف نماز جماعت به جا نماز رابه جای آن که ،  رويکردشان متفاوت بود بعضی
من از چگونگی اعمال اين . خواندند  در اتاق و يا مسجد بند می"فرادا" به صورت آورند

هرچند . که متعلق به زندانيان مارکسيست بود، مطلع نبودم ١ واحد١مقررات در بند 
ن دليل به همي. من نيازی به کتمان نظراتم نداشتم. ی اين بند نبود جا به گونه شرايط در آن
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ايستادم، چون اين توالت  هم در صف توالت نمی. کردم استفاده می" توالت کفار"از 
 "نجس"خواندند و  که با کسانی که نماز نمی مشتری نداشت و هميشه خالی بود و هم اين

تعدادی اندک نيز که نماز . دادم ام را نشان می شدند، احساس همدردی و کافر قلمداد می
برای فرار از ايستادن در صف طوالنی منتظران، به توالت کفار خواندند، گاه  می
 نيز در پشت ها آن را به مسئوالن بند گزارش داده و موارداما توابان اين . ندفتر می

استفاده کند، اگر چه نماز هم بخواند، به " توالت کفار"اگر کسی از : کردند بلندگو اعالم 
توالت "  جرأت استفاده ازها آن اين هشدار ديگر با. عنوان کافر در نظر گرفته خواهد شد

.  کسی با من در اين رابطه برخوردی نکردگاه هيچولی . دادند مینراه را به خود " کفار
من منتظر بودم تا يکی از توابان اين موضوع را با من در ميان بگذارد تا به حسابش 

 ها آن.  من پی برده بودندشان در رابطه با  نيز به نقطه ضعفها آنظاهرًا خود . برسم
من اتهامم ! تر از پاپ شوند توانستند الاقل پيش من، دم از مسلمانی بزنند و کاتوليک نمی

شان را  ظاهرًا اين موضوع دست! ستیيشان داشتن عقايد مارکس  اتهامها آنمذهبی بود و 
ی مذهبی ها داد که با من وارد حريم  اجازه نمیها آنبست و به  در برخورد با من می

  .شوند
، های آخوند طباطبايی ی آموزشی تلويزيون، اختصاص به درس در طول روز برنامه

او معتقد بود . داشت" لشکر جهل" و" لشکر عقل" در مورد  سابق شهرداریحاکم شرع
.  زير لشکر٧٠هم  لشکر دارند و هر کدام از آن لشکرها، ٧٠يک از اين دو،  که هر
ها به او لقب  بچه. گشود را می" عقل يا شهوت" بحث کشاف ،ی تهرانمجتبیشيخ 

 را برايم گوش دادن به چنين خزعبالتی واقعًا حکم شکنجه. داده بودند" العلما شهوت"
گوش کردن به . شد  پخش میالبالغه ازسوی منتظری گاه نيز تفسير نهج. داشت
.  اجباری بود و من نيز متعهد شده بودم که قوانين بند را رعايت کنمهای فرهنگی  برنامه

خواستم در بند  نمی. کردم  غير از آن عمل نمی، اگر چنين کاری نيز نکرده بودماحت
خواستم که  م نمینشان کرده شوم و همه از موضوعی که پيش آمده بود، مطلع شوند و ه

  . افزايش دهم،چه بود  روی خودم را بيش از آن حساسيت
  
٢  

تعدادشان بسيار زياد بود، قدم به قدم افراد را . کردند در اين بند، توابان حکومت می
جا نديده بودم و تصورم از   من تا آن موقع اين همه تواب در يک. کردند تعقيب می

هر . ديدم ر را پيش رويم میحصا ينک واقعيت قزل ولی ا،ای ديگر بود زندان به گونه
بار برای اين که عرض اندام کرده   يک. شد  افزوده میها آنروز تلفات جديدی نيز به 

باشند و قدرت خود را به رخ افراد بند بکشند و در ضمن تو دل افراد را خالی کنند، 
، مسئول بند  قناعتیاندهی و نزد اسماعيل يکی به اتاق فرم- ی افراد اتاق را يکی همه

اش   خود فرد، ارزيابیحضورپرسيد، در  وی در حالی که نام هر فرد را می. فراخواندند
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ی و احمد معروف صميم معاونان اسماعيل، سعيد صادق. نوشت را در مقابل نام وی می
محمود . دار مسئوليت بند شده بود ظاهرًا وی تازه عهده. ودندب" انیاحمد اصفه" به

! سر موضع: در مقابل نام من نوشت. بند مدتی پيش آزاد شده بودقبلی ، مسئول ناطقيان
م بيايم کند تا بخود خواست به من بفهماند که مرا چگونه ارزيابی می و از اين طريق می

ی افراد بند  ای بود که برای همه اين شيوه. آيم برها آنتيازدهی به و از در مصالحه و ام
دانست که  ره نمیيچاب. تنها پوزخندی زدم و اتاقش را ترک کردم. کرد يکسان اجرا می

ترفند وی الاقل  ام و ام پرداخته  به دفاع از مواضع سياسیمن علنًا در مقابل حاج داوود
  . ثمر خواهد بود من بیدر رابطه با 

تعدادی زيادی از زندانيان ُکرد نيز به خيل توابان پيوسته بودند و در صدد يارگيری هر 
به  ٣٧،مردوخیمعين  و يک شاعر هوادار کومله.  از ميان خودشان بودندبيشترچه 

کردند، ابتدا به  ی را که شکار میهر فرد. شدند ردها شناخته میعنوان افراد تئوريک ُک
ی تحويل به  ، فرد را آمادهها آنبردند و بعد از مدتی کار توضيحی از سوی   میها آننزد 
 او را به نگهبانی در بند و سپس به  مسئوالن بنددر ابتدا. کردند های ديگر می بخش

    .داشتند وا می... گزارش دهی و
  
٣  

 و راموش کنم، در همين بند و با مسئوليت افراد فوقتوانم ف  نمیگاه هيچای که  واقعه
 افتاده شان  جوان آهنگر ُکرد به دام ، يک کارگر٢٢در اتاق .  اتفاق افتادديگر توابان بند

و بعد از کار توضيحی الزم، وی را به طريق معمول فريفته و به انجام مصاحبه در 
کرد   می هيکلی ورزيده بود، فکراو که به خاطر نوع کارش دارای . جمع وا داشته بودند

ديد برای اولين بار در عمرش   و از اين که میاستدر حال سخنرانی برای مردمش 
. کرد صدها نفر مجبور به شنيدن سخنانش هستند، احساس شعف و شادمانی زيادی می

بيچاره دچار توهم شده بود و چنان با غرور در . هيچ درکی نسبت به قبح کارش نداشت
شد، به خاطر  رو می وقتی با کسی روبه. رفت که گويی فتح خيبر کرده است ه میبند را

موقعيت جديدش انتظار داشت که همه برايش به به و چه چه کنند و همانند يک شخصيت 
  .شد به افکارش پی برد از رفتارش به سادگی می. بزرگ او را گرامی دارند

 که به تازگی به بندمان منتقل شده بود و با او هم جاهديناز هواداران م يحيی مدرسی
سيرتی بود که  کارگر ساده و نيک. کرد  او و تصوراتش برايم صحبت میاتاق بود، از

                                                 
تر  چه شنيده بودم، معين پيش بر اساس آن. ادعای بند بود انيان مقاوم و بی جزو زند  برادر وی فاتح مردوخی37

همين . هايی نيز در سطح بند با حاج داوود و توابين داشت پروايی بود و درگيری زندانی مقاوم و در عين حال بی
ی  مقايسه. ست دادکه به زير فشار برده شد، تاب تحمل از د او پس از آن. پروايی در يک نقطه کار دستش داد بی

  داد که برخورد معقول، به دور از احساسات و در نظر گرفتن توان و ظرفيت سرنوشت اين دو برادر نشان می
  . ی دفاعی فرد در زندان جمهوری اسالمی بود فردی و شرايط، بهترين وسيله
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در . ها در بند متوجه اوست ی نگاه کرد که همه می تصور.  شده بودها آناسير دست 
ی روی بازويش را با روغن داغ و قاشق داغ کوب تالشی دردناک سعی کرده بود که خال

دانم خودش به اين نتيجه رسيده بود که فرد سياسی نبايد روی بدنش  نمی. کرده بسوزاند
 به او گفته بودند آدمی ب داده ووی را فري .اثر خالکوبی باشد و يا به وی باورانده بودند

و صحيح نيست وقتی برای ها برهاند  گی دی آلو شود بايد خود را از همه که تواب می
بيچاره گول . ای داشته باشد کرده  دهد، خودش مسائل نگفته و کتمان ديگران گزارش می

 که منجر به  را خورده و اعتراف کرده بود که در چند درگيری حزب دمکراتها آن
بعد !  است دهاش نيام  فوق در پروندهمواردکشته شدن چند پاسدار شده، شرکت داشته و 

از اعتراف، وی را به سرعت به کردستان منتقل کردند و چندی نگذشته بود که خبر 
  .اميدوارم اين خبر صحيح نباشد .اعدامش را آوردند

ای که رژيم در رابطه با افرادی که زير فشار بريده بودند و يا  های پيچيده يکی از حربه
يعنی توابی که از .  همين نکته بودی مقاومت در زندان داشتند، تأکيد روی سابقه
ای  ی ناگفته نويسد، خودش نبايد مسئله ی خود بريده و در مورد ديگران گزارش می گذشته

 بريدگان نيز هميشه بخشی از اطالعات خود را به هر اتمامی افراد، حت. داشته باشد
خواستند همکاری خود را توجيه کرده و  افرادی که می. کنند دليلی حفظ می

نويسی در مورد ديگران را برای خود از موضع حق به جانب حالجی کنند،  گزارش
اين . ند گذاشتهرو بودند که بخشی از مطالب خود را ناگفته باقی  هميشه با اين تضاد روبه

رژيم و ديگر توابان نيز با علم و . افتاد  میها آنای به جان و روان  تضاد مانند خوره
 را ها آنهای   و آخرين رمقندگذاشت  را تحت فشار میها آن،  اين قضيهآگاهی نسبت به

   .ندگرفت نيز می
  
۴  

 کشيد، محسن ی برخورد تئوريک با افراد را به دوش می از ديگر توابان بند که وظيفه
ی  او در جوخه.  بودی زندان زمان شاه را نيز داشت،  که سابقهی، يک اکثريتدرزی

 و به انجام  انقالب را زدهود و مدعی شده بود که تيرخالص ضداعدام نيز شرکت کرده ب
، جزو توابان بندهای ۶٠ وی از ابتدای دستگيری در سال .کرد مباهات میآن نيز 

ها شرکت  وی در ضرب و شتم. مختلف بوده و جنايات متعددی را مرتکب شده بود
ناصری مانند او کنترل هميشه ع. کرد  می تعيينبط اصلی بند را کرد ولی خط و ر نمی

شان را   شده و نقش بازوی نظامیها آن دست   در دست داشتند و افرادی آلتمسائل را
  .کردند میبازی 

 جمعی از توابان را دور خود جمع کرده پست،مقدار و  روزی متوجه شدم که اين فرد بی
 و ها به دنبال چه گوارا ها در کتاب ما را بگو مدت: ، مدعی است کهها آنو ضمن ارشاد 

 در کنار ما و يا در ها آنتر از گشتيم، در حالی که هزاران باال یم...  وهوشی مين
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ها و  اش به بسيجی البته اشاره. ديديم  را نمیها آنهای جنگ قرار دارند و ما  جبهه
  ٣٨!پاسداران بود

روزی . دهنده در اين بند بود  ی سابق نيز يکی ديگر از توابان خطا ، تودهيد رضوانیحم
: گفت  معروف بود، می"حبيب شطی"که به کم سن و سال متوجه شدم که به يک زندانی 

  ! کنم  را تشريح میگيری شخصيت حاج داوود حاال من برای تو چگونگی شکل
بخش . ی بودا نگار توده  روزنامه٣٩، اسدیگ اين بند، هوشنناز ديگر همکاران توابا

. گشت به اشتهارش به ساواکی بودن در زمان شاه می زيادی از مشهور شدن او بر 
 و ی نفوذی حزب توده در ساواک بوده استمجبور شد اعالم کند ودر نهايت  حزب توده

مدت زيادی نبود که به اين بند او  .ای ديگر بتراشد  به اين طريق خواست تا از او چهره
چنان  بود و آنبند گان بخش فرهنگی   از گرداننداش  به خاطر تجربهمنتقل شده بود ولی

.  بود قرار گرفتهيز ها ن ای  مورد نفرت و طرد تودهادر اين راه پيش رفته بود که حت
ی او با بازجويان در کميته مشترک و  گشت به همکاری گسترده  می  موضوع برًاظاهر

 که در اسدی افرادی مانند هوشنگ. بردند  در زير بازجويی به سر میها آنهنگامی که 
کردند،  ک میز زندان را َبسرکوبگری کريه نظام  چهره... های فرهنگی و قالب فعاليت

بيش از توابانی که در ضرب و شتم زندانيان شرکت داشتند و يا در بند نگهبانی داده و 
 زندانبانانی  کردند، در اعمال تبهکارانه دم توالت دمپايی جلوی پای زندانيان جفت می

  ٤٠.سهيم بودند
ه گرو -   را گروه"سهخط "ی هواداران  به هنگام حضورم در بند متوجه شدم که کليه

 توسط چند تن از افراد ها آنبازجويی . برند  می"واحد" هشت زيربه بازجويی برای
 پس از اتمام کار ها آن. گرفت  انجام می"اتحاد مبارزان کمونيست"  و"سهخط "وابسته به 

ازجويان، در موج اعدام شد که سه نفر از اين ب  بازگشتند و گفته میبازجويی به اوين
  .  اعدام شدند۶٣سال  بازجويان تواب در

                                                 
 البد حاال به مقام شهروندی .کند گی از کشور سوئد است و گويا در جنوب آن کشور زندگی می   او دارای پناهند38

اش  ی، در جمع دوستان اکثريت"خواهان ايران اتحاد جمهوری"ی   اخيرًا با امضا کردن بيانيه. سوئد نيز رسيده است
ی زندانی  دهد و چه بسا که کباده را نيز می" خواهی جمهوری"و " منشی دمکرات"و " روشنفکری"وارد شده و پز 
  ! کشد ام را نيز میسياسی دو نظ

 ظاهرًا ی گزارش فيلم بعد از خروج از کشور به همراه همسرش هوشنگ اسدی ی سردبير نشريه امير   نوشابه39
د که محملی برای پناهندگی در فرانسه برای خود و همسرش بتراشد، با انتشار کتابی به نام از عشق و امي برای آن

ی مبارز  کند چهره تالش می)  آنان را خطاب به او نوشته است  از زندان، هايی که مدعی است هوشنگ اسدی  نامه(
پيشه در زندان بود،  ها و از همکاران حاکمان جنايت و در عين حال عاشق و اميدواری به همسرش که جزو تواب

  . ببخشد
 و ديگر روشنفکران ايرانی از درون زندان نگاشته و در  مقاالتی را نيز عليه دکتر ساعدی  هوشنگ اسدی40

زدگی و ابتذال  يکی از مقاالت او را تحت عنوان درآمدی بر علل غرب. سپرد های رژيم به دست چاپ می روزنامه
 دوست و همراه ديگر او که عبداهللا شهبازی.  مالحظه کنيد۶۵ آبان ١۴توانيد در کيهان هوايی  هنر معاصر را می

ی تنگاتنگی با روزنامه  های فرهنگی رژيم است و رابطه پس از دستگيری به سرعت آزاد شد نيز از تئوريسين
  .های سياسی وابسته به وزارت اطالعات دارد کيهان و مؤسسه مطالعات و پژوهش
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که به اتهام   یهاي آن و يا بند متعلق به زندانيان مارکسيست بود و زندانيان مجاهد
  .  بند آورده شده بودنداين هريک بنا به داليلی خاص به مجاهدين دستگير شده بودند،

 اسفند سال ٢٧در .  بود مابند نوشت دردناکی دچار شده بود، هم که به سرشرقیشهنام 
 برای ديدار او به بهنازبرد، خواهرش   به سر می١ واحد ٢هنگامی که در بند  ۶١
وی را مسئول انتظامات جلوی در زندان  رضا جبلی محمد. ر مراجعه کرده بودحصا قزل

 مرگ و باعثميان دِر الکترونيکی زندان گذاشته  د خردسالشان فرزندر مقابل چشم
در صورت جلسه دادگاهی که بعدها برای رفع و رجوع جنايتی که . فجيع او شده بود

بين درب و ميله آهنی و "مرتکب شده بودند، ترتيب داده شد، آمده است که سر بهناز 
در همين گزارش تأکيد شده که . " قرار گرفته و له شده استبقسمتی از جدار چهارچو

دو نفر حاج داوود ". در اثر فشار و له شدن صورت و ضربه به سر فوت کرده است"او 
بودند، مجبور به انتقال شده ی زندان برده  از زندانيان را که برای بيگاری به محوطه

بودند، سپس برانکاردی را که با آن جنازه را حمل کرده . کند پيکر بهناز به بهداری می
م هپس از اين حادثه به جای مر.  شده است"نجس"چرا که مدعی بودند . کشند به آتش می

خواسته و  او را حاج داوودهای شهنام و تالش برای جبران اين جنايت،   بر زخمگذاشتن
 شده و به وی پيشنهاد کرده و سوگند خورده بود در صورتی که در مقابل دوربين حاضر

تواند  جا آزاده شده و می  کشته شده از همان"منافقين"اعالم کند که خواهرش توسط 
  حتاتحت فشار شديدی قرار گرفته بود و ١پس از انتقال به بند او . زندان را ترک کند

  که اکثريتبه اتاقی فرستاده شده بودنداشت و نيز را  با کسی ی سادهوگو  گفتی اجازه
سئول مها  تواببه نمايندگی از سوی  که ی محسن درز،در بدو ورود. ند تواب بودها آن 

شهنام .  مسئوليت براندن تو را به من سپرده است حاج داوود:اتاق هم بود به او گفته بود
 سر خواهرش آمده بود که او را مالقات کند و جان بر. تنها او را به تمسخر گرفته بود

جا  از همين. خواستند که خون وی را پايمال کند اين کار گذاشته بود و حاال از شهنام می
  . توان پی برد شرمی و وقاحت رژيم می به نهايت بی
در ضمن به . جا فرستاده بود تا به خيال خودش کسی را آلوده نکنم  مرا به آنحاج داوود

های معصوم  گفته بود که سعی کنم سرم در الک خودم باشد و بچههنگام فرستادنم به بند 
ام  وضع جسمی و روحی: من هم به او اطمينان داده و گفته بودم! را از راه به در نکنم

تر از آنی است که بخواهم به چنين کارهايی دست بزنم و تأکيد کرده بودم اگر  خراب
  . توانم بخواهم هم نمی

 به نام مجيد از جمله توابان اين بند بود، جمال را به ال خشنودجمجايی که برادر  از آن
 اميد داشتند که مجيد روی او تأثيری بگذارد که موفقيتی حاصل .جا منتقل کرده بودند آن

به جدسليمان از مسبه همراه برادرش که مارکسيست بود نيز  محمدرضا گتوندی. نکردند



  نه زيستن نه مرگ

 

١٠٨

.

 "علی سپور" که به يکی از توابان بند به نام علی زندی. ر منتقل شده بودندحصا قزل
دانم به چه دليل به اين بند فرستاده  معروف بود نيز از جمله زندانيان مجاهد بود اما نمی

دودی از زندانيان مجاهد ع آهسته تعداد م- ته آهسدر اواخر دوران حاج داوود. شده بود
  و  منتقل کردند و پس از برکناری حاج داوود٣ واحد ١ به بند ١ واحد ۶را نيز از بند 

  . به بند ما منتقل کردند تن از زندانيان مجاهد را از اوين٢٠در شرايط جديد نيز تعداد 
 دو نفر - که به کمک يکینام داشت مسئول اتاق ساسان .  شدم مستقر٢١من در اتاق 

ی توابان پيوسته بودند، اتاق را اداره  ديگر که همگی به تازگی بريده و به جرگه
گيری داشتند که خودشان را در دل مسئوالن جای دهند و به   تالش پیها آن. کردند می

طی مدت .  و آن بودندهمين دليل، روز و شب درحال نوشتن گزارش رفتارهای اين
 پيوستند و شروع به ها آنی  کوتاهی که من در آن اتاق بودم، چند نفر نيز به جرگه

يافت، چه تعداد  معلوم نبود اگر شرايط ادامه می. نويسی عليه افراد مقاوم کردند گزارش
تر،  زادی هر چه سريعجز بزدلی و تالش برای آ. پيوستند  میها آنديگری به خيل 

از نظر من فشار طاقت فرسايی روی .  پيدا کردها آندليلی ديگر برای اين کار  شد مین
بند، در مقايسه با شرايطی که من از سر گذرانده بودم، نبود و همين مسئله باعث آزار 

 روی همچنانديدم که  خواستم و می های شب از خواب بر می گاه نيمه. شد ام می روحی
 برای مطلبکردم اين همه  باور نمی.  مشغولند نوشتن گزارشبهی سوم  تخت طبقه

کردم که من اگر بخواهم بنويسم، بعد از چند روز  خودم فکر می با. نوشتن داشته باشند
يک روز ! نويسند که تمامی ندارد چه چيزی میمگر ها  اطالعاتم تمام خواهد شد، اين

از قضا مربوط به . ن از باالی تخت افتاده بود پايين روی تخت مهايشان يکی از گزارش
اختيار  بی:  دادم و ضمن عذرخواهی، گفتمها آنخودم بود، آن را برداشته و با تمسخر به 

  .کردند اگر چاره داشتند، سرم را از تنم جدا می! های آن هم افتاده است نگاهم به نوشته
  
۶  

های آشنايی  در اولين لحظه. تخت شدم  هم الوندی، با فيروز٢١به هنگام ورودم به اتاق 
: گفت خنديد و. ای که کسی متوجه نشود سيگاری به او تعارف کردم، البته به گونه

شود دست از آن  ام، مگر می به اين اتهام به زندان افتاده: کنی؟ گفتم  حال میکمونی
تيپی  به اتهام خوش:  گفتم ؟ تهامت چيستا: داری کرد و پرسيد ی معنی خنده. بردارم

کنم، بهتر است   معتقد بود چون در جامعه توليد دردسر میحاکم شرع! ام دستگير شده
من هم .  پرسيد همان سؤال راخنديد، دوباره در حالی که می. بمانممدتی را در زندان 

الجنان را همراه خودم نبرده بودم،  يحراستش رفته بودم نماز جمعه، اما مفات: ادامه دادم
. مجاهدين: تمپس از کمی سر به سر گذاشتن، آخر گف. به همين دليل دستگيرم کردند

ولی همين برخورد منجر به ايجاد . مشغول کار خودش شدسرش را تکان داد و 
  .ی نزديک و صميمی بين ما شد و تا آخر ادامه يافت ا طهراب
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ی خالی قرص جوشان به من داد و گفت که سيگارهايم را به   يک لوله، فيروزهمان روز
ی تخت آويزان کرده بود،           وسيله نخی که او از الياف پالسيتکی جوراب تابيده و به پايه

 سليقه و مذاقش يک  بنا بهفيروزهر روز . به سه قسمت تقسيم کرده و در آن بگذارم
. داد تا در قسمت درونی در قوطی قرار دهم تکه پوست سيب و يا پرتقال به من می

های آن نريزد و   بسيار نرم و تازه بماند و توتونشد سيگار ابتکار مزبور، هم باعث می
  .  و عطر سيب يا پرتقال بگيرد هم مزه
آدم او را که . شنيديم گفتيم و گل می  روزها گل می.م شدتخت هم فرامرز کنوزیبا بعدها 

کرديم خودمان را  تالش می.  از صميم قلب دوست داشتم، بودصادق و رک و راستی
. کرديم  به همين دليل تظاهر به خوشی می وسرگرم کرده و از آن شرايط خالصی بخشيم

فرامرز زندانی .  سطح اتاقام در خوشی وگو با فرامرز شده بود تنها دل  اوقات گفتبيشتر
سياسی زمان شاه بود و به همراه همسرش که وی نيز از زندانيان سياسی دوران شاه 

اين دو فعاليت سياسی خاصی بعد از انقالب نداشتند ولی به خاطر . بود، دستگير شده بود
ر يک بار در راه شمال د: گفت فرامرز می. شان دستگير شده بودند سوابق قبل از انقالب

 برای مجلس شورای ن، کانديدای مجاهديناهللا کاظميا يک گلوگاه مشاهده کردم که سيف
برای شناسايی افراد وارد اتوبوسی که سوارش  پاسداراناسالمی از بهشهر با لباس سپاه 

بعد از . دل توی دلم نبود از ماشين پياده شد،  تا وقتی که شد ولی من را نديد و،بودم
آمده بود و هنوز " قيامت"وی نيز از.  نيز به جمع ما افزوده شدمدتی همايون سماطی

اتهامش . بسيار دوست داشتنی و صميمی بود. شد يک لحظه خنده از لبانش دور نمی
   . ولی در ارتباط با مجاهدين دستگير شده بود بودپيکارهواداری از سازمان 

خواستند با همديگر مشغول  برای همين می. مثل اين بود که از ما قطع اميد کرده بودند
 و کمترای  عده. کرد زيرا به جز ما سه نفر، تخت تمامی افراد اتاق دائمًا تغيير می. باشيم
شانس بوديم که حسابی  از اين بابت ما خوش. شد ، مدام جايشان عوض میبيشترای  عده

تخت شده بود، چفت نشده بود که او  هنوز فرد با کسی که هم. رويمان باز نکرده بودند
ی سوم جای داشتند تا مانند   که تواب بودند، در طبقههايی  آن. کردند جا می را جابه

 از همچنين. اشندی تحرکات در سطح اتاق را زير نظر داشته ب خور، از باال همه الش
گرفتند تا متوجه شوند که با چه کسانی حرف  باالی تخت، افراد را در حياط زير نظر می

ی تخت افراد به تخت توابان، ميزان نزديکی و دور. زنند و دم خور هستند می
کردند که چه کسی و در  توابان اتاق تعيين می. ی موقعيت افراد در اتاق بود دهنده نشان

  . داشتنددر بند ی کامل   تسلط و سيطرهها آن. تخت باشد با چه کسی همکدام تخت و 
  
٧  

دل .  مرا به نزد خود خواندچند روزی از حضورم در بند نگذشته بود که حاج داوود
 چند  رسيدم، تا به دفتر حاج داوودبا اضطراب و دلهره از بند خارج شدم. توی دلم نبود
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  :بار زير لب خواندم
الم نشرح لک صدرک، و وضعنا عنک وزرک، الذی انقض ظهرک، و 

العسر يسرا، فاذا فرغت  مع  انالعسر يسرا،  رفعنا لک ذکرک، فان مع
  فانصب، و الی ربک فارغب

ی تو را فراخ نکرديم، و بار سنگينی که بر پشت داشتی را  آيا سينه
 کند، و نام تو را بلند کرديم،  ات را خرد تبرنداشتيم، باری که ممکن بود پش

  ٤١... همراه است آسانی است و با هر سختی البته آسانی پس با هر سختی،
ای   با خنده و رويی باز و در حالی که به گونهام، حاج داوود ولی برخالف تصور اوليه

ی امنيتی را برای  ش حاشيهی برخورد از نحوه. کرد، به من نزديک شد ام می مسخره
بد :  گفتم .از حال و روزم پرسيد و اين که بند جديد چطور است. کردم خود احساس 

کشی؟ از اين لغت خيلی بدش  حبس می: به طعنه گفت. گذرانم نيست، روزگار را می
. در حال حبس کشيدن هستيم: گفتند ی او هميشه میها سؤالها در پاسخ به  بچه. آمد می

زنيد  هايی که می مان به اين حرف رويم و گوش ان مفهوم بود که راه خود را میاين بد
در بند چه کار : دوباره پرسيد. پاسخی ندادم و تنها سرم را تکان دادم. بدهکار نيست

دانم چيزی از نظر شما  قدر تواب در بند ريخته که بعيد می ماشاءاهللا آن:  گفتم کنی؟ می
بی مقدمه رفت سر موضوع اصلی و  .جريان امور قرار داريد دور بماند و خود بهتر در

داستان  روی و هم ها راه می گويی مسلمانی، پس چرا با اين مارکسيست تو که می: گفت
اند و فقط زير باران  ها نجس  از نظر اسالم اين:پيش از اين که پاسخ دهم گفت  شوی؟ می

اين استدالل را برای اولين بار ! داز کر احترها آنبايد از  ها اندر بقيه زمپاک هستند و 
قبل از هر چيز شما مرا به اين بند فرستاديد و انتخاب خودم نبود و در :  گفتم.شنيدم می

 شمامن هم اگر اعتقادات .  هستند، من که چنين اعتقادی ندارم"نجس"گويی   میثانی شما
من ام؟  حمل کرده اين همه مصيبت ت  برای چی.کردم  عمل میشمارا داشتم، مانند 

  و مسعود احمدزادهای چون بيژن جزنی وارستههای  سان من پاکم، اما انتوانم بگويم نمی
داشت و  کسانی که بدون هيچ چشم.  اتو کشيده بود، ناپاک هستندنشکه ساواک بر بد

 هوای بهشت را نيز در ها آن و تو، برخالف من. وعده و وعيدی، جان خود را فدا کردند
 نجس باشند؟ به عمد از کسانی چون داوود ها آنچطوری ممکن است که . سر نداشتند

د از تحمل که بع...  ویی، فريدون اعظمآشتيان ، عليرضا سپاسیدنژا  و شکراهللا پاکمدائن
هايش را  ها توسط رژيم اعدام شده بودند، ياد نکردم تا حساسيت ترين شکنجه عانهسب

که توسط رژيم شاه کشته شده ...  و و احمدزادهدر ثانی دفاع از جزنی.  باشم برنيانگيخته
 خود را حاج داوود! ای در بر نداشت ود و در واقع هزينهتر ب بودند نيز بسيار راحت

ی ساواک را به  زد که با نظام شاه و آمريکا در افتاده و پوزه ی جا می ا مبارز و انقالبی
                                                 

  .ی انشراح سوره  قرآن مجيد 41



 ها اندوه ققنوس

  

١١١

با اين . های من در آيد گفته توانست از در مخالفت با به همين دليل نمی! خاک ماليده است
: ولی با زرنگی خودش را کنترل کرد و گفت.  از کوره در رفتحال همين طوری هم

ها را با  اين! ن مرد، گريه کردممي اند؟ من خودم وقتی هوشی بايد ببينی جلوی چی ايستاده
با من جدل کرد  تالش می. کرد ی مرا نيز تأييد می گفت و به نوعی گفته لحنی التی می

و رژيم را بيان کرد و مشروعيت مبارزه در آن دوران و عدم برای همين تفاوت د. نکند
  .مشروعيت مبارزه در مقابل جمهوری اسالمی را گوش زد کرد

کشی   حال عربده درن، حاج داوودمي زمان مرگ هوشی. از خنده نزديک بود منفجر شوم
او را چه به کار . ول و آن دور و برها بوددر خيابان شهبازجنوبی و عارف و آب منگ

 نام او را نيز نشنيده بود و همان وقت ااو حت! نمي سياست و مبارزه و گريه برای هوشی
او در خالل برخورد با . شناخت دادی، نمی می ن را نشانمي عکس هوشیبه او هم اگر 
 چندين اسم را ياد گرفته بود و موضوعاتی را نيز شنيده بود هايی که بريده بودند، زندانی

کرد که هم يادش نرود و هم ابراز وجودی کرده   را تکرار میها آنو برای همين مرتب 
داد،   که سرش را تکان میدر حالیی زندانيان مارکسيست،   مصاحبهمثًال در خالل. باشد

، "بهار پراگ" بگو، ز دوبچکبگو، حرف بزن، ا: گفت مآبانه می با لحنی لومپن
بله ما هم : گفت ن داده و می  بعد سرش را تکا٤٢."احزاب برادر" ،های روسيه تانک
دوباره چشمانش را خمار کرده و ابروانش را باال انداخته و سرش را تکان . نيمود می
  . های روسيه ، تانک"بهار پراگ"،  دوبچک،بگو: کرد داد و تکرار می می

شدم، زندانی زنی را ديدم که زيرهشت به حالت   وارد میوقتی به اتاق حاج داوود
فکر کردم که زير فشار .  فاصله داشتچند متری با اتاق حاج داوود. تنبيهی ايستاده بود

به همين . اش کمک کند امکان دارد در تقويت روحيههايم را بشنود  است و اگر صحبت
  کنی؟ ها دفاع می برای چی از اين:  پرسيدحاج داوود. کردم  بلند صحبت می- منظور بلند

کنی؟ با   به جوانی خودت و پيری پدر و مادرت رحم نمی اند؟ آخر مگر چی به تو داده
آورد، ماندگار  ها که سگ دوام نمی هيد در اين بيغولهخوا تا کی می: اشاره به زندان گفت

   باشيد؟
خواست داليل اين  او می. ايستادگی افراد پی ببرد خيلی تمايل داشت به راز مقاومت و

توانم کمکش کنم و او  کرد در اين رابطه می فکر می. کار را از زبان خود افراد بشنود
من هم . انگيخت که سؤال کند را بر میاش او   حس کنجکاوی!را با اين راز آشنا کنم

نی اخيلی تمايل داری بد: فرصت را غنيمت شمرده و گفتم. خواستم از او انتقام بگيرم می
، هخواهيم اول ببينيم دردتان چي آره چرا نه، ما می: ؟ با اشتياق گفتستچرا و مقصر کي

                                                 
رهبر چکسلواکی مدافع نوعی از سوسياليسم بود که به تعبير او سوسياليسم )١٩٩٢-١٩٢١(  الکساندر دوبچک42

وی به راه و روش و برداشت استالينی حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی اعتقادی . شد انسانی ناميده می
ی نيروهای نظامی پيمان ورشو و اشغال آن کشور توسط آنان از قدرت   با حمله دوبچک١٩۶٧در سال . نداشت

  .  شود از  آن دوران در تاريخ سياسی به عنوان بهار پراگ ياد می. برکنار شد
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  . ش کنيماننيم درماشايد بتو
 مسؤل مستقيم اين کار خود الجوردی. ان هستيدمقصر اصلی خودت: مهلتش نداده و گفتم

. دفاع تو از منافقينچه ربطی دارد  به ما چه مربوط است، به الجوردی: گفت. است
ش را  صبر کن ربط: مگه اون گفت برو هوادار نفاق شو و پاسدارکشی راه بيانداز؟ گفتم

در درگيری کشته شده   و ديگران وقتی موسی خيابانی بهمن١٩هست، يادت . مويگ می
ُکشم کنيد؟ اما  جا که به قول خودتان تمام برديد آنهای ديگر را  و خيلیبودند، مرا 

. سرنوشت من در آن شب رقم زده شد! کنيد دانستيد که چه ظلمی در حق خودتان می نمی
. جا کشانديد و حاال انتظار داريد آن را فراموش کنم شما مرا به اين. ودم نيستدست خ

. اين هم اثرات آن. کرديد کرديد، ولی  اين کار را میدنباي. او را به من نشان داديدشما 
 اها او را به خواب ديدم، حت چند وقت پيش. بينم را می" موسی"من در خواب و بيداری 

يادت هست؟ . و را هم ديدم، همانی که دم در خانه بوددر خواب، ماشين پژوی ا
 مرا با. کرد حاجی مات و مبهوت مانده بود و بر و بر نگاهم می. تلويزيون نشانش داد

کردم در  برای همين سعی می. اين مسئله گير ذهنی من بود. تحقير کرده بودند" موسی"
های روانی مرا به  ه آشوبدر حالی ک با ياد او.  به او متوسل شومبيشترخلوت خودم 

بايد حاال جبران .  من شده بود"شفيع"در واقع او . برد، راه نجات را يافته بودم قهقرا می
هايی را که برای خودم در برخورد  چارچوبديگر حتا  ،جا که رسيد کار به اين. کردم می

حاجی را " موسی"با نام خواستم   می. کردم  قائل شده بودم نيز رعايت نمیبا حاج داوود
گرفتم و کمبود   انتقام میها آنمن از . و سپس تحقير کنم ای در چنگالم اسير  در گوشه
 درخواب هم :گفتم راست می. کردم ام را جبران کرده و شخصيتم را بازسازی می روحی

ر پاسخ  دداوود حاج. آمد به کمکم می" موسی"ها، هنگامی که زير فشار بودم،  گاهی وقت
 را به کناری بگذاری تا "عواطف"بايد :  کرد هايم تنها به ذکر اين نکته بسنده می گفته

با پيش کشيدن موضوع . ی مشکالت شما اين عواطف لعنتی است همه. چشمت باز شود
به نوعی مسئله را عاطفی کرده و با تعريف خوابی که در انفرادی ديده بودم، " موسی"

نقش  در ی جالب آن بود که حاج داوود نکته. زدم  جا می"سنتی" به نوعی خودم را فردی
کرد به من بقبوالند که خواب ديدن   تالش میشناس و يا روان درمانگر،يک دکتر روان

نيست بلکه به خاطر ... ، چيزی آمده از آن دنيا و"موسی"من در شب و تصور شهادت 
شب هم خوابش را طبيعتًا انديشم،  اش به اين مسائل می که در طول روز همه  است اين
و " راه موسی"ام، حقانيت  خواست به من بقبوالند از خوابی که ديده او می! بينم می

مان  هر دوی ما برای رسيدن به مقصودمان عکس اعتقادات.  را نتيجه نگيرممجاهدين
من با پيش کشيدن اين . کرده بوديممان را عوض  ی در واقع جا! کرديم صحبت می

  . ديدم از مواضع مجاهدين دفاع کنم موضوع ديگر نيازی نمی
گذشت، نبودم ولی حاجی بيرون  چه که در بيرون می ی آن من پشتم به در بود، متوجه

روحيه بده، روحيه ! تر بگو تر بگو، بلند بلند: پوزخندی زد و گفت. ديد اتاق را هم می
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. اشکالی نداره، نگاه کن منافق را، داره گوشش مياد توی اتاق! بخش بده، آقای روحيه
هشت سرپا ايستاده ای را که بيرون اتاق زير  زندانیی چادر  گوشه بادبرگشتم نگاه کردم،

او برای بهتر . آورد  میبود، تکان داده و قسمتی از آن را به جلوی در اتاق حاج داوود
به حاجی  . آهسته خودش را به در اتاق نزديک کرده بود- گوی ما، آهستهو شنيدن گفت

ترسی از  ترسی؟ تو که قرار است ميکروفون را به دست من بدهی، نمی از چی می: گفتم
ی زندان اين  دانی در آن صورت همه جا بيان کنم؟ خودت می ها را آن که اين حرف اين

  !هر چه بادا باد، زديم به سيم آخر:  خنديد و گفتحاج داوود. ها را خواهند شنيد حرف
  .خورم هی دارم میدانم که چه ُگ خودم هم نمی
با اشاره به ميزش که کوهی . در صدد جبران بود ای از من خورده بود و حاجی ضربه

ها فرزندان خلق  اين! پخت دوستانت را ببين دست: از نامه و گزارش روی آن بود، گفت
ی  بزمندگان و چرندگان طبقه، گان های شاه، رزمند ميليشيای قهرمان و ميله. ستنده

دست زير . نويسند، فرصت خواندنش را نداريم از بس گزارش برايمان می. کارگر
  ٤٣!...، پيکارفدايی آمريکا: ريخت و با طعنه گفت کاغذها کرده و روی هم می

زعبالتی که از صبح تا شب و از شب تا صبح،  گفت، خواندن آن همه خ راست می
اين : بعد حاجی گفت.  مشغول بودند، کار غير ممکنی بودها آنتوابان در بندها به نوشتن 

ام اگر کسی راجع به  اند که تهديد کرده ديگر خالی بسته قدر اين ُکردها در مورد هم
خواهد بنويسيد،  ی میهر کسی اگر چيز. کنم ديگری چيزی بنويسد، زير کابل سياهش می

ی که در ها و موارد ی خودش باشد و موضوعها فقط بايد در مورد خودش و فعاليت
  .  حرفی به ميان نياورده استها آنها از  بازجويی

 با او به خواستم در مورد مسائل سياسی و ايدئولوژيک و يا مواضع سياسی مجاهدين نمی
دانستم اگر به او فرصت دهم،  می. ديدم  را اصًال متصور نمیچنين امکانی. بحث بپردازم

 و نخست نظرت راجع به انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی: حتمًا خواهد پرسيد
خواستم فرصت به او ندهم و بحث را به نقاطی  چيست؟ برای همين می... وزيری و

خواستم که يورش او  از طرفی می. خورد يی بر نمیبکشانم که امکان دفاع داشتم و به جا
چيه برای خودت : گفتم. به همين دليل، موضوع را عوض کردم. جواب نگذارم را هم بی

اند  توانند حبس بکشند، شده يک مشت بريده که نمی"! پدر توابان" لقب درست کردی
شان  ها کدام ه اينآخ. تو هم دور برت داشته و باورت شده. دهند تواب و دمت را باد می

ها کسانی هستند که  آخه اين: آميز گفتم  با حالتی طعنه گويند اعتقاد دارند؟ چه که می به آن

                                                 
، به هايش جدا از اين که برای تحقير بود ولی همراه نوعی از طنز هم بود داوود در بسياری موارد گفته   حاج43

 که دارای آموزشگاه علمی بود و دو فرزندش توسط رژيم پور به آقای سعيد. اقای طوالنی: گفت زندانيان قد بلند می
قدر تو بند راه نرو به سران نظام فحش  اين: گفت کشته شده بودند و ديگر فرزندان و همسرش نيز زندانی بودند، می

شی  تو می. ها همين روزها با دربازکن ميان جنبشی. ها روحيه نده به اين بچه.  بکشات رو بشين تو بند حبس. بده
  ..رئيس آموزش و پرورش و پسرت هم ميشه معاونش
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ی گناه ما،  کفاره: دادند که توابان شعار می( ؟داشته باشندها را  طاقت سنگر شدن تو جبهه
. ند بودها سنگر هم بشوند، مطمئن باش سوراخ خواه اگر اين) ها سنگر شدن در جبهه

 تو يندآ بريدند که اين شعارها را برای خوش ها داشتند، اصًال نمی ها از اين طاقت اگر اين
چطوری . ره  پس نزنه، يادش نمیوخوره تا عمر داره  آدم يک َچک از يکی می. بدهند
: افتند؟ حاجی پوزخندی زده و گفت ره و به دست و پات می ها همه چيز يادشان می اين

تا سرپا هستی دلت . های زير پا هستند ها مثل مورچه دانم؟ اين من نمیکنی  فکر می
 ريزه گوشت - ها ريزه  ها، همين مورچه آيد لگدشان کنی، همچی که افتادی، همين نمی
اند،  ها دراز به دراز افتاده بينی که روی تخت ها را می همين. برند کنند و می ات را می تن

ام را بايد با  ی جنازه ن له خواهند کرد که ته ماندهاگر تقی به توقی بخورد مرا چنا
روند  ها همه مثل مار هستند، زمستان به خواب می اين! کاردک از روی زمين جمع کنی

خيزند و آماده  خورد، از جای بر می شان می که نسيم بهاری به صورت و به محض اين
ها  پس اين بازی:  گفتم٤٤.ای از موضوع داشت گرايانه برداشت واقع .شوند زدن می نيش

 ها آندانی که کار  تو خودت می. نامی فروش دگوری رو تواب می چيست؟ يک مشت آدم
گويی  می. بودعقيده خواهی  من هم مطمئنًا با! از اين جلدت بيرون بيا. چقدر کثيف است
تان يک روز با ماشين از چراغ  هاگر تو محل. مردانه جواب بده، کنم نه؟ يک سؤال می

ات را برداشت و به پليس داد، به او چه  ی ماشين ز رد شدی و بقال سرکوچه نمرهقرم
فروش؟ آيا ديگه حاضر به خريد از او هستی؟ آيا بايکوتش  گويی آدم  به او نمی گويی؟ می
فروش؟ چه برخوردی با او  گويند آدم هايت به او چه خواهند گفت؟ نمی محل کنی؟ بچه نمی
گذاری؟ چرا  کنی؟ چيزی از او باقی می  بيافتد، چه کارش میتا کنند؟ اگر به چنگ می

همه چيز را فراموش کردی؟ اين پست لعنتی چيه که همه چيزت را روی آن گذاشتی؟ و 
او ! خودت را گول نزن، ما را هم دست نيانداز حاجی: تفاوتی ادامه دادم به شکل بی

زرنگی کرد و . شد میگفت به ضد خودش تبديل  هرچه می. حرفی برای گفتن نداشت
به . خواست با من در بيافتد نمی. اند شان بريده ها کسانی هستند که از گذشته اين: گفت

ی حرفم را گرفتم و  دنباله .نوعی حرفم را تأييد کرد و خودش را از تک و تاب نيانداخت
پايش   دست و، شير را کردی تو قفس  خيلی قدرت داری؟مثًالکنی،  چی خيال می: گفتم

را بستی، بعد هم يک چوب دادی دست يک تواب ريقونه، که با آن بزنه تو سر شير و 
نمرديم و مردی را هم ! اين هم شد مردی؟. خودت بنشينی و قهقهه بزنی که خيلی مردی

. کرد  چپ نگاه می- گفت و من را چپ خورده بود ولی چيزی نمیرخيلی بهش َب. ديديم
!  ممنوعزندگی کمونی: سپس اضافه کردم. ردمک من با فرهنگ خودش با او صحبت می
                                                 

  را که دو برادرش توسط رژيم به شهادت رسيده بودند از قرنطينه، سيامک سعيدپور حاج داوود۶١  سال 44
من هم اگر جای تو بودم دنبال انتقام خون . خواسته و به او گفته بود، ما که از تو توقع نداريم طرفدار نظام باشی

خواهی پاسدار بکش و انتقام   می ات را بکش، آزاد شو، برو بيرون بزن هرچی   برو تو بند حبس. هايم بودم داداش
  . هات رو بگير خون داداش
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چرا ! ی آن را رديف کردم، حاال هم رسيدی به گوزيدن کمونی ممنوع و قوانين مسخره
شمارند  نشينند و تعداد گوزهای ما را می توابانت هم در بند می! "اسالم" خالف هش که می

واقعًا چنين (؟ه چيشلوم نيست مقصودمع. هونم  میی در توالت زيادکه گزارش دهند فالن
ما را مسخره کردی؟ اگه خودت بری تو ! بردار دست! حاجی.) گزارشی هم داده بودند

تونی اين قوانين مسخره را اجرا کنی، گيريم که از جان و دل هم بخواهی  آن سلول، می
يم که خيلی اند ما خودمان بهتر می: ای زد و گفت  قهقهه  را انجام دهی؟ها آنتمام و کمال 

کنند، شناسايی کنيم و  ی را که اجرا نمیهاي آنخواهيم  می. از اين قوانين قابل اجرا نيست
 بياره؟ "اسالم"طرف رو دو هفته سرپا نگاه داشتی که چی، : گفتم! شان را بگيريم حال

هر مرجع تقليدی که تو قبول داری بيار، من سه .  آوردن بکنند"اسالم"خاک بر سر اين 
  ! نهی مسکو نماز بخو کنم که به قبله می کاريش شبه

: ام؟ گفتم شتهاش دا کی رو دو هفته سرپا نگه: عصبانی شد، با مشت زد روی ميز و گفت
او را .  بود۶ولی تو بند )  بوددانستم، اما مجتبی موسوی آن موقع نمی(دانم اسمش را نمی

، محمد خاموشی. تلفن را برداشت. جی خبر نداشتظاهرًا حا.  آورده بودند٢از بند 
 شرسيد، در حضور من نثار هر چه فحش به ذهنش می.  را خواست١مسئول واحد 

. پذيرفت کرد، ولی حاجی نمی  هم گويا موضوع را بالکل تکذيب میمحمد خاموشی. کرد
رای خودتان خودمختار شديد؟ کارتان به جايی رسيده تان ب همه! ها پدرسوخته: بعد گفت

شان فحش  يک ريز به! آورم زنيد؟ دمار از روزگارتان در می که تشکيالت مستقل می
شايد اول فکر کردم که . کنم  می۶های بند  تواب گفت فالن به فالن بچه. داد می

 ۶ به بند داوود که حاج اد آوردميبه بالفاصله آن روزی را ی کند، ول  میسازی صحنه
داشته بودند،   هشت ايستاده نگهکه زير) مجتبی موسوی(همان روز آن فرد را. آمده بود

 ها آن. به اتاق فرماندهی که اتاق مسئول بند بود، منتقل کرده بودند تا حاجی او را نبيند
، گويی خودسرانه دست به اين کار زده بودند و حاال محمد به همراه محمد خاموشی

 متوجه شده بود که حاج داوود. کرد  از زير بار مسئوليت آن، شانه خالی میخاموشی
اقتدارش خدشه دار شده و دور از نظر او کارهايی در جريان است و به همين دليل، 

شان کرده    پاره در آن لحظه اگر توابان جلوی دستش بودند، تکه ٤٥.ريختسريع به هم 
با . ی خون شده بودند و تمرکزش را از دست داده بود از شدت خشم چشمانش کاسه. بود

 قبل از اين . بعد با هم صحبت خواهيم کردد،برو به بن: عجله از جای برخاست و گفت
های مردم را  ها را جايی نزن و بچه حرف اين "عباسی حضرت": که به بند بروم، گفت

. کاری به کار کسی ندارم، تو سؤال کردی و من هم جواب دادم: من گفتم! منحرف نکن
من سرم در .  نيز کاری به کارم نداشته باشندها آنولی لطفًا به توابان بند گوشزد کن که 

                                                 
ی او تنها از اين بابت بود که بدون اطالع او کاری کرده بودند وگرنه خودش جناياتی به مراتب بزرگتر   ناراحت45

  . را بارها انجام داده بود
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. دهم  فحش میاگر فحش دهند،. کنم الک خودم است، ولی اگر توهين کنند، توهين می
در آن صورت گله نکنی که چرا دعوا مرافعه . زنم اگر دست بلند کنند، بد جوری پس می

زورم در مقابل حرف تو يا پاسدار بند چيزی ندارم که بگويم ولی من . راه انداختی
. کسی به تو کاری نداره! نه خيالت راحت باشه: گفت. آيد از زندانی حرف بشنوم می

چه که   به بعد ديگر کسی کاری به کارم نداشت و مزاحمتی بيش از آنانصافًا هم از آن
من نيز البته از شرايط به دست آمده . شد در بند معمول بود، برايم ايجاد نمی

کردم و تقريبًا سرم در الک خودم بود و سناريوی مناظره با حاج  نمی" سوءاستفاده"
  .کردم  را در ذهنم مرور میداوود

گذارم  تا وقتی من هستم، نمی: چند بار گفت. ها، حاجی را پريشان ديدم در خالل صحبت
برو : يک بار هم گفت. مگر من نباشم.  از زير دستم در برود يک منافق و يا کمونيست

 صحبت با حاج !تان حاصل شوديدعا کن که آقايان ليبرال ما را بردارند تا فرجی برا
شايد به لحاظ . چه که در دل داشتم، مرا سبک کرده بود  و گفتن بخشی از آنداوود

  . کردم احساس آرامش عجيبی می.  بودگفتاردرمانیی  روانی مانند چند جلسه
  
٨  

 قرار است برود؟ اگر نه، پس چرا به بند که بازگشتم در اين فکر بودم که آيا حاج داوود
 با  های مورد نظر او چه کسانی هستند؟ آيا مناظره ليبرال. تا من هستم: گويد  میاين قدر

گونه که وعده داد يکی از ما مجبور   آيا همان  در مجموع صحيح است يا نه؟حاج داوود
اگر اين کار باعث  به پذيرش راه ديگری نخواهد شد؟ آيا آن فرد من نخواهم بود؟

 و  آيا اين همان جوی نيست که حاج داوود ؟های به تکرار آن شد، چ هتحريک عد
 آيا خود من از مواهب  اند؟  ساليان سال است که به دنبال راه انداختن آن بودهالجوردی

ی تحريک  آيا خود من نقش ويترين را برا نياز رژيم به چنين جوی برخوردار نيستم؟
دهد؟ چرا اين   چرا حاجی اين همه به من امتياز می ديگران به انجام اقدامی مشابه ندارم؟

خواهم برزبان برانم و پيامدی در حال حاضر برايم  کند که هرچه می همه مرا تحمل می
ی تحملش در برخورد با مخالفان باال رفته است؟ آيا ظرفيت   آيا آستانه نداشته باشد؟
 با من  ها فقط در رابطه  متفاوت را پيدا کرده است؟ چرا اين ظرفيتهای اهگتحمل نظر

ترين فشارها به سر  عانه، در زير سب"قبر"ها هنوز در   چرا بچه کند؟ نمود پيدا می
 در ثانی با. رساند که مصاحبه نکنم ای می ها مرا به نتيجه ی اين همه... برند؟ چرا می

ام؟ چه  داند که من در چه شرايطی مبادرت به اين کار کرده کسی میچه : گفتم خودم می
داند  ام؟ چه کسی می داند که من با نيت انتحار و خودکشی دست به اين کار زده کسی می

ام؟ اگر به غلط  که من برای فرار از زير بار فشار، اين راه را آگاهانه انتخاب کرده
  ؟ هالگو شدم، چ

سال   ، به آسايش و آرامش نسبی با توجه به شرايطی که در يکاز زير فشار رهيده بودم
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داشت که  میشايد مواهب زندگی جديد مرا وا. مگذشته از سر گذرانده بودم، رسيده بود
ترديدی نداشتم .  را غلط بپندارمام به سمتی ميل کند که مناظره با حاج داوود تمايل قلبی

 يا رفتن به سوی مرگ و شتندگذا حبه و مناظره، دو راه پيش پايم می بعد از مصاها آنکه 
ی  من با يک دغدغه. های بعدی شان و افشاگری"اسالم" و ها آنيا بازگشت به دامان 

. اين واقعيت داشت که من از مرگ به زندگی گريخته بودم. درونی دست به گريبان بودم
طبيعی بود .  برايم بهترين حالت بودها آن دار و مريز داشتن با به لحاظ فردی، رفتار کج

اما . در انتخاب بين بريدن و نفله شدن و مرگ، من به سمت مرگ تمايل پيدا کرده بودم
رفتم و در اين   و مرگی دشوار، من به سمت زندگی میحاال بين زندگی و شايد شکنجه

   .کردم جو می و  منطقی را نيز جستداليلیکشاکش 
جام به اين نتيجه رسيدم که مصاحبه نکنم ولی عدم تمايل به انجام اين کار را تا سران

 نيز از انجام اين شايد خود حاج داوود. زمانی که به انجام آن فراخوانده نشوم، فاش نکنم
چه را  هايی از آن کردم با برخورد کوتاهی که کرديم، گوشه فکر می. کار منصرف شود

ه ممکن است در روز مصاحبه بگويم به دستش آمده باشد و صالح کار را در انجام آن ک
چندين موقع  آنداشته باشم تا  عليه مجاهدينای افشاگرانه  خواستم مصاحبه اگر می. نبيند

ها که  در خالل مصاحبه. رفت ولی از اين يکی طفره می، بار ترتيب انجام آن را داده بود
منتظر : ه بود مرا ديده و چند بار گفتگرفتند، حاج داوود ای چند بار انجام می ريبًا هفتهتق

در . کردم موافقتم را عنوان می تکان دادن سر باهر بار هم  من. ات فرا رسد باش تا نوبت
م تا اگر ی احتمالی را چندين بار پيش خودم مرور کرده بود اين مدت، سناريوی مصاحبه

مجبور به انجام آن شدم، رئوس آن را از قبل در ذهنم داشته باشم و در مقابل عمل انجام 
ای قرار داده بودم که بعدها و در اثر  گونه چهارچوب مصاحبه را به. شده قرار نگيرم

ام را چيده بودم  قبل از هر چيز ديوارهای دفاعی. حداکثر فشار هم بتوانم از آن دفاع کنم
قصدم بر اين بود که قبل از . نشينی نشوم ، مجبور به عقبها آن مقابل يورش متقابل تا در

ام و  جايی که از قبل از دستگيری ارتباطی با مجاهدين نداشته از آن: هر چيز بگويم
ولی .  باشمپاسخگو ها آنتوانم در برابر اقدامات   ندارم، نمیها آناطالعی از مواضع 

ی مجاهدين  گو و نماينده سخننه در ثانی من . هستمام   شخصیحاضر به دفاع از اقدامات
ام  و سپس حمله. ام که در تشکيالت نيز محلی از اعراب نداشت بلکه هواداری ساده بوده

 که در ای  و اقدامات غيرانسانی، سرکوب، شکنجهها زندانرا عليه توابان، شرايط 
 ها آنآمدم و بدون ترديد  ی انجام اين کار بر می  عهدهاز.  معمول بود، انجام دهمها زندان

 فکرش را کرده بودم اگر توابان در ابتدای احت. دادم را در موضع انفعالی قرار می
... و" مرگ بر منافق"چه معمول بود، بخواهند مرا با شعار   چنان،مصاحبه و يا مناظره

ست ندهم، بالفاصله به شکلی قاطع ام را از د که روحيه مورد حمله قرار دهند، برای اين
اهللا اشکو من معشر يعيشون جهاال و يموتون  الی: "را فرياد کنم" امام علی"سخنان 
کنند و در  کنم از دست کسانی که در جهالت زندگی می به خدا شکايت می" (ضالال
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 شان خواهم کرد و صحنه را به نفع کردم با اين يورش ساکت فکر می.) ميرند تاريکی می
  .خواهم گرداندبر خودم 

  
٩  

قبل از هر چيز بهت بگم رفتم :  مرا خواست و گفتروز موعود فرا رسيد و حاج داوود
 بعدها !آوردم و حساب توابان را هم رسيدمها در و از دل بچه) ۶بند ( تان قبند ساب

  . و چنان کاری را کرده بودگفتهمتوجه شدم راست 
ها  ای از بچه  و در حالی که به همراه عدهيک بار مرا به هنگام بيگاریتر  حاجی پيش

کنان به نزدمان  او با ديدن من از دور، خنده. شستيم، ديده بود  را می١راهروی واحد 
 ! آقا را بپا هه،- هه: ی پاسداران همراهش نشان داده و گفته بود آمده و مرا به بقيه

اندازد توی اردوگاه کار و از ما بيگاری بکشد، حاال خودش آمده اين خواست ما را بي می
هايی که همراهم  بچه. کی بخندو  حاال نخند ؛کنه و زده بود زير خنده جا بيگاری می

ی خاص او با  کند و رابطه  به چه موضوعی اشاره میفهميدند که حاج داوود بودند، نمی
توانی سر کار  اگر حالت خوب نيست، می:  به موضوع بيگاری گفتبا اشاره .من چيست

دانست  از طرفی می. لطفش شامل حالم شده بود. نروی، از نظر من اشکالی ندارد
تری به من نياز داشت،  جايی که برای امر مهم وضعيت جسمی خوبی ندارم و از آن

ه زودی صدايت خواهم باش ب آماده: پی حرفش را گرفت و گفت. دکر رعايت حالم را می
رفتم در بند خواهران و تبليغ زيادی : کرد، گفت اش را صاف می حالی که سينه  در!کرد

  .خواهد بيايد و با من به بحث بپردازد  سر موضعی می و"منافق تير"کردم که يک 
خواهم مصاحبه  ام، نمی حاجی ولی من فکرهايم را کرده: هايش پريدم و گفتم ميان حرف
اگر تو : چيه جا زدی، ترسيدی؟ ادامه دادم: گفت! کند دردی را دوا نمیکنم، چون 

 خود به دلخواهکه به  ولی خواهم گفت. مجبورم کنی به مصاحبه، من حرفم را خواهم زد
ايم؟  کدام فشار را به تو وارد کرده: گفت. ام ام، بلکه تحت فشار پذيرفته اين جا نيامده

اعتقادی : گفتم.  چيزی هم بدهکار آقا شديم دستی يک- دستی: سپس غرغرکنان گفت
مگه ما گفته بوديم بايد : گفت. بيرون بيام" دستگاه"خواستم از زير بار فشار  مینداشتم، 

خواستم بدين وسيله شما مرا اعدام کنيد و از شر  نه، ولی من می: مصاحبه کنی؟ گفتم
توانی مرا  ردی، میکنی رو دست خو حاال هم اگر فکر می. جا خالص شوم فشارهای آن

 .کنم مرا بفرستی انفرادی گوهردشت اصًال خودم درخواست می! جا برگردانی به همان
 داد آزمايشگاه تا داشک شما را نيز باي. ها چه کار کنم ام با شما منافق من مانده: گفت

ه اين مسئول چند بار ب. کنيد مطمئن شد اشک است و شاش خالی نيست که به ما قالب می
 ،برو. شود ها نمی ها حريف يکی از شما منافق ام، ده تا از اين کمونيست بندتان گفته

کشد بحث  يک روزعشقت می. ی خودت  ما رو کردی بازيچه!ات خيلی به خير عاقبت
من . خواهم بحث کنم گويی نمی يک روز می. کنی يک روز ما را موعظه می. آزاد کنی
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اين را هم . حاجی فکرش را نکن: ه به کدام سازت برقصم؟ گفتمام ک هم اين وسط مانده
شاش خالی را به جای . ها ديدی بگذار بغل اين همه چيزهای عجيب و غريب که اين سال

ظاهرًا . زنم من که حرفم را رک و راست می. اشک بهت قالب کردند، چيزی نگفتی
ود که تا آن موقع طولش داده شايد خودش هم گير کرده ب. تمايلی به انجام مناظره نداشت

ام   خنده،کردم  فکر میها آن خودم به هايم بود که وقتی بعدًا آن قدر تناقض در گفته. بود
گفتم  هم می. ام در آن روزها بود ها ناشی از آشوب ذهنی و فکری اين تناقض. گرفت می

ز روی گفتم آن موقع که پذيرفتم ا  هم میم وحاضرم در صورت فشار شما مصاحبه کن
مدعی نيز در عين حال .  شر فشارها راحت شوم از ودهخواستم اعدام ش ايمان نبود و می

هايم  دستی در گفتهمنطق يک ...زند و  را می بودم که آدمی هستم که رک و راست حرفش
ده کند و هايم استفا های آشکار گفته کرد تا از تناقض  هم تالشی نمیولی حاج داوود. نبود

ای برای انجام اين  انگيزه.  بخواهدها آنی  مچم را بگيرد و يا الاقل توضيحی در باره
د هايی بو زمزمهشنيدن ای که باعث شد به راحتی از آن بگذرد،  شايد مسئله. کار نداشت

 از هر  اين بيش احتماًال.رسيد در زندان به گوش می که در رابطه با تغيير و تحوالت
وگرنه بعيد بود به اين راحتی دست از سرم بردارد و . بود  انگيزه کرده بیچيز او را 

گونه   از اين بابت شانس يارم بود و بدون پرداخت هيچ. تنها به چند غرولند بسنده کند
ات نزديک  شايد آماده باش او مبنی بر اين که نوبت مصاحبه. ای جان به در بردم هزينه
 او قصد انجام اين کار را نداشت و تنها در صدد شايد. شود نيز يک بلوف بود می

  .  از آن جلو برومبيشترديدم  اما در آن شرايط جايز نمی. سردواندن من بود
  
١٠  

با . فرستادند  میای از زندانيان بند را صبح و بعد از ظهر به بيگاری در همين ايام عده
زندانيانی که به بيگاری . گرفت انجام میبيگاری زندانيان، بسياری از کارهای زندان 

شدند، گاه مجبور بودند درهوای سرد زمستان به حفر کانال مشغول شوند و  گمارده می
. ر، مشغول به کار شوندحصا  قزل٣ در واحد واحد مسکونی٢٠گاه بايد در کار ساخت 

، ١در واحد . گرفت مراه با سرپا ايستادن انجام میگاهی بيگاری به صورت يک تنبيه، ه
 برای روزهای مثًال. کردند اين شيوه استفاده می به ويژه در رابطه با زندانيان مجاهد از

متوالی افراد مجبور بودند شب تا صبح را سرپا ايستاده و صبح زود تا غروب به 
به صورت شيفتی باالی سر توابان . بيگاری که کندن کانال در زندان بود، مشغول شوند

زندانيان  دادند که کدام يک از ايستادند و شب گزارش می زندانيان به نگهبانی می
 چنان گزارشی تهيه برای دوست عزيزم شهريار حکيمی. کاری کرده و بايد تنبيه شود کم

 بيگاری در طول کرده و فرستاده بودند که سه روز مجبور به ايستادن سرپا در شب و
  . روز شد

انتخاب افراد به . کرد که از هر اتاق چند نفر بايد معرفی شوند مسئول بند مشخص می
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من و . رفت ی مسئول اتاق بود که از توابان مورد اعتماد مسئوالن بند به شمار می عهده
کسانی که از نظرشان سر . مان بوديم های اتاقروز اولين کانديدا  هر الوندیفيروز

 در واقع ،توابان با بيگاری فرستادن افراد. شدند  فرستاده میيگاریبموضع بودند، به 
های  برای فرار کردن از شر کالس. کردند ارزيابی خود از فرد را نيز به او گوشزد می

را برای بيگاری به پشت آشپزخانه ما . کردم ايدئولوژيک، از بيگاری استقبال می
ها را برای از  چند ماه بود که زباله. جا انباشته شده بود کوهی از آشغال در آن. بردند می
 متر و عرض شش متر و ۶٠به طول بيش از . بردن از زندان خارج نکرده بودند بين

و به سختی کرد  بوی تعفن غوغا می. ارتفاع بيش از يک متر زباله روی هم انباشته بود
ها را  مجبور بوديم با بيل زباله. لوليدند ها در هم می مگس. جا دوام آورد شد در آن می

هر بار که . کار شاقی بود.  جدا کنيمها آنهای پالستيکی را از  زير و رو کرده و قوطی
توابان به عنوان سرکارگر و . خاستند زديم، انبوهی از مگس و پشه به هوا بر می بيل می
ها را گزارش  کاری ها، در محل حاضر بودند تا کم "اس اس"های کار   در اردوگاهکاپو
ها را  سپس از ما خواستند که اين بار شيشه. ها طول کشيد   هفتهمان کار قوطی يابی. دهند

قصدشان تنها تحقير ما . گرفتيم ه بايد کار را از سر میدوبار. ها جدا کنيم از ميان زباله
ای را در آن  يک روز آتشی درست کردم و کبوتر مرده. ها  زبالهبود و نه جداسازی

اما چه . انداختم تا با بلند کردن بوی کباب، الاقل از شر بوی تعفن اندکی در امان بمانيم
داد تا  مان می  عذاببيشتری، با بلند شدن بوی کباب کبوتر بيچاره، نگگرس! غلطی کردم

  ! ديمبوی گندی که ديگر به آن عادت کرده بو
 ،، سرکارگر توابی که همراهمان بود"حسن" با اشاره به حين کار، فيروز روزی در

بعد توضيح داد . ی توابان پيوسته است  من است و به تازگی به جرگه ی ا پرونده هم: گفت
 چند وقتی است احساس: بود آمده و گفته که فرد مزبور مدتی قبل از بريدنش نزد او 

به او گفتم :  با نثار چند فحش آبدار گفتسپس فيروز! کنم نوری در دلم روشن شده می
! ات روشن شود، در دلت هيچ چيزی روشن نخواهد شد نور بايد تو کله! فالن فالن شده

 نظارت مستمر بر : را دو تايی می ديديم"حسن"ی روشن شدن نور در دل  حاال نتيجه
، مرتضی اصفهانی بود که بدجوری بريده ی ديگر فيروز پرونده  هم.ن ديگرانرنج برد

 به فيروز.  و مسئوالن زندان داشتای با توابان و حاج داوود بود و همکاری گسترده
ی مارکسيستی، سرخورده و ها گروهشدت از روابط موجود در بند و در ميان افراد 

حال  دو تايی درکه يک روز بعد از ظهر . گير بود ولی هنوز به مارکسيسم معتقد بودلد
يکی از : ، گفت کرد که به راهروی بند اشاره می کشيدن سيگار بوديم، بی مقدمه در حالی

اب هم عمرش شايد يک کت  که درهواداران دانش آموزی جنوب شهری مجاهدين
. کرد رحمانه قضاوت می دانم چرا اين قدر بی نمی. ارزد ی اين بند می نخوانده، به همه

نخواستم در حريم . خوری و عصبانيتش را نشان دهدخواست دل ولی هر چه که بود، می
يا اين که . کند اش کنکاشی کنم، به همين دليل نپرسيدم چرا اين گونه فکر می خصوصی
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. اگر خودش صالح بداند، توضيح خواهد داد: ؟ پيش خودم گفتممگر چه پيش آمده است
  . ی ندادبيشترسؤالی در اين مورد نکردم و او نيز توضيح 
  وقتی مرا به آماده شدن برای بيگاری،يک روز احساس کردم ساسان مسئول اتاق

طوط چهره و اين را در خ. کند خواند، احساس قدرت و شور و شعف زايدالوصفی می می
در بند . اش بنشانمبايستی سرجايش : پيش خودم گفتم. شد فهميد از حالت لب و دهانش می

مشغول قدم زدن بودم که ساسان به نزدم آمد و گفت که لباس پوشيده و برای کار آماده 
متأسفم، برو بگو :  چپ نگاهی به او انداختم و با حالت تحقيرآميزی گفتم- چپ. شوم

دانست حاج  فکر کرد البد آتويی به دست آورده، نمی! رود به بيگاری نمیفالنی گفت که 
 قبًال خودش توصيه کرده بود بخاطر ضعف جسمانی به بيگاری نروم و در اين داوود

به سرعت به اتاق فرماندهی رفت و مسئول بند را . ام مدت به ميل خود به بيگاری رفته
اند برای  که به شما گفته مثل اين: اسماعيل به نزدم آمد و گفت. اددرجريان کار قرار د

مثل اين که به قاصدتان توضيح دادم که : با حالتی برافروخته به او گفتم. کار آماده شويد
با تندی . من عادت ندارم چيزی را دوبار بگويم: بعد با تحکم گفتم. روم به بيگاری نمی

  .هشت را درجريان برخورد من قرار داد زير،فون در بند رفت و از طريق آيبه سوی
ساسان دم به . ما تحفه بياوريد  انتظار داشتند از زيرهشت بگويند که سرش را برای

 دليل اين ها آن. شد ولی خبری نمی. کشيد رفت بيرون و يا سرک می ساعت از اتاق می
من هم نيازی .  آگاه نبودندی من با حاج داوود فهميدند، چون از رابطه برخورد را نمی

 بعد از اين برخورد، ديگر کسی مرا به بيگاری. ديدم در اين مورد صحبتی کنم نمی
فرسا  در واقع دفاع از مواضع در آن شرايط، نه تنها مرا از زير فشار طاقت. نفرستاد

که در آن  ين چيزی نبود جز آنا! گشای کارم نيز شده بود   خارج کرده بود، بلکه گره
من در واقع .  نياز به يک ويترين جهت نشان دادن به ديگران داشتشرايط حاج داوود
گذاشتم کسی به اين موضوع پی ببرد، چون  البته حواسم جمع بود و نمی. ويترين او بودم

  . ه ببردتوانست از مواهب آن بهر در اين صورت اين حاجی بود که می
آوری زباله، نظافت و يا شرکت در  ی جمع  کشيدن از زندانيان، تنها به مسئلهبيگاری

يکی از افرادی که در زمينه الکترونيک تسلط داشت، . شد کارهای ساختمانی محدود نمی
قطعات مختلف راديو را . قسمتی را در زندان به مونتاژ کردن راديو اختصاص داده بود

. کردند و در بازار به فروش می رسانيدند ز بازار تهيه کرده و در زندان مونتاژ میا
ر داير کرده بودند که توابان به کار در آن حصا چند واحد مرغداری بزرگ نيز در قزل

های آن   مرغ ه نسبت به تخليبار، پيش از رفتن حاج داوود مشغول بودند و برای آخرين
رسيد و پول آن به  معلوم نبود که عوايد حاصله در چه جايی به مصرف می. اقدام کردند

  .رفت جيب چه کسانی می
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 از همچنانولی . ام نيز بهبود يافته بود حالم نسبت به قبل بهتر شده بود و شرايط روحی
ی ه خاطر فشارهايبردم و ب های زيادی، به ويژه سردردهای وحشتناک رنج می بيماری

. ، به نوعی از صرع و تشنج دچار شده بودمکه در يک سال گذشته متحمل شده بودم
روزهای سختی داشتم ولی . چند بار در بهداری بستری شدم. بدنم بسيار ضعيف شده بود

. ده بودم کيلو وزن کم کر١٢.  بهتر بود و بازجويی اوين"قبر"هر چه بود از شرايط 
داد عدم آرامش روحی   می چيزی که آزارم. دهنده نبود مشکالت جسمی برايم چندان آزار

کردم که در سلول انفرادی  واقعًا آرزو می. کرد بود که آرام و قرار را از من سلب می
ور  ادامه داشتند و خيلی از روزها مجبهمچنانهای اجباری  مصاحبه. بودم  میگوهردشت

. های اجباری گوش فرا دهيم  رفته و به مصاحبه٣بوديم به راهروی واحد 
شان تمام شده بود و برای  يک دسته کسانی که حکم: کنندگان دو دسته بودند مصاحبه

تا " مردود شده و يک حکم ها آن قريب به اتقاق کردند که اکثريت آزادی مصاحبه می
 بندها   توابان،ی ديگر دسته. داشتند دريافت می" اهيد مانداطالع ثانوی در زندان خو

ی مثًال افشاگرانه دست ها  بودند و يا کسانی که به تازگی بريده بودند و به مصاحبه
  .زدند می
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ی افراد اتاق روزه بودند و يا الاقل ادای روزه بودن را در   همه،طی ماه رمضان

ی خواندن  هيچ چيزی به اندازه. ی دستغيب بودها ام خواندن کتاب سرگرمی. آوردند می
های او،  ی مردم کتاب ای کاش همه! کرد های دستغيب به انبساط خاطرم کمک نمی کتاب

خواندند تا به عمق بالهت و  را می"  منتشر نشدههای انايمان و داست"به ويژه متن کامل 
. شدم بر می   خنده رودههايش، بارها از در خالل خواندن کتاب. بردند می حماقت او پی 
خندی که همان يک ذره عقلت را هم  آخر سر اين قدر می! نخوان پسر: گفت فرامرز می

قند خونم به شدت . روزه گرفتن برايم بسيار سخت بود! شویمیاز دست داده و ديوانه 
از يکی دو ساعت مانده به افطار، شرايط بسيار سختی را . کاهش پيدا کرده بود

رفتم، يا  بيش از ده بار به توالت می. کردم که ادرار دارم  هميشه احساس می.گذراندم می
های توالت را از قفسه  از توابی که دمپايی. داد کمی ادار داشتم يا احساس آن آزارم می

اگر در بند زندانيان مجاهد بودم، . کشيدم انداخت، خجالت می برداشته و جلوی پايم می
  قبًالکرد و از آن جايی که توابان در اين جا شرايط فرق میگرفتم ولی  حتمًا روزه نمی

ديدم که   دو آتشه جا بزنند، ضروری میانانکردند خود را مسلم ست تالش میيمارکس
  . شد بالفاصله بعد از افطار حالم خوب می. حتمًا روزه باشم
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که از ... ی و اکبرمسعود انوار های علی  به نامها آندو تن از .  از قبل آشنا بودمها آناز 
مسعود بعد از دوران انفرادی، . جمله زندانيان مجاهد بودند با من هم اتاق شده بودند

به او توصيه کردم . ل بودحا به شدت به هم ريخته و پريشان. وضع روحی خوبی نداشت
کردم پرداختن به کار، هم باعث  فکر می. تقاضا کند که به بند کارگری منتقل شود

  .  اش شود و هم مانعی خواهد بود در مقابل پيشرفت افسردگی اش می آزادی
های  آغاز مراسمخوانی در بند و  چيزی از ورود اکبر به بند نگذشته بود که به مقام قرآن

 ارتقا يافت و کالس تدريس قرآنی نيز ١در راهروی واحد ) ها  ام مصاحبههنگ(عمومی
 گیخواست به دنبال زند حکمش در شرف اتمام بود و می. برای توابان در بند تشکيل داد

نهادی بود، به همين دليل تالش  انسان پاک. طاقت و تحمل شرايط زندان را نداشت. برود
بعد از . خواستم کمکش کنم دوستش داشتم و می. ندکرد که خود و اعمالش را توجيه ک می

بالفاصله . محلی و عدم برخورد، روزی از وی خواستم با هم کمی صحبت کنيم مدتی کم
آيا : که به حياط رسيديم، بدون مقدمه به او گفتم به محض اين. و با رويی گشاده پذيرفت

اگر اين گونه است، بايد کنی به چيز جديدی رسيدی و يا حقانيتی را دريافتی؟  فکر می
 و هر چه که ی برو کنم برای نشان دادن صداقت  پيشنهاد می. در راه جديد ثابت قدم باشی

  . ی و مسئوالن زندان بنويسدانی برای حاج داوود ی من می در باره
عتقد بود ناليد و م ها می سرش پايين بود، چيزی نگفت و تنها از روابط عاطفی بين بچه
تو که نداری، : گفتم! شود که صرفًا وجود همين روابط باعث ماندن افراد در زندان می

نگران . دانی بنويس  همين حاال برو و هر چه را که در مورد من می؟کنی چرا تعلل می
ولی تو الاقل با خودت رو راست .  من خود از پس آن برخواهم آمد.اش نيز نباش بقيه
هايم   گفته بودم و در جريان بازجويیکه خودم به حاج داوود  از آناو چيزی بيش! باش

.  برای گفتن نداشت، اعتراف کرده بودمها آناز پرده بيرون افتاده بود و خود نيز به 
 فکر هچ. کنم ها عوض نمی ها را با هزار تا از اين من يک موی تو و ديگر بچه: گفت
س اش به خودم آگاه بودم و به همين خاطر دست روی جای حسا القهکنی؟ از ميزان ع می
مان، ما  صحبت ما چندان طوالنی نشد ولی توابان اتاق از ابتدای صحبت.  گذاشته بودماو

را زير نظر داشتند و چند بار نيز خودشان را به ما نشان دادند تا بلکه توی دل ما را 
يم، اکبر را به باالی تخت فراخوانده و به محض اين که به اتاق برگشت. خالی کنند

 چه گفته بود و ها آندانستم اکبر به  نمی. مان شدند وگوی  خواستار توضيح در مورد گفت
چه محملی تراشيده بود ولی هنگامی که ساسان قصد خروج از اتاق را داشت، با حالت 

که زهرخندی در حالی ! ديدی چيزی نگفت: تمسخرآميز و از موضع بااليی به او گفتم
اگر نياز به دانستن چيزی در مورد من داشتی، بهتر بود که از : زدم، ادامه دادم می

که تعادلش  در حالیاو ! شد ات می ی نصيببيشترکردی، مطمئنًا چيزهای  خودم سؤال می
لحن . ان کار تو قرار دارندی مسئوالن در جري همه: را از دست داده بود، گفت

و مسئوالن کشور " امام"ی و عالی قضاي البد شورای: ته، گفتمآميزم را پی گرفتمسخر



  نه زيستن نه مرگ

 

١٢٤

.

بار : اش را بجنباند، به او گفتم تا خواست لب و لوچه! نيز در جريان کار من قرار دارند
گيری و چشم و چارت را کج و  ها را در مقابل من می ی ساواکی آخرت باشد که قيافه

  ! ر ديگر چنين کاری انجام دهی، هرچه ديدی از چشم خودت ديدی يک با.کنی معوج می
 برای ،با فرا رسيدن ماه محرم آن دسته از کسانی که طاقت تحمل شرايط را نداشتند

خطر نشان دادن خودشان، فرصت را  ها و مسئوالن زندان و بی  تواب تخفيف حساسيت
 سياه و ماليدن گل بر سر و ها، با پوشيدن لباس مغتنم شمرده و با حضور در صف تواب

کرامت و يکی ديگر از زندانيان ! دادند شان خود را عزادار حسين نشان می دوش
 پيوسته ها آنی  برديم نيز به جرگه  در يک بند به سر میمارکسيستی که در گوهردشت

بند نبود، به فرسايی در   اين که فشار طاقترغم علی. حکمشان در شرف اتمام بود. بودند
 که حاکم بود، برای خالصی از زندان مبادرت به آن کار کرده "راستی"خاطر جو نسبتًا 

و ديگرانی که از شان را نيز با من  جا پيش رفته بودند که رابطه  آن در اين راه تا. بودند
شناختند و حاضر به سالم و عليک  ا نمیا رقطع کرده بودند، گويی مشناختند،  قبل می

  . نبودندنيز
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ها   تا مدت،، يکی از زندانيان تواب رخ داده بودای که برای ابوالفضل مشايخی واقعه
زندانيان سياسی زمان شاه بود و در بهداری از او . ی زندانيان بود ی خنده مايه دست

  . کرد زندان مدتی در نقش پرستار کار می
مالقات حضوری در . ی با فرزند خردسالش را داده بودندی مالقات حضور به او اجازه

در يک طرف ديوار اين . گرفت اتاقکی که به همين منظور ساخته شده بود، انجام می
مشايخی )  چهار ساله- سه (فرزند خردسال.  قرار داشتاتاقک، يک عکس بزرگ خمينی

 مراعات پدرش را نکرده و نزد  عکس خمينیکه مانند پدرش توبه نکرده بود، با ديدن
 "مرگ بر خمينی"پاسداری که وی را به دست پدرش داده بود، شروع به دادن شعار 

بيچاره مشايخی هر کار کرده ! ی مشايخی را روی آب ريخته بود ی خانواده کرده و پته
ی   در طول ساليان زندان، اين خانواده... حريفش نشده بودبود تا بچه را ساکت کند،

ی بيشتر فشار بسيار ها آن. زندانيان بودند که در واقع زندانی بودند و نه زندانيان در بند
رفت، آخرين   میها آنچه که بر  دوری از عزيزان و تجسم آن. شدند را متحمل می

 بود که زندانيان در بند، به خاطر اين واقعيت در حالی. گرفت هايشان را نيز می رمق
 به خاطر نگاهی خاص به دنيا و همچنينشان و  برخورداری از اعتقاد به راه و روش

اين مصيبت . کردند هايشان احساس نمی مسائل آن، فشار چندانی را در مقايسه با خانواده
ر بودند بدون  به دونشان از عزيزاها آن. شد ی زندانيان تواب دو چندان می برای خانواده

های  خانواده. انداز داشته باشند ين دوری و مشقت در چشمآن که حاصلی را برای تحمل ا
 ها آن. شدند ی زندانيان مقاوم طرد می  از سوی خانوادهنشانمانند فرزنداايشان هم 
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شنيدند که با  شان در ارتباط با لزوم حمايت از رژيم می هايی را از فرزندان تواب سخن
 را ها آنمجموع اين مسائل، .  جامعه در تعارض بودهای  تهای خودشان و واقعي دريافت

 مقاوم نشانهايی که يکی از فرزندا وای به حال خانواده. داد  بحرانی قرار مییدر موقعيت
 را ها آن ،دانست چه کند؟ اين تناقض وقت بيچاره اين خانواده نمی آن. بود و ديگری تواب
های زيادی پيش آمده است، در  چه که برای خانواده تصور آن. رساند به سرحد جنون می

اين تجربه بعيد است در هيچ کجای جهان . بود وحشتناک و بسيار سخت مواردبسياری 
  !ثبت شده باشد

  
١۵  

مجتمع شهيد  ("مشکات" را که به "آموزی کرجکانون کار"در خردادماه متوجه شدم 
 که در ٢معروف بود، تعطيل کرده و زندانيان آن را به بند ) تان تهرانکچويی اس

 از امکانات "کانون کارآموزی کرج". اند مجاورت بند ما قرار داشت، منتقل کرده
 اين کانون، در زمان شاه و برای آموزش . بودای برای کارآموزی برخوردار گسترده

 در پاييز سال الجوردی. سيس شده بود تأ"زندانيان و نوجوانان بزهکار"حرفه و فن به 
. ه بودی تبليغی و اقتصادی از اين محل کرد ، با در اختيار گرفتن آن سعی در استفاده۶٢

 جا منتقل کرد تمايل به کار داشتند، به آن که  رارحصا  محبوس در قزل زندانياندر ابتدا،
جا  ی آن  زيادی از توابان را نيز روانهتعدادولی ديری نپاييد که برای کنترل زندانيان، 

دستانش   و همالجوردی.  شد جهت تبليغات بيرونیکرد و کانون مزبور ويترين الجوردی
وزی مشغولند و به زودی تحولی ی رژيم به کارآمها زندانمدعی بودند که زندانيان در 

 با تعطيل کانون، شکست طرح ۶٣در خرداد ماه . خواهد گرفت صورت ها آنبزرگ در 
 برای اين کانون، تنها انتشار های الجوردی ی هياهوی ی همه نتيجه. مزبور نيز اعالم شد

فرزندان ها با  مومی خانوادهی چند عکس از مالقات ع يک کتابچه در اين رابطه و تهيه
 ٢بند .  بود به همراه مسئوالن دادستانینهار و صرف  خود در حضور الجوردیزندانی

اما در تغيير و تحوالت . کردند، تعلق داشت ر کار میحصا سابقًا به کسانی که در قزل
به ر انتقال يافته بودند حصا  بند را کسانی که از کانون کرج به قزلجديد، زندانيان اين

  . دادند  که به بند کارگری تبديل شده بود، تشکيل می۵زندانيان مجرد همراه 





  
  
  

  ی زندان تغيير و تحول در سيستم اداره
  

 زندانبان جديد؛ تالش برای انتقال ، و هيئت همراهش؛ ميثممجيد انصاری
؛ نوشتن ی منتظری  آرام؛ ايجاد رفاه و اصالحات نسبی؛ ديدار با نماينده

  ... ونامه به منتظری
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کند با هر نوای نغزش رازی نهفته را تعبير می  
کند  ين کهنه دستگاه تغيير میاز هر نواش اين نکته گشته فاش کا  

نيما                                                                          
 يوشيج
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برای ما اين .  بازديد کردند١ و هيئت همراهش، از بند در اوايل تيرماه مجيد انصاری

کرديم که بايد تغيير و تحوالتی  به طور غريزی احساس می. ودديدار بسيار غيرمترقبه ب
 هوشنگ. گرفتند ی زندانيان، اين ديدارها را به فال نيک می تقريبًا همه. در پيش باشد

روانی رنج شديد  که از بيماری ، يک دانشجوی خارج از کشور هوادار پيکاربابازاده
 استقبال کرد و سپس ها آناز " صل علی محمد، يار امام خوش آمد"با شعار برد،  می
. ی طوالنی رفت و ادای نماز خواندن در آورد ، در وسط توالت به سجدهها آن پای  پيش
شان را مخفی نگاه  توانستند تعجب ها عادت نداشتند، نمی  که به ديدن اين صحنهها آن

 در بند گرامی داشته  رای پيش حضور ايشان دقيقهتازه فهميدند آن کس که چند . دارند
ی فشارهای  ی فوق، به خوبی نتيجه با ديدن صحنه.  بيش نيست بود، بيماری روانی

  . ديدند فرسا بر زندانيان را، پيش روی خود می طاقت
هد ضمن ، زندانيان مجا١ واحد ۶ و همراهانش از مجرد به هنگام بازديد مجيد انصاری

 برده و "قيامت" را به محلی به نام نشان تعدادی از دوستا کهگويند می، ها آناعتراض به 
 در مورد محل مذکور از مجيد انصاری.  اطالعی در دست ندارندها آناز سرنوشت 

وجود  و مسئوالن زندان حاج داوودظاهرًا تا آن موقع . زندانيان پرس و جو کرده بود
مجيد . چنين محلی را کتمان کرده و از آن به عنوان انبار اجناس متروکه نام برده بودند

 بودند، ها زندان و همراهانش که به دنبال بهانه برای به دست آوردن کنترل انصاری
، خواهان بازديد از محل مزبور فرصت را مغتنم شمرده و بر خالف ميل حاج داوود

 که شوند میباری مواجه  های دهشت ، بازديدکنندگان با صحنه"قيامت"در محل . شوند می
گان ناباورشان، گوش تا گوش  در مقابل ديد. رفت شان نمی ذهنبهشايد تصورش هم 

ر سکوتی مطلق  و با چشمانی بسته، د بينند که درون يک جعبه  را میهايی انانس
ی زندان در جمهوری اسالمی  ای، برای کسی که با مقوله ديدن چنين صحنه! اند نشسته

 اگر اين فرد از کارگزاران و احت. آشنا نيست به راستی باورنکردنی و وحشتناک است
 "قيامت" از محل به دستور مجيد انصاری! اندرکاران رده باالی رژيم باشد دست
ديری نپاييد که البته . شود آوری آن داده می برداری شده و به سرعت دستور جمع فيلم

ترين   و همراهانش نشان دادند که در سرکوب و کشتار و نقض بديهیمجيد انصاری
  . شان ندارند حقوق انسانی، دست کمی از جناح مقابل

ی همان هيئت و اين بار به  ضور دوبارهی ح ی دوم تيرماه همان سال متوجه در نيمه
 بر خالف هميشه که اونيفورم سبز مخصوص حاج داوود.  در بند شدمهمراه حاج داوود

 و  به تن داشت، اين بار لباس معمولی بر تن کرده بود و وقتی که انصاریدادستانی
 به نيامدن حاج داوود. هشت ايستاده بود در زيرهمچنانارد بند شدند، او اطرافيانش و

، برايم غيرمترقبه بود، چيزی که قبًال ها آنداخل بند و عدم دخالتش به هنگام بازديد 
مسجد بند، نزديک برای در آوردن ته و توی قضيه، به سوی .  اتفاق نيفتاده بودگاه هيچ
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تا چشمش به من افتاد، ابتدا فکر کرد برای .  ايستاده بود، رفتممحلی که حاج داوود
وقتی .  شدم، به سالمی اکتفا کردم کهنزديک. روم صحبت کردن با او به آن سمت می

ه به نظر متوجه شد که قصد رفتن به مسجد را دارم، در حالی که بسيار افسرده و گرفت
ما هم : رسيد، سرش را به شکلی حاکی از تأسف شديد، چند بار تکان داد و گفت می

از تعجب . شنيدم  را که منتظرش بودم اما نه به آن زودی، از دهان او میخبری! رفتيم
آمده  به سر عمر دوران حاج داوود. کابوس به پايان رسيده بود. آوردم داشتم شاخ در می

 زندان را که در واقع سرزمين تحت ،بود و او شرمگين و سرافکنده و رنگ پريده
اگر بخواهم او را .  مانند گذشته نبودی حاج داوود قيافه. کرد اش بود، ترک می سلطه

ی شاه در هنگام خروج از کشور را  درست تشبيه کرده باشم، دقيقًا حالتی شبيه به قيافه
کرد، اخراج   نيز مانند شاه از سرزمينی که بر آن فرمانروايی میحاج داوود. اشتد

  . کردحسشان را   را داشت تا بتوان وضع و حالها آن بايد شرايط مطمئنًا. شد می
  
٢ 

 بلند شد ی صادق آهنگران چند روزی از اين واقعه نگذشته بود که دوباره صدای نوحه
ی صدای  شنيدن دوباره. ری ريخت پاييندلم ُه. ها بود ی روند مصاحبه که حاکی از ادامه

اين به . رو شوم توانستم با آن روبه ها بدترين چيزی بود که می  و تداوم مصاحبهآهنگران
اندوهی . وردمخ خيالی خود افسوس می بر خوش. معنی ادامه داشتن روند گذشته بود

به سرعت به . کردم بينی نمی اصًال چنين موقعيتی را پيش.  بودبزرگ بر دلم سايه افکنده
مانند . گرفتند، رفتيم ها طبق روال معمول انجام می راهروی واحد، جايی که مصاحبه

ظاهرًا . در جلوی صف نشسته بودندکننده  عليه مصاحبهدادن برای شعار گذشته توابان 
  . چرخيد و چيزی تغيير نکرده بود ن پاشنه میدر بر هما

 "فرقان"هنوز جا به جا نشده بوديم که مجری به شکلی محترمانه از يک زندانی هوادار 
 وی خود را هوشنگ دريانورد. خواست که برای مصاحبه به محل تريبون مراجعه کند

 "عفو" اروميه معرفی کرد و اظهار داشت که مشمول  سال زندان و اهل١٢محکوم به 
 انزجار  ی او بسيار کوتاه و مختصر بود و تنها در خاتمه، مصاحبه. قرار گرفته است
کردم  فکر می. ، اعالم کرد"فرقان"های سياسی و به ويژه  ی گروه خود را از کليه

 برای قبولی نخواهد داشت و پيش ، هيچ شانسی ی بسيار کوتاه با اين مصاحبههوشنگ 
با اين حساب پس چرا تن به مصاحبه داده است؟ اگر مصاحبه نکند که : گفتم خودم می
 به صدا در آمد و به "شناس منافق"در همين افکار بودم که دستگاه . تر است سنگين

ام  تم توابان هنوز اولين دور شعاردهی.  دادرا سر" مرگ بر منافق"شکلی کوبنده شعار 
کسی حق ! ساکت: نشده بود که مجری برنامه به شکلی بسيار قاطع دخالت کرد و گفت

که سکوت همه جا را  در حالی.  باز مانده بودنشانهمه از تعجب دها. شعار دادن ندارد
ال  س١٢ محکوم به آقای هوشنگ دريانورد: فرا گرفته بود، رو به حضار کرده و گفت
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و به زودی بعد از انجام کارهای   ه شد" حضرت امام" اند که مشمول عفو  بودهزندان
ناگهان هياهويی در . خواهد گشتباز اش    حقوقی مربوطه، آزاد شده و به ميان خانواده

، توابان را به شکلی  همه. مانده بوديمما مات و مبهوت بر جای . گرفت ميان جمعيت در
ی اول هيچ کس  در لحظه.  حبس شده بودشانها س در سينهکردند، نف تمسخرآميز نگاه می

ی  مانند هميشه انتظار يک مصاحبه. ای در شرف وقوع است کرد چه واقعه تصور نمی
با . تان بازگرديديهم طول نکشيد و گفته شد به بندهاچند ساعته را داشتيم ولی چند دقيقه 

ان رسيده است و دورانی نو آغاز خواستند پيام دهند که دوران گذشته به پاي اين کار می
ها  ای از توابان هيچ کس در اتاق وقتی به بند بازگشتيم، تقريبًا به جز عده. شده است

 و کسی رفتن حاج داوود. همه دو به دو در حال قدم زدن و بحث کردن بودند. نبود
ترين  ز يکی از به ياد ماندنیآن رو. کرد برچيده شدن شرايط دهشتناک قديم را باور نمی

روی توابان سياه . گويی رستاخيزی به وقوع پيوسته است. روزهای زندان برای من بود
 گمراهانی بودند که در ها آن. گريختند  از همه چيز و همه کس می،شان پريده بود و رنگ

 ها آن. شان را شنيد شد صدای تند ضربان قلب به راحتی می. تاريکی رها شده بودند
شان "پدر". ديدند خورده می  خود را باخته و فريب وای کز کرده بودند اختيار گوشه بی

، از انجام هيچ آمد حاج داوود  به خاطر خوشها آن.  بودشته را تنها گذاها آنرفته بود و 
ر مهری جانشينان او قرا جنايتی فروگذار نکرده بودند و حال اين گونه مورد بی

چرا که توصيف . شان تمام شده بود توانستم بگويم دوران عشرت و شادی نمی. گرفتند می
باری داشتند ولی حاال فشار   هم شرايط رقت در دوران حاج داوودها آن. درستی نبود

يار اخت بی. ای در بر گرفته بود بند را شور و ولوله.  دوچندان شده بودندها آنزندان بر 
  :ی شيراز افتادم به ياد خواجه

  رفتند که اهل نظر بر کناره می شد آن
  هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

  ها صوت چنگ بگوييم آن حکايته ب
  زد جوش که از نهفتن آن ديگ سينه می

  شراب خانگی ترس محتسب خورده
  به روی يار بنوشيم و بانگ نوشانوش

ی ما مفهوم غزل زيبای حافظ را  س در دنيا به اندازهک  کنم که در آن لحظه هيچ فکر می
تواند شرايطی را که  توانست و نمی  بر اين باورم که هيچ محققی نمی!کرد درک نمی

به کار او هايی را که   ظريف و دقيق واژهنایحافظ از آن دم زده، به تصوير بکشد و مع
ه باشد و فشارهای آن که آن شرايط را طی کرد برده است درک کند، به غير از اين

 مانند هر ديکتاتوری، عمر حاج داوود. دوران را با پوست و گوشتش لمس کرده باشد
هايتان از بين  جا سوی چشم در اين: او معتقد بود. پنداشت حکومت خود را ابدی می

 سپيد خواهد نهايتا انهايتان خميده خواهد شد و موی سرتان مانند دند پشت. خواهد رفت
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اما چيزی نگذشته بود که ما و او به چشم . جا نخواهيد داشت شد ولی گريزی از اين
هم خسته بوديم و هم . ما پيروز شده بوديم. ايم و او رفته است ديديم که ما مانده می

  . خوشحال
  
٣  

که  در حالی. ی حضور يک غريبه در بند شديم مدت زيادی طول نکشيد تا روزی متوجه
. ها افکنده و بند را ترک کرد کرد، نگاهی به سلول سراسر بند را به سرعت طی میاو 

 و جانشين حاج داوودزندان زدند که وی بايد رئيس جديد  همان موقع همه حدس می
تنها مدتی بعد بود که . صورت نگرفت از سوی پاسداران ای باشد، ولی هيچ معرفی

ای از او در  کسی پيشينه.  رياست زندان را به عهده گرفته است ميثمرسمًا اعالم کردند
مسئوليت . آباد شيراز بوده است مسئول زندان عادل: گفتند که می دست نداشت اال اين

  گذاشته شده بود که تقريبًا هم هيکل حاج داوود به عهده فردی به نام انصاری١واحد 
شد وی سابقًا مسئوليتی  گفته می. رفت رحمانی بود و بازوی نظامی ميثم نيز به شمار می

 نيز به ١، مسئول واحد ٤٦محمد خاموشی. استی انقالب اسالمی کرج داشته  در کميته
تعدادی از پاسداران نيز نيروهای جديد .  زندان را ترک کرده بودهمراه حاج داوود

  . بودند و سعی شده بود که در اين رابطه نيز تغييراتی هرچند اندک انجام گيرد
 در "دوم خرداد" و شروع نهضت بعد از به عهده گرفتن مسئوليت زندان توسط ميثم

. هايی چند همراه خواهد بود  با تنشزد که اين تغيير و تحوالت ، رژيم حدس می٤٧زندان
 تدبير کرده بودند که با انتقال توابان به ٣واحد ١ در بند ، مسئوالن جديد،برای همين

 که ١اما در بندهای واحد.  بکاهندها آنجداگانه، از سطح درگيری افراد بند با هايی  اتاق
ها به  ی تنش  شدن دامنهه بود و احتمال کشيدبيشتراز قبل درگيری بين توابان و زندانيان 

رفت، تالش کردند که تمام توابان مورد نفرت زندانيان را از بندها  جاهای باريک می
 بود که هنوز توابان در ١ واحد ٢تنها بند . کرده و به جايی ديگر منتقل کنندآوری  جمع

  . آن حاکميت نسبی داشتند
 به جان توابان افتادند و تا کردن برق، ، زندانيان مجاهد با خاموش١ واحد ۶در بند 

کوبيدند  توابان ملتمسانه به در بند می.  را مورد ضرب و شتم قرار دادندها آنخوردند  می
  . کردند  را مینشانو از پاسداران تقاضای کمک و نجات جا

واحد  ۴مورد نفرت بند ، از توابان  به همراه محمد سحرخيز۴ مسئول بند علی هاشمی

                                                 
 متصدی گرفتن مصاحبه از زندانيان در حسينيه ۶٧عام   منتقل شده و در جريان قتل  محمد خاموشی به اوين46

 .اوين بود
 ۶٣ها را در سال  ی زندان  به دست گرفتند، اداره٧۶" دوم خرداد" سال بعد قدرت را در ١٣ همان کسانی که 47

از اين رو تغييرات .کردند عام زندانيان سياسی شد، اعمال می های خود را که منجر به قتل گرفته و سياست به دست 
  . ام ناميده" دوم خرداد" افتاد، به عمد چه در کشور بعدها اتفاق اين دوران از زندان را مانند آن
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 بود، "اه غير گروهکی"ها و بقول رژيم  طلب  که متعلق به سلطنت٣ واحد۶، به بند ١
از قبل سيدحسن . چند ساعتی را در بند ما گذراندند ها آن،  قبل از انتقال. منتقل شدند

و و خانل ، به همراه چنگيز هادی۴ی بند ها  و يکی ديگر از بچه، خسرو کيانیحسينی
 که ۴زندانيان سابق بند . بردند  بصورت تنبهی در آن بند به سر می تيموريانيزدان

ند، در حالی که هنوز  داشتند، به محض ورود وی به بخصومتی ديرينه با علی هاشمی
زيرهشت بود و وسايلش را تازه زمين گذاشته بود، با انداختن يک پتو روی سرش، به 

 يک ها آنمسئوالن جديد زندان برای . قصد کشت وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند
. دادگاه فرمايشی ترتيب داده و هر يک را به تحمل ضربات شالق در بند محکوم کردند

که محکومان ضعف و  ، مسئول واحد نواخته شد، بی آنتوسط انصاریضربات شالق 
 در ها آنمقامات زندان به سرعت پی بردند که نگهداری . ای از خود نشان دهند سستی

ن درگيری بين توابا.  سپردندها آن را به ١ واحد ی قرنطينه بعدها اداره. اين بند خطاست
مسئوالن زندان توابان شاخص را به بيرون از بند برده .  ادامه داشتهمچنانو زندانيان 

 بايد مقررات ها آن گذشته و  را مورد تهديد قرار داده بودند که دوران حاج داوودها آنو 
وی تهديد توابان از س. شان بردارند کرده و دست از رفتار سابقزندان را رعايت 

گری   وحشی که در دوران حاج داوودها آنمسئوالن زندان تأثير مخربی روی بخشی از 
گيری مطلق دچار شده  افراد فوق به انزوا و گوشه. را از حد گذرانده بودند، گذاشته بود

گرفته  مورد استفاده قرار یديدند که از سوی رژيم مانند دستمال  به چشم میها آن. بودند
به کسی کار  و جنايت يکی از توابان شاخص حميد جعفری. اند و سپس به دور افکنده شده
 يک ميخ به ديوار ی حاج داوود  من بدون اجازه، گفته بود،که با او برخورد کرده بود

  .هده بگيردخواست به ع ظاهرًا کسی مسئوليت اعمال گذشته را نمی. ام نزده
  
۴  

دانست به   که خطر را احساس کرده بود و می، الجوردیبعد از برکناری حاج داوود
کرد هر طور شده پايان تاريخ مصرفش  زودی قرعه به نام او نيز خواهد افتاد، تالش می

در تابستان . کرد کاری فرو گذار نمیبه همين خاطر از انجام هيچ . را به عقب بياندازد
نيک   را جهت پيکی تهران حاضر شد و مدعی شد که زندانيان اوين  در نماز جمعه۶٣

نيک بردن زندانيان،  از شنيدن خبر فوق و موضوع پيک. برند و تفريح به گردش می
 که قسم الجوردی نولی بعدها متوجه شدم که برای اي. ام را بگيرم نتوانستم جلوی خنده

راست از آب در آيد، تعدادی از زندانيان زن را به قسمت ُپر دار و درخت اوين که در 
ها از فضای  ضمن استخر قديم اوين نيز در آن جا قرار داشت، برده و زندانيان ساعت

  . آزاد و سرسبز و زيبای زندان استفاده کرده بودند
ها را در راستای سياست تبليغی رژيم، به تناوب   بسته به شرايط، اين پروژهالجوردی
های   تعدادی از زندانيان را در هيئت دسته۶٢به مناسبت ماه محرم سال . کرد اجرا می
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 وی به همراه تعدادی از توابان ۶١در سال . عزادار به بهشت زهرا برده بود
 انداخته ها آنی جنگ عزيمت کرده بود و عکسی به يادگار با ها اش به جبهه نورچشمی

در سال . ی اعدام سپرده شدند  بعدها به جوخهها آنکه تعدادی از  ی جالب اين نکته. بود
بردند  ای به نماز جمعه می  گاهی اوقات تعدادی از زنان زندانی را با چادرهای سرمه۶١

  .ن پروژه متوقف شد، اجرای اي زن مجاهدکه با فرار چند زندانی
  
۵  

ی قم نيز برای بازديد از  ی عليمه های جوانی از سوی حوزه با آمدن مسئوالن جديد، طلبه
های زندانيان گوش   ظاهرًا به درد و دلها آن. ر روانه شدندحصا شرايط زندان، به قزل

ه که در دوران حاج چ دادند و افراد اعتراض خود را نسبت به شرايط بد و آن فرا می
که در اين  يکی از کسانی. گذاشتند  در ميان میها آن بر سر زندانيان آمده بود، با داوود

 که مالک يک باشگاه بيليارد در ای بود به نام منوچهر اطمينانی رابطه فعال بود، زندانی
ابد محکوم   دستگير شده و به حبس"جبهه ملی"رتباط با وی در ا. خيابان الله زار بود

رسيد بر زبان  هر چه به ذهنش می. آدم بسيار رک و در ضمن بددهنی بود. شده بود
  . به همين خاطر نيز ابد گرفته بود. کرد جاری کرده و رعايت کسی را نمی

شوم، تو باشگاه  ا تو دهن به دهن نمیبرو مرد، من ب: گويد  به او میيک بار حاج داوود
يک  !حاجی يک باشگاه آباد بهتر از صد مسجد خراب: دهد او هم جواب می. دار بودی

های من بعد از  يکی از برنامه: گويد  به او می يک تواب پليدبار نيز محسن درزی
: دهد اطمينانی پاسخ می. خالصی از زندانم در زمان شاه، منفجر کردن باشگاه تو بود

اطمينانی يک ! اين هم از نفهمی و خريت و بی شعوری تو بود که هنوز هم ادامه دارد
نشست و  گذاشت و رويش می رسيد، آن را می پيت حلبی همراهش داشت، هر جا که می

اگيری به فرآموختن زبان در زندان ممنوع بود، ، در دوران حاج داووددر حالی که 
قصد اقامت در انگليس را  در صورت آزادی از زندان،: گفت  و میپرداختهانگليسی 

  دانم عاقبت موفق شد يا خير؟ نمی. ددار
ی قم، کالس درسی در رابطه با رد  ی علميه های تازه کار حوزه يکی از همين طلبه

هر روز او . و همه ملزم به شرکت در آن بودند ، در بند گذاشته"تکامل"ی  نظريه
 را توضيح "تکامل انواع"ی   در رابطه با رد و نفی نظريهنظريات متعلق به عهد عتيق

 به عنوان نماينده توضيحات او را تکرار خواستار آن بود که از هر اتاق يک نفرو داده 
 به اين ! زندانيان جا افتاده استذهن در تعليماتشکه مطمئن شود  به اين وسيله  تادکن

  .شديم  مند می  او بهره"دانش"بار از ترتيب ما دو 
اش  کنم که برای هميشه از کرده نوبت به اتاق ما که رسيد، کاری می:  گفتمبه فيروز

 يک نفر ی مزبور خواست طلبه. تاق ما رسيدزياد طول نکشيد تا نوبت به ا. پشيمان شود
از " و با خواندن شعر معروف موالنا من رفتم. از اتاق ما به پشت تريبون مراجعه کند
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کنيد،  ی که شما مطرح میموارداين : و به او کرده و گفتمر" جمادی مردم و نامی شدم
 است و چيزی است که با علم و پيشرفت سر جنگ دارد و طبيعتًا "عهدعتيق"متعلق به 

ردم و آياتی از قرآن را نيز در اين رابطه به وی گوشزد ک. ره به جايی نخواهد برد
او ساکت بود و هيچ .  در اين رابطه معتقد بودند، تشريح کردمچه را که مجاهدين آن

گفتم، برايم نگران بودند و  چه که می ها با شنيدن آن بعضی. داد واکنشی از خود نشان نمی
 ولی من مطمئن بودم که هيچ موردی پيش نخواهد آمد و اتفاقًا. کردند احساس خطر می

برای ثابت کردن همين موضوع که شرايط واقعًا تغيير کرده است، تن به اين کار داده 
اصًال چنين کاری را منطقی و .  او نبوده مطالبوجه پاسخ ب  قصد من به هيچ. بودم

 نظرم را با ديگران در عينیتوانستم به طور  با توسل به اين کار می. دانستم اصولی نمی
ی  چه را که گفته بودم، شنيده و با مشاهده اد بند آشکارا آنی افر همه. ميان بگذارم

گونه که حدس زده  همان. د دست به يک ارزيابی منطقی بزنندنتوانست پيامدهای آن می
ها را  بودم، در آن شرايط هيچ برخوردی با من نشد و انگار نه انگار که من آن صحبت

ی تيره بخت بود و ديگر   آن طلبهاين آخرين کالس. حضور جمع کرده بودم در بند و در
  . هايی در بند ادامه نيافت چنين کالس

  
۶  

، يک جا با جميل شريعتی در آن. به علت شدت بيماری به بهداری زندان منتقل شدم
ای بسيار صميمی، مهربان و دوست داشتنی   که چهره"کومله" رد هوادارُکزندانی 
ای بس محکم و  به زودی متوجه شدم که از روحی بلند و اراده. رو شدم وبهداشت، ر

بيست . برد در عنفوان جوانی بود و از بيماری سرطان رنج می. استوار برخوردار است
 فشارهای وه شت پشت سر گذازندانسالی بيشتر نداشت و دوران بسيار سختی را در 

. ار و مقاوم، مانند کوهی ايستاده بود استوهمچنان. فرسايی را متحمل شده بود طاقت
اش گذاشته بودند و از اين بابت بسيار رنجيده  شقی اش را به حساب کله ها استواری خيلی

  .  جاودانه شداش  همان رفت و تنها خاطر افسوس که زود از ميان. خاطر بود
قبل از  از زير چادر اکسيژن  او را که بود، هوادار مجاهدينردديگری سرهنگ علی ُا

او از رماتيسم .  بيرون آورده و به بندش کشيده بودند،در بيمارستان قلبانجام عمل قلب 
ای   جسم نحيفش، عزم و ارادهرغم علی ، وبرد اما با اين حال ای رنج می قلبی پيشرفته
در .  حساب کرديشان روودش هايی بود که در همه حال می از آن دسته آدم. قوی داشت

اش در برخورد با بازجويان،  اش موارد سنگين اتهامی نبود اما به خاطر استواری پرونده
در زندان جمشيديه در مقابل گستاخی . نگهبانان و دادگاه به حبس ابد محکوم شده بود

  . بندش سيلی محکمی به گوش او نواخته بود  با برداشتن چشم،يک نگهبان
از سوی خمينی مسئوليت  ی الهوت اهللا حسن انقالب به همراه آيتپس از پيروزی او 

های  ه تالش تود  حزب،گفت او می. پاکسازی و بازسازی ارتش را به عهده گرفته بود
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 با وی ديدار ی و طبروسيعی برای جذب وی انجام داده بود و به همين منظور کيانوری
ی بازار صفويه رو به  و رو۶٠آخرين مالقات با او در سال . گو کرده بودند و و گفت

 شدند،  که مسئوالن حزب توده متوجه  پس از آن: معتقد بودسرهنگ ُارد. انجام گرفته بود
 راه يافتند، توانند از طريق من به مقاصد خود برسند و من را سد و مانعی در اين نمی
ها او متوجه شده بود که بازجوی او نيز  بعد. ام را فراهم کردند  ی دستگيری زمينه
محيط بهداری . ها به دل داشت ای  ی عجيبی از توده سرهنگ ُارد کينه. ای بوده است ه تود
پزشک آن   و دندانو دريکوندی دنژا ايرانخيراهللا ر که هر دو دکتر عمومی آن حصا قزل

ی بودند، آرامش او ا  و مسئول آزمايشگاه آن نيز از توابان تودهمفيدیسيد محمود دکتر 
 تمام که مرا در آغوش گرفته بود و با حسرتی روزی در حالی. زد  می را به هم

 واقعًا به "ارتش خلق"خواهد بعد از اين همه عمر، روزی در  دلم می: گريست، گفت می
آيا چنين روزی را : نگريست، گفت در حالی که در چشمانم می. مردم و ميهنم خدمت کنم

مهم نيتی است که در دل داری، از نظر من، همين حاال هم از فرماندهان :  گفتم بينم؟ می
برای اين که موضوع را عوض کرده . کنم ن، تو را با اين ديد نگاه می و م"ارتش خلقی"

باور نداريد : دادم و به شوخی گفتم باشم، از تختم پايين آمدم و برايش سالمی نظامی 
فرمانده؟ پس امر بفرماييد در همين بدو امر يک کشيده تو گوش اين پاسدار بهداری بزنم 

در آغوشم . از خنده روده بر شده بود! ت کرده باشمام را نيز ثاب تا ميزان فرمانبرداری
گفت   با اشرافی که به مسائل نظامی داشت می. ام را بوسيد گرفت و با مهربانی تمام گونه

رژيم با رکود و بحران در جنگ مواجه شده و از هيچ شانسی برای پيروزی در جنگ 
با . شود ط آتش بس مینشينی و پذيرش شراي دار نيست و باالخره مجبور به عقببرخور

چند روزی . کردم توجه به ديدی که داشتم روی اين وجه از ارزيابی او حسابی باز نمی
گفت  می. ی دلش را برايم گشوده بود شناختم، ولی تمامی سفره  نبود که او را میبيشتر

 علیسرهنگ پش تقلب پر. استکه دختری دارد به نام نهال که در واقع نهال آرزويش 
  . شد بازايستاد و جاودانه  در گوهردشت۶۶، سرانجام در سال ُارد

او از . ، دبير کل حزب ايران نيز از ساکنين بهداری بودقاسمی غير از ما ابوالفضل
ی   هحال مطالع روزها او را در حياط يا مسجد بند، در. برد نارسايی قلبی رنج می

بينم در حال ارشاد شدن  می: روزی به شوخی به او گفتم. ديدم  میهای مطهری کتاب
 دعا کن که معزيز: داد، گفت رش را تکان میی تلخی کرد و در حالی که س  خنده هستيد؟

که رد را هرگاه پيرم !ی دبنگ بنويسم زنده بمانم تا چند کتابی عليه مزخرفات اين مرتيکه
: گفتم  و میافتادهاش  ديدم ياد توصيه پارچه سپيد بود، میموی سر و ريش وسبيلش يک

او تان عمل کنيد و    در کار دعا برای سالمتی شما هستم تا به وعدههمچنانمن ! قربان
چيزی از . رساندم ها را با اشاره به او می گاهی از دور همان گفته. داد خنده امانش نمی

به يادگار ی از خود ی نيک مان رفت و خاطره  بود که او نيز از مياناش نگذشته آزادی
حاضر به تمکين در مقابل  گاه هيچ نيز  در بدترين شرايط دوران حاج داووداو. گذاشت
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  . رژيم نشد
ام و معلوم نيست که سرنوشت برايم چه خوابی  از آن جمع بهداری تنها من باقی مانده

   !تديده اس
  
٧  

دراز کشيده بودم، در اتاق باز شد و آخوندی  روی تختمدر بهداری روزی، در حالی که 
وی خودش را . ند به همراه پاسداران و مسئول بهداری وارد اتاق شدبه نام ناصری

معرفی کرد و تالش کرد که با " ها زندان در امور اهللا منتظری ی آيت نماينده" ناصری
وقتی به من رسيد، در حالی که سعی کردم عدم تمايلم به .  تک ما صحبت کند- تک

 از روی اصحبت با او را نشان دهم، به شکلی غيرمحترمانه جواب سالمش را دادم و حت
آيا : ام، پرسيد يماریوجو در مورد ب او ضمن احوالپرسی و پرس. هم نشدمخيز  تخت نيم

ل کنم اتوانم سؤ می: او گفت.  دادم ام يا نه؟ با بی اعتنايی پاسخ  نيز بودهانفرادی و قيامت
آخر من چند روز در : گذراندی؟ بعد اضافه کرد روزهايت را در انفرادی چگونه می

ند هفته، چند ماه و چند روز با چ: پوزخندی زدم و گفتم. ام زمان شاه در انفرادی بوده
کنم  دانم برای همين از شما سؤال می می: درنگ گفت او بی! چند سال خيلی متفاوت است

دليلش چه : پرسيد.  پاسخ دادم بلی؟شدم يا نه و اضافه کرد آيا در انفرادی تنبيه هم می
 گويم، نه فکر کنی چيز خاصی مثًال اين که بگويند چرا دليل که می: و ادامه دادبود؟ 

. داد کاغذ را اينطوری کردی و آنطوری نکردی و در همين حال دستش را نيز تکان می
پس به چه دليل : او همراه با تعجب پرسيد. ای هم در کار نبود گاه چنين بهانه: گفتم
د؟ کم ش:  پرسيدناصری. خواهند رويم را کم کنند خواندند که می رجز می: زدند؟ گفتم می
 ام پيشانیسعی کرد دستی به . کنی خوب کاری می: گفت. کنيد مالحظه می! خير: گفتم
بردم، يادداشت کرد و  نام و بندی را که در آن به سر می. کنم اع میتنمتوجه شد ام. بکشد

  . از کنار تختم دور شد
  
٨  

 کردم، از طريق مسئول بند متوجه شدم که به هچند روز بعد وقتی به بند مراجع
در راه صد تا فکر به ذهنم خطور کرد، . با عجله آماده شدم. زيرهشت فرا خوانده شدم

رويی تالش کرد   ايستاده بود و با خوشی منتظری  نمايندهولی در پشت در بند ناصری
آبادی  نجف اش انصاری ستعار وی بود و نام اصلی نام م"ناصری". به من نزديک شود

در مالقات با : بينی؟ در پاسخ گفتم اوضاع را چگونه می: بدون مقدمه پرسيد. بود
نظام عدل و "بينی يک مادر در  بينم؟ می ام، مادرم از من پرسيد آيا آفتاب را می خانواده

سال از محکوميت جمهوری اسالمی، بعد از گذشت سه سال از دستگيری و دو " داد
ی پاسخگوخواهيد  چگونه می. فرزندش، تنها انتظار دارد که فرزندش آفتاب را ببيند
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وای ! وای بر ما: زد، گفت حالی که روی دستانش می شويد؟ او در تان در قيامت اعمال
دانم که بر شما ظلم زيادی رفته است و اميدوارم که خداوند از  می: و ادامه داد! بر ما

من دست شما را : هايش گفت چند بار در خالل صحبت. های ما بگذردسر تقصير
جا چه  اند که در اين از طريق من مطلع شده "آقا". ايد دانم مظلوم واقع شده بوسم، می می

 ، مؤمنانی همه او مانند .نيان و به ويژه زنان چه آمده استگذشته است و بر سر زندا
 ٨٠های زنان با   سپس مطرح کرد که در بندی ناصر.ناميد  می"آقا" تقليدش را  مرجع

اشتباه از ما بود که : گفت. ، مواجه شده استندبر زندانی که از مشکالت روانی رنج می
ها نفر زندانی را در يک سلول چهار متری   ده، را هنگامی که در بندهای مجرد"آقا"

 و بازديد نياورديم تا خود از نزديک مشاهده روی هم انباشته شده بودند، برای تماشا
 "آقا"وقتی : او تأکيد کرد. گيرد  انجام می"اسالم"کنند که چه اعمالی تحت عنوان 

. گفتند چرخيدند و بد و بيراه می ی اوضاع شدند، از خشم در اتاق دور خودشان می متوجه
 ها زندان و ن دادستانیعاقبت خبر داد که دو روز پيش نيز جمعی از بازجويان و کارمندا

تا .  که امکان پخش آن از تلويزيون نيستتاخته ها آنرا به حضور پذيرفته و خيلی به 
چرا که پيش يا بعد از او  .ی از بقيه نگفته بودبيشترجای کار به نظرم، او نيز چيز  اين

ی نيز در زندان حاضر شده و رسمًا از زندانيان و عالی قضاي ، سخنگوی شورایمقتدايی
ی نيز در ا  هادی خامنههمچنين.  رفته بود، عذرخواهی کرده بودها آنچه که بر  آن

داشته ی جمهوری اسالمی بر زندانيان روا ها زندانچه که در  سخنرانی ديگری، از آن
به نظر ما تعمدی در کار بوده است تا شما : استه و مدعی شده بودشده بود، پوزش خو

  !را به رژيم و اسالم بدبين سازند
باالخره نگفتی چه :  پرس و جو کرد و گفت"قيامت" سپس از شرايط انفرادی و ناصری

در . آری: دانی؟ با اشتياق گفتخيلی عالقمندی ب: جا بودی؟ گفتم احساسی داشتی وقتی آن
های نماز   در حال ايراد خطبهروزی بلندگوی بند روشن بود و رفسنجانی: پاسخ گفتم

جمعه بود، وی مدعی شد که در زير بازجويی در زمان شاه، دو ماه انفرادی بوده است 
به خودم نگاه . ها راند ن سياسی سخنو از جنايات و مظالم شاه در رابطه با زندانيا

هايم در حدود نه ماه است که  بندی انفرادی هستم و همدر سلول کردم، ديدم پنج ماه است 
همگی ما )  تا بيش از دو سال در انفرادی ماندندها آن از تعداد زيادی(انفرادی هستند 

القاعده بايد   علی.دوران بازجويی را نيز پشت سر گذاشته و محکوميت نيز گرفته بوديم
 و ، نثار رفسنجانیدرآمداز دهنم هرچه از خشم . شد فشار از روی ما برداشته می

هم ريخته بود،  به آشفته و حالی که به شدت او در. مسئوالن نظام از صدر به ذيل کردم
بعد . داشت ساس را میبود همين اح حق داشتی، حق داشتی هر کسی جای شما می: گفت

ی جمهوری اسالمی عکسی انداخته بود از  چند روز پيش روزنامه: اضافه کردم
در لبنان برپا شده است و در آن " کار های جنايت صهيونيست"بازداشتگاه خيام که توسط 

مدعی شده بود که يکی از مبارزان لبنانی را به جرم اين که قصد فرار داشته از شب تا 
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ی  جنايت تازه هايی که در رابطه با فرسايی اند و چه قلم يدار نگاه داشتهصبح سرپا ب
  ! نکرده بود" ها صهيونيست"

کنيد؟  متهم می محابا ديگران را چگونه اين چنين بی: با لحنی سرشار از اعتراض گفتم
ای که در اين بندها بيش از چند   برخورد کردهها آن سراغ داری و يا با شماچند نفر را 

 ٢۴شناسی که حداقل بيش از  ؟ چند صد نفر را می باشند ايستادهنهفته سرپا يا ز و رو
سالم کردن و يا دادن يک حبه قند به به علت تنها هم  ايستاده باشند؟ آننساعت سرپا 

اين است . "کند  رطب خورده منع رطب نمی"گفتيد که پيغمبر گفته   مگر نمی.شاندوست
 خوب شد  کنيد؟  با آن زمين و زمان را پر از عدل و داد میداديد که اسالمی که وعده می

 چند بار ."از پس امروز بود فردايی"ولی بدا به حالتان اگر . هايی از آن را ديديم ما پرده
خواهيم  چگونه می! وای بر ما: دوباره گفت . صحبت کنيم"قبر"خواهی راجع به  گفتم می
ا از ها ر  از اينبيشترهايم عين حقيقت است، خودش  تهدانست گف می. گو باشيم جواب

گفتم، خودم را   چه که می من از طريق آن. شان را شنيده بودنزديک ديده بود و يا داستان
های فراوان،  شدن خواسته ها سرکوب وحشيانه و تلنبار اصوًال بعد از سال. کردم تخليه می

از اين به بعد . پيدا کرده بوديما را ه آندر شرايط جديد، فرصتی برای بيرون ريختن 
تری برخوردار   به روز زندانيان در برخورد با زندانبانان از موضع تهاجمی روز
 "قصاب"، اين شان شده است الجوردی ای امام  عدهسپس افزود که در اويناو . شدند می
در  بود که هنوز ًا تعابير وی نسبت به الجوردیها دقيق اين. "کار فاشيست جنايت"و 

ام در رأس کار و مصدر به عنوان دادستان انقالب اسالمی مرکز و يار ام ۶٣مهرماه 
چرا .  دست من را برای برخوردهای بعدی باز کردارزيابی او از الجوردی .قدرت بود

: درنگ به او گفتم بی. کرد  خطاب میانطر اعمالش با اين عنوکه او الجوردی را به خا
 بيند نمیها است،   در دانشگاهمنتظریاهللا  آيتی   که از قضا نمايندهمگر محمدی گيالنی

ارد؟ گيری ند گيرد؟ مگر او قدرت پيش که اين همه جنايت در جلوی چشمانش انجام می
ها در  دهد که اين جنايت نيست؟ چرا اجازه می" اميد امت و امام "منتظریاهللا  آيتمگر 

 "امام"را   مگر الجوردی  درجه اول آن است، انجام گيرد؟ننظامی که او از مسئوال
 و با  اند؟ ه کار گماشته مگر آمريکا و صهيونيسم جهانی او را ب منصوب نکرده؟
 اند که بشدت شکنجه اند و دو جنازه در سطل آشغال نشانم داده مرا برده: عصبانيت گفتم

 نگفته، راديوهای خارجی با سوءنيت مطرح "ضدانقالب"ها را که  اين. شده بودند
در . کرد فتخار میبه انجامش ا" پاسدار اسالم"ام و  اند، خودم با چشمان خودم ديده نکرده
های گوشت در قصابی از سقف آويزان  های مردم را مثل الشه های بازجويی، بچه شعبه
 شاهد و ناظر اين اوضاع نبود و نيست؟ مگر اين همه جنايت با مگر گيالنی. کنند می

   مگر الجوردی تنهاست؟گيرد؟ حکم و امضای او انجام نمی
به من چه ربطی دارد، من : گفتم!  بنويس"آقا"ها را برای  کنم اين یخواهش م: او گفت

من خودم : گفت. هستيد، اين وظيفه را داريد ی او شما که نماينده. ی او نيستم که نماينده
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اين کار را انجام خواهم داد ولی شما نيز لطفًا دريغ نکنيد و از نگاه خودتان مسائل را 
زيرا در سال . کنم که او خبر ندارد وجه قبول نمی  هيچبه : در پاسخ گفتم. مطرح کنيد

ی برای بازديد از زندان آمده بودند، آباد نجف ی و هادیا  و هادی خامنه، وقتی دعايی۶١
ی توضيح  مأموريت دارند و خواهان ارائه" اهللا منتظری آيت"و  "امام"گفتند که از سوی 

ی بازجو ا خود هادی خامنه هر چند. بطه با شرايط زندان شدنداز سوی زندانيان در را
 را مخاطب قرار داده و ها آنی امور آگاهی داشت ولی من به سهم خودم  بود و از همه

اوضاع را ندارم ولی نمايندگان بازرسی کل کشور گفتم که من به شخصه انتظار بهبود 
يابی به اطالعات و   برای دست"تعزير" احوال و استفاده وسيع از  با ديدن اوضاع و

 است و اين اعمال در ها شکنجه  که اينندشکستن افراد، ضمن ابراز ناراحتی تأييد کرد
 "امام " اين بود کهها آنحرف اصلی . ه پای اسالم نگذاريمها را ب اسالم جايی ندارد و اين

ما آن روز اين .  اطالعی ندارند،گذرد جا می چه که در اين از آن" اهللا منتظری آيت"و 
ی تر  گسترده گفتيم و امروز هم به شما مواردها را به نمايندگان بازرسی کل کشور حرف

چه که در  از آن" اهللا منتظری آيت" و "امام" که نگويدر فردا کسی ت تا ديگرا خواهيم گف
خواهيم خودمان را تعيين تکليف کرده  به اين ترتيب می. اند  بودهاطالع  بی،گذرد  میاوين
اما فکر . های مرا تأييد کردند ای نيز گفته خامنه  و هادییآباد ، هادی نجفدعايی. باشيم
تأثير قرار گرفته    که ظاهرًا خيلی تحتکنيد چه اتفاقی افتاد؟ چند روز بعد دعايی می

ی ضرورت  نوشت و در باره ی اطالعات روزهای متوالی سرمقاله می بود، در روزنامه
ی کثيراالنتشار   آيا تراژدی نيست که که روزنامه!گفت ندان میبند در ز استفاده از چشم
بند در زندان اختصاص داشته  اش به ضرورت استفاده از چشم ی اصلی  کشور سرمقاله

  باشد؟
ی کافی   او که آخوند سياسی بود و به اندازه  چرا؟آخر دعايی:  با تعجب گفتناصری

 بنويس و توضيح "آقا"ها را برای  کنم اين خواهش می: کيد کردأدوباره ت. تجربه داشت
 ی پاسداران توسط مجاهدين نظرت راجع به شکنجه: و بعد رو به من کرد و گفت! بده

اين گونه اخبار هيچ ارزشی برای من ندارد و حاضر به . دروغ است:  گفتم چيست؟
و سپس . گويد  میبرای اين که الجوردی:  کوتاه گفتم ؟ چرا: پرسيد. نيستمشنيدن آن 

؟ سرش  و ضد شکنجه شده است مدافع حقوق بشراضافه کردم از کی تا حاال الجوردی
ی موضوع را  ی بحث تکان داد و دنباله ن ادامهرا به عالمت تأييد استداللم و عدم امکا

هر کدام از شماها :  چيست؟ گفتمنگرفت و پرسيد نظرت راجع به اسالم آوردن طبری
 به ًا حتم،گرفت اگر تحت فشارهايی که او با وجود کبر سن قرار گرفته، قرار می

 با اين پرسيد طبری ر از خودتان نمیآخ! آورد ماترياليسم و تقدم ماده بر روح اعتقاد می
سن و سال مگر در زندان به چه چيزی دسترسی داشته که در بيرون نداشته؟ کدام 

 برساند که در جامعه "اسالم"شود که او را به حقيقت  انديشمندی در زندان پيدا می
جا که  تا آن: ها ندارد؟ گفتم ها روی بچه يعنی هيچ تأثير مثبتی اين مصاحبه: پرسيدنيست؟ 
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جا نخبگان جامعه محبوس هستند و اگر نخبگان جامعه اين مسائل را  دانم، اين من می
سر آخر پرسيد در مورد تجاوز به زنان زندانی . درک نکنند، وای به حال آن جامعه

تو خواستم بدانم آيا  می:  گفت مگر ترديدی در اعمال آن داريد؟:  گفتم ای؟ چيزی شنيده
اند  واال تا حاال به من پيشنهاد نکرده: ای؟ گفتم خودت به چشمت موردی را ديده

ولی مگر امکان ! خواهيم به دختری تجاوز کنيم، شما برای تماشا تشريف بياوريد می
برند، قصدی غير از تجاوز و  های شب دختری را برای بازجويی می دارد وقتی نيمه

 روی سر يک دختر بريزند "نره خر"مکن است چند التذاذ جنسی در ميان باشد؟ مگر م
اهللا  آيتی   که نمايندهمگر گيالنی. و قصد تجاوز و سوءاستفاده از او را نداشته باشند

 را دارند؟ مگر "کنيز حربی"گويد که زندانيان زن، حکم   است، با صراحت نمیمنتظری
تواند انتظار همه  شود کرد و صاحب اختيار می  همه کار می"حربی کنيز"ا نه اين که ب

او به خوبی از . ام را تکذيب نکرد داشته باشد؟ گفتهاز او گونه بهره مندی جنسی را 
عمق فجايعی که در طول ساليان گذشته بر زندانيان زن گذشته بود، آگاه بود و الاقل در 

توانست به رفع و رجوع قضيه  ش داشتم، نمیمقابل من که از نزديک دستی بر آت
   .بپردازد
برند و يا  من بايد اين موضوع را از پاسداران و توابانی که در اين تحوالت می: گفت
های   در جريان اين امور هستند و حرفها آنحتمًا . شوند، پيگيری کنم دار می مسئله

دانم  می! هی قضاوت کنخوا هر طور می: يک بار نيز گفت. زيادی برای گفتن دارند
هايم اعتماد کنی، ولی اگر وضع به همين منوال بگذرد  مشکل است که به من و گفته

ی عقلم   در مخيله.ها منتقل خواهند کرد چيزی نخواهد گذشت که مرا نيز به همين سلول
سالمی افتند و يا ی جمهوری اها زندان نيز به گنجيد که روزی پيروان منتظری هم نمی
 را حداکثر ها آنکردم و   های او حساب نمی روی گفته.  از چشم مسئوالن بيافتدمنتظری

چيزی که بعدها نادرستی آن . کردم  ارزيابی می... تالشی برای به دست آوردن اعتمادم و
   ٤٨.معلوم شد

م؟ هر کاری که از دستم بر بيايد، خواهی برايت انجام ده چه کاری می: در خاتمه گفت
آيا تقاضايم را برآورده : گفتم. ای ی کافی رنج کشيده چرا که به اندازه. دريغ نخواهم کرد

فکر کرد . حتمًا هر چه باشد در حد مقدوراتم انجام خواهم داد: کنی؟ با اشتياق گفت می
. م با او صحبت کنمخواه ی عفو و يا مشکالت خانوادگی می در رابطه با آزادی و مقوله

شناسی؟ سرش را به عالمت  را که می) االسالم محمد محدث بندرريگی حجت(گفتم محدث
او را ! بله: با عجله گفت. از دوستان خودتان بود و همدرس ناطق نوری. تأييد تکان داد

                                                 
ی هفت کشوری و عضو شورای  ی منطقه  تهران و فرماندهی سپاه پاسداران  فرمانده  برای مثال داوود کريمی48

 مشترک افتاده و   و کميته به سلول انفرادی اوين٧١فرماندهی سپاه به جرم ترويج سياسی و فقهی منتظری در سال 
  .اش بود به جان خريد  را که خود مدافع و تعزيررنج شکنجه
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اند؟ سرش را به   که چه بر سرش آوردهدمتوجه شدي:  گفتم.ام ام و با او صحبت کرده ديده
 که اگر با شما بود، اآلن يا دکني تصديق می: گفتم. عالمت تأييد و تأسف تکان داد

 منتظر همچنانام را تصديق کرد ولی  گفته. ی مجلس بود يا امام جمعه شهری نماينده
به سر  ١ خوب است و در بند  سالم برسان و بگو ايرج حالشبه او: گفتم. درخواستم بود

بله، درخواست : گفتم! همين؟: با وارفتگی تمام گفت. بودبرد و جويای احوالت  می
نه : او گفت. ام نداريد کردن خواسته  البته مطمئنًا اجباری در برآورده. ی ندارمبيشتر

! خير: ی ديگری غير از اين نداری که برآورده کنم؟ گفتم منظورم اين بود که خواسته
  . همين حد لطف شما نيز برايم کافی است

ها هيچ اطالعی از سرنوشتم   برده بودند و بچه به اوينمرا در ارتباط با تشکيالت بند
يک ساعت بعد او مراجعه کرد و . شدند  از وضعيتم مطلع میها آنبه اين طريق . نداشتند
ندم، خيلی خوشحال شد و متقابًال سالم رساند و جويای پيغامت را به محدث رسا: گفت

 سرم را به  خواهی؟ مطمئن هستی که چيز ديگری نمی: پرسيددوباره . احوالت شد
 "آقا"گفت اگر تصميمت عوض شد و خواستی چيزی برای . عالمت منفی تکان دادم

ای و بعد تأکيد کرد که بنويس   نوشتهبنويسی، توضيح بده اين را به درخواست ناصری
 کار  در دفتر منتظریگويا چند نفر با نام ناصری. داماد تا متوجه شوند ناصری

  .کردند می
  
٩  

دشان جدی است دانستم تضا می. جوشيدم به داخل بند که بازگشتم، مثل سير و سرکه می
 "فاشيست" و "قصاب" و "جانی" را نيازی نداشت الجوردی. قصد فريبم را نداردو او 
ی را که او خواسته آيا موارد. کار کنم  کردم که چه مدام به اين موضوع فکر می. بنامد
 آيا به عنوان يک  صحيح است يا خير؟بنويسم يا نه؟ آيا نوشتن نامه به منتظریبود، 

خواهی   آيا اصولی است که از او تظلم توانم او را مخاطب قرار دهم؟ زندانی سياسی می
 جواب ها آنکرد که بايد به  ها سؤال ديگر در همين رابطه، به ذهنم خطور می  و ده کنم؟
  . دادم می

 و ودن تضاد بين منتظریمن يک موضوع کلی را در ذهنم مبنا گرفتم و آن واقعی ب
خطر دانستم که  از طرف ديگر می.  بودها زندان و جريان حاکم بر  با خمينیوابستگانش

؟ هاگر نامه به دست مسئوالن زندان و بازجويان بيافتد، چ. زيادی در اين کار نهفته است
ی کافی از  از قبل هم وضع خوبی نداشتم و به اندازه. مرفت بايد به استقبال خطر می می

او .  بودی آشيل منتظری ، پاشنهها زندانشرايط حاکم بر . من آتو و بهانه در دست داشتند
خود در زمان شاه در زندان به سر برده بود و با شرايط زندان به خوبی آشنا بود و به 

ی زمان شاه ها زندانی جمهوری اسالمی را با شرايط ها زندان توانست شرايط سادگی می
  . تجربه کرده بود، مقايسه کند"طاغوت و ضد اسالمی"چه که خود در رژيم  آن و
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 ضد بشری که اعمال و تمامی ها زندانکردم برمال کردن شرايط وحشتناک  احساس می
 از يک ودم که منتظریمعتقد ب. ، ممکن است او را بشکندشتنددا بر زندانيان روا می

، چه بسا احساسم اين بود که فاصله گرفتن او از خمينی. صداقت نسبی برخوردار است
چه که  اگر نگاشتن آن. های زيادی شود به سود جنبش باشد و باعث آزاد شدن انرژی

ورزيد، در اين راستا به کار آيد چه ايرادی دارد؟ مگر من به  ر می بر آن اصراناصری
دانم قصدم از اين کار چيست و آگاهانه نسبت به آن اقدام   می خودم شک و ترديد دارم؟

 بعد از کلی .ديگر قرار دهدشايد اندکی تأثيرگذار باشد و او را در مسيری . کنم می
چه که بر من رفته يا شاهدش  م که نوشتن آنکلنجار رفتن با خودم، به اين نتيجه رسيد

 به شکل اصولیرا قدم اول را برداشته بودم و نوشتن نامه . مفيد باشدتواند  ام، می بوده
بعد از کلی باال و پايين . مانده بود محتوا و شکل آن. برای خودم حالجی کرده بودم

ای را که در نظر  امهن خواهی دارم،  قصد تظلمن مسئله و برای اين که تصور نشودکرد
 گزارشجايی که اين  اما از آن. نوشتمگونه عنوانی   به شکل گزارش و بدون هيچداشتم

شد که مخاطب کسی  رسيد، پس برای او مشخص می  می اوبه دستاش    از طريق نماينده
در . به هر حال نامه به يک گزارش و شرح ماوقع شبيه بود. تواند باشد جز او نمی

 به ويژه ها زندانر به شکلی مشروح و مبسوط شرايط غيرانسانی حاکم بر گزارش مزبو
ی زندگی و   و نحوهرحصا های مجرد قزل سلول "نیگاودا"، "قرنطينه"، "قيامت" و "قبر"

 و مقررات  از جمله ممنوعيت زندگی کمونیها نزندا  ، قوانين حاکم برها آنخوابيدن در 
 "رفع حاجت" اجبار زندانيان به ،های اوين ، سلولهای گوهردشت ی آن، انفرادی مسخره

 و آزار و اذيت زندانيان در دوران بازجويی و زندان،  انواع گوناگون شکنجهدر سلول،
، مسئله زنان و کودکان و سالخوردگان، روند ها آنکالت بيماران روانی و برخورد با مش

 اجبار زندانيان به زدن تيرخالص و و چگونگی برگزاری دادگاه و صدور احکام،
 ۴٠ی  را در يک دفترچه ...ی زندانيان و   آزار و اذيت خانوادهی دوستانشان، شکنجه

 که یمسائلروی  بيشترخاتمه تالش کردم در . ح دادمهای متعدد توضي برگی با ذکر نمونه
م و از پرداختن به  کنتمرکز، بودای اصلی   و به گونهمهم برای کسی چون منتظری

 نتواند او را به فکر یموارددانستم اگر چنين  بگذرم، چرا که میات ديگر موضوع
به همين . ديگری نيز بيهوده خواهد بودی  آخرتش بياندازد، پس افشا کردن هر مسئله

   : وی را مورد خطاب قرار داده، نوشتم،ببرمکه نامی از او  بی آندليل در پايان گزارش 
اگر در اين دنيا دستم به شما نرسد، مطمئنًا در آن دنيا از شما و مظالمی که بر من و 

 قدرتی نداريد، ولی شويد که اگر چه مدعی می. ايد، نخواهم گذشت امثال من روا داشته
اگر در واقع قدرتی نداريد، پس چرا . دانند که شما جانشين رهبری خواهيد بود همه می

ها را انجام  کنيد تا دست کسانی که اين جنايت ايد و اعالم نظر نمی بر اين مسند تکيه زده
  . ند رو شودده می

تغيير کرده و بهبود اگرچه شرايط با آمدن نمايندگان شما اندکی :  متذکر شدمهمچنين
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. يافته است ولی مطمئن هستم که ديری نخواهد پاييد که وضع بدتر از قبل خواهد شد
  . چرا که خانه از پای بست ويران است

 خواهم  می: به مسئول بند گفتمناصری و اتمام گزارش،  وگو با گفت چند روز بعد از 
چيزی . ست نام مرا بگوييدکافي. در جريان هستندخودشان ن ايشا.  را ببينمناصریآقای 

با ديدنم بيرون بند ايستاده بود، .  برومناصری به نزد ه شداز من خواستکه نگذشته بود 
تمام چيزهايی را که به نظرم ! بلی: ؟ گفتمه آيا تصميمت عوض شد:خوشحال شد و پرسيد

يک هفته .  و در جيب عبايش گذاشتو سپس دفترچه را به او دادم. ام رسيد، نوشته می
فقط . دادم) منتظری(" آقا"مطالب را به همان شکل به : بعد او ضمن مراجعه به بند گفت

عالی   به شورایراها  شان نباشد و اين  حواس"آقا"نام تو را حذف کردم، زيرا ترسيدم 
 گريبان تو را ها آن وبدهند ربط برای بررسی و رسيدگی  ذیی و يا نهادهای قضاي

   . ای و برايت دردسر درست کنند بگيرند که چرا چنين چيزهايی را مطرح کرده





  
  
  

   تغييرات جديد در زندانبازتاب
  

 ؛های ورزشی های درس؛ مسابقه ی وزارت اطالعات؛ کالس نامه پرسش
؛ کنار گذاشتن  يلدادر شرايط جديد؛ بزرگداشت شبی زندگی  نحوه
؛  ماه رمضان؛؛ برگزاری نمايشگاه کتاب بهمن١٩؛ بزرگداشت الجوردی

   خرداد٣٠بزرگداشت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يکسره آن رنج و طوفان مهالک مانده بر يک سو
 راه خود ديده به پيشاپيش دنيايی دگرگون

                                               
   نيما يوشيج
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ی افراد بند  ی زندان بود که روزی همه در همان ايام تغيير و تحول جديد در سيستم اداره

ی  نحوه. های مختلفی به ما دادند نامه جا پرسش در آن. را به راهروی واحد فراخواندند
ابی به هي سراسری کنکور برای راامتحاناتاصلی زندان، يادآور نشستن ما در راهروی 

توانست ارزيابی مشخصی از وضعيت  ها می ظاهرًا پاسخ به اين سؤال. دانشگاه بود
ها  ی سؤال شد تهيه کننده زندانی در اختيار وزارت تازه تأسيس اطالعات که گفته می

ديگر صحبت ک تا مبادا افراد با يکردند ناظران پاسدار مراقبت می. بوده است، قرار دهد
ها مشخصات فرد، وضعيت  بخش نخست سؤال. کرده و يا از روی دست هم نگاه کنند

ی زندانی  های سياسی افراد خانواده تأهل، ميزان تحصيالت، موقعيت خانوادگی و گرايش
م بخش دو. گرفت  در نظام سابق و فعلی را در بر میها آنی فعاليت سياسی  و نيز سابقه

ها، به کند و کاو در رابطه با ميزان همکاری و فعاليت زندانی در قبل و بعد از  سؤال
ای که وی به آن تعلق داشت،   و نيز در رابطه با سازمان و جريان سياسی خرداد٣٠
 در زندان و دوران زندانیدر رابطه با وضعيت را هايی  بخش سوم، پرسش. پرداخت می

داديم که آيا در مراحل  در اين رابطه بايد توضيح می. کرد ش مطرح میا محکوميت
ايم؟ آيا در زندان به همکاری با رژيم  قرار گرفته) شکنجه(بازجويی مورد تعزير

ايم؟ آيا حاضر به  ايم؟ آيا مورد تنبيه و مجازات مسئوالن زندان قرار گرفته پرداخته
ای سؤال کرده بودند که   در خاتمه به شکل وقيحانه؟باشيم ئوالن نظام میهمکاری با مس

 من هم نگذاشتم و نه ؟ی خود حاضر به انجام چه کاری هستيد برای جبران گذشته
ام، حاضر به تحمل کيفر  برای جبران گذشته و خطاهايی که انجام داده: نوشتم، برداشتم
در رابطه با تعزير هم نوشتم تا .  تعيين شده است، هستمام که از سوی حاکم شرع ده ساله

مطمئن . در رابطه با تنبيه درون زندان هم مورد خاصی را ننوشتم. ام کنون تعزير نشده
بعدها هر گاه  .بودم که مأمور مربوطه با خواندن پاسخم مثل مار به خودش خواهد پيچيد

سخم مبنی بر داشتن آمادگی برای تحمل حکم کردم، از پا ی مذکور فکر می نامه به پرسش
  . آمدم صادر شده از سوی حاکم شرع به وجد می

  
٢  

ای نسبت به شرکت  عالقه. شد  برگزار می٣های واليبال در سطح بندهای واحد  مسابقه
ها تحت عنوان يک تيم  ها نداشتم، به ويژه که توابان نيز در اين مسابقه در اين مسابقه
  دو تيم و از ٢ توابان بودند و از بندها آن تيم که يکی از ٣ بند ما از. شرکت داشتند

 نيز بندهای مردان در دوران ميثم.  نيز يک تيم شرکت داشتند۵ يک تيم و از بند ۶بند
از . ی برخوردار بودندبيشتر از امکانات ١، نسبت به بندهای مشابه در واحد ٣در واحد 
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 بود که يکی از اعضای آن آخوندی بود به نام ۶ها، تيم بند  ابقههای جالب اين مس نکته
دختران و پسران نوجوان زنان و  ابو ايجاد رابطه  به جرم تجاوز که ٤٩محمود مغانی

 روابط ها آنوی کالس تعليم قرآن داير کرده بود و با تعدادی از . دستگير شده بود
وی دارای زن و بچه بود .  تجاوز نيز کرده بودها آنند تن از ای ايجاد کرده و به چ ويژه

ی ياران خاص رژيم بود،  که از حلقه ی سنگينش، احتماًال به خاطر آن  پروندهرغم علیو 
روی پيشانی او جای مهر بزرگی حک . کرد  زندگی می۶در بند  به زندان محکوم شده و

هنگام ! اش داشت انه و طوالنیشده بود که نشان از زهد وی و راز و نيازهای شب
ی مضحکی پيدا  نهاد و قيافه کرد و کاله بر سر می مسابقه، گرمکن چسبانی به پا می

رفت، صدای سوت و کف بود که از هر طرف بر  هر گاه توپ به سمت وی می. کرد می
  ! تر از آن بود که از رو برود ولی اين آخوند وقيح. خواست می
  
٣  

اشاره کردم، تغيير و تحول جديد در مديريت زندان باعث تغييراتی تر  گونه که پيش همان
ی زيادی از زندانيان تغيير  هنوز عده. ها و الجرم در بين زندانيان شده بود در سطح اتاق

من به . ی رژيم بود  اين نيز بخشی از توطئهها آنبه گمان . کردند شرايط را باور نمی
های انگليسی من شرکت کنند ولی در ابتدای کار  دادم که در کالس ها پيشنهاد می خيلی

افراد هراس داشتند که مبادا به خاطر شرکت در کالس انگليسی، . مشتری چندانی نداشتم
 آزادی برگزاری کالس را اعالم ها ان زندانبهنوز. با تنبيه از سوی رژيم مواجه شوند

چه را که از نظر  شه آنچرا که همي.  نبود منطقیدند و انجام چنين کاری نيزنکرده بو
افراد بند برخی از  وقتی ، بعد از مدتی.کردند مقررات زندان ممنوع بود، اعالم می

 ناديده ها اناز سوی زندانب "تکامل"های من در مورد بحث  صحبت  که کردند مشاهده
 بيشترام، اعتمادشان نسبت به تغيير اوضاع  گرفته شده و تاوانی بابت آن پرداخت نکرده

شايد موضوع . ديگر وقت سرخاراندن نداشتم. هايم زياد شدند های کالس و مشتریشد 
ه بر اساس ی امری ک گيری درباره ها برای تصميم اصًال ربطی به آن نداشت و بچه

شان به وجود آورد، به مدتی زمان نياز يرا در آينده براتی توانست مشکال تجربه می
ت در روز يا کالس داشتم و يا به رفع اشکاالت  ساع١٣-١٢در اين دوره گاه تا . داشتند

. رفته ش و نسبتا پيههای مختلفی بود، ابتدايی، متوسط ها در سطح کالس. پرداختم افراد می
توانستم با دادن پاسخ منفی کسی را از خود  نمی. دادم به تقاضای همه پاسخ مثبت می

که امکان و جايی   روز و تا آنکردم از تمام مدت شبانه  به همين دليل تالش می وبرنجانم
  . اش را داشتم، استفاده کنم انرژی

از طريق عمر و . ماندم کردم و منتظر تقاضايشان نمی شاگردان ُکرد را خودم انتخاب می
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آوردم   دعوت به عمل میها آنی خوبی با من داشتند، از   که رابطهها آنخالد، دو تن از 
 از اکردند که حت شان تصور نمی کدام  اول هيچدر نگاه. هايم شرکت کنند که در کالس

.  دعوت هم بکنمها آنکه از  شانس شرکت در کالسی برخوردار باشند، چه برسد به آن
 دانش آموز بوده و از سن کمی  کردم، قبل از دستگيری ردهايی را که انتخاب میُک

. خوردار بودندهای بکری بر  و از استعدادهساده و صميمی بود ها آن. برخوردار بودند
 به سادگیها  ديدند که بچه مسئوالن بند می.  ترتيب داده بودمها آن نفری از پنجدو کالس 
يافت، به معنی آن بود که  هر کس که به کالسم راه می. شوند  می در آوردهشان  از چنگ

  . اش ندارند از آن طرف کنده شده است و هيچ شانسی برای به دام انداختن دوباره
های يکديگر، برقرار بود ولی اين قانون چندان رعايت  انون عدم مراجعه به اتاقق هنوز
کردم تا  من به عمد کالسم را هر روز در اتاق يکی از افراد کالس برقرار می. شد نمی

چندين بار توابان و به ويژه احمد . بند شود فرد مجبور به عدم رعايت اين قانون نيم
: م پرداخته و گفتند ، معاون او به تهديدصميمی عيد صادقاصفهانی، مسئول جديد بند و س

تر از   تهديدهايشان را جدی نگرفتم و پوشالیگاه هيچ! ی کارهايت را خواهی ديد نتيجه
  .پرداختم هر بار، فقط به استهزايشان می.  فکر کنماديدم که به آن حت آنی می

ولی تقريبًا . هتر از من بود، نيز در بند حضور داشتندشان ب افراد ديگری که انگليسی
شد در نوبت   اگر مجبور میاد کالس درس من را از دست دهد، حتکسی حاضر نبو

هايم به ديگران از تسلط  را يافته بودم و در انتقال دانستهمطلوبی ی تدريس  شيوه. بماند
از سوی ديگر . ان بودترين وجه تمايز من با ديگر اين مهم.  برخوردار بودمخوبی

شد که افراد در کالس ديگران شرکت نکرده و کالس من  های سياسی باعث می مرزبندی
کردند، بعد از چند ماه  تقريبًا به  هايم شرکت می که در کالس کسانی! را ترجيح دهند

ها   زمينهبيشترتوانستند گليم خود را از آب بيرون کشيده و به شکلی ساده در  راحتی می
ی افراد در يک سطح نبود و بستگی به توانايی و  پيشرفت همه. صود خود را برسانندمق

  . شان داشت استعدادشان در فراگيری زبان خارجی و نيز تالش فردی
من  .ها برای زندانيان آورده شده بود های انگليسی ارزشمندی نيز توسط خانواده کتاب

ترجيح داده و آن را به روش را " New concept of English"کتاب چهار جلدی 
. کردم که نبود البراتوار زبان را به نوعی جبران کنم تالش می. دادم خودم آموزش می

کردم، ولی حق نداشتند پيش از   درس جديد مطلع میهای تها را از قبل، نسبت به لغ بچه
. ندمخوا ابتدا متن درس را آهسته می. ، متن درس را ببينند يا بخوانندحضور در کالس

خواندم و بعد پيرامون آن   و بار آخر به سرعت آن را میبيشتربار دوم آن را با سرعتی 
کالس سمعی و . کردم در بخش ديگر دستور زبان را تدريس می. کردم از افراد سؤال می
  ! ی من در آوردی خودم بود بصری به شيوه

از مدتی به علت کمبود وقت پس . گرفتند افراد تا پايان کتاب دوم را نزد من فرا می اکثر
که جلد را  کسانی .  ديگر نمی توانستم به تدريس جلد يک کتاب بپردازم،و مشتاقان زياد
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 به اين کار ،ی تدريس من هم آشنايی داشتند  يک و دو را نزد من آموخته بودند و به شيوه
س در سطح تنها يک کال. دادم  می  افراد را خودم انجامهای لگمارده بودم و رفع اشکا

هم اختصاص به کسانی داشت که بر کتاب دوم تسلط يافته بودند و  آن. کتاب سوم داشتم
  . کنندتدريس ،خواستم گونه که می جلد يک را آنکتاب توانستند  از نظر من می

رد که انگليسی را نزد من از صفر آغاز کرده بود، ر، يکی از زندانيان نوجوان ُکَمُع
 برای قدردانی از تالشش، او را به يکی از .داد مینشان استعداد عجيبی از خود 

که افراد کالس، از اين که وی را در به سرعت متوجه شدم . ها ارتقا دادم باالترين کالس
مًال پيدا اشان کياز رفتار و برخوردها. اند ام، از من رنجيده شده  قرار دادهها آنرديف 

دانستند که به راحتی  گذاشت، چون می اما کسی موضوع را با من در ميان نمی. بود
. کردم از آن بگذرم من هم خود را به نفهمی زده و تالش می. کنارشان خواهم گذاشت

کردم به  احساس می. ای صورت گيرد دری واستم به موضوع دامن بزنم و پردهخ نمی
 ها آنرنجيدگی  .مرور زمان و با پيشرفت کردن ُعَمر در زبان، مسئله حل خواهد شد

  :توانست از دو جنبه باشد می
کرد، چنان پيشرفتی کرده که  ردی که کسی حسابی روی او باز نمیزندانی نوجوان ُک - ١
   ؛سطح قرار گرفته است   در يکها آنبا 
قدر پايين است که وی را  شان آن کردند سطح کالس و سواد انگليسی  تصور می- ٢
  .  نشاندها آنتوان در رديف  می

 محسوب شوند و ارتقا "درجه دو"توانند   میها سان در زندان هم انام حتديد به وضوح می
روزهای اول ارتقای !  با ديگران مورد استقبال قرار نگيردنشانسطح قرار گرفت و هم

تر بود، از اين بابت  ها پايين ُعَمر به کالس جديد، وی به طور ملموسی از ديگر بچه
. تری شرکت کند  خواهد در کالس پايين  که میچند بار به من گفت. کرد احساس فشار می
رسانی، يا اصًال فکر کالس ديگر را از  يا خودت را به اين کالس می: با قاطعيت گفتم
 پاسخ اوخوشبختانه .  را بپذيردم مجبور شد شرطبرخالف ميلش ! کنی سرت بيرون می

کالس رسيد و به سرعت به سطح ديگر افراد  و اعتمادم را به بهترين شکل ممکن داد
 را نيز پشت سر گذاشت و غرور و شادی زايدالوصفی را در من ها آنای از  حتا عده

 اين موضوع را با او در ميان نگذاشتم، ولی از صميم قلب به او و گاه هيچ. ايجاد کرد
  . کردم اش افتخار می اراده
که   نیی انگليسی را گردآوری کرده بودم و کسا های داستان کوتاه و ساده کتاب
برخورد افراد در اين رابطه . کردند  استفاده کنند، به من رجوع میها ن آخواستند از  می

 که کتاب داستان انگليسی داشتند يا یی افراد تقريبًا کليه. بسيار مثبت و بی دريغ بود
دادند و  ی عمومی، در اختيار من قرار می ، آن را جهت استفادهشد فرستاده میبرايشان 
 البته بخشی از اين .بابت همکاری و همياری مثبتی در بند به وجود آمده بوداز اين 

ی عمومی در  همياری نيز در اين واقعيت نهفته بود که اگر کسی کتابش را برای استفاده
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توانست توقع داشته باشد که  شدم، نمی داد و من متوجه اين مسئله می  قرار نمیماختيار
  . او قرار دهمهای عمومی را در اختيار کتاب

  
۴  

ی همکاری با رژيم و توابان را داشتند، با   کسانی که سابقهای افراد بند و حت  همه
 که با ها آن. های انگليسی من شرکت کنند توانستند در کالس برآورده کردن يک شرط می

 سرزده بود، موظف بودند که با توابان ها آنتوابان نزديکی داشته و يا خطايی از 
هميشه جزو زندانيانی بودم .  پرهيز کنندها آنکرده و از هرگونه همکاری با مرزبندی 

ترين برخوردها را با کسانی که به همکاری با رژيم  ين مرزبندی و قاطعبيشترکه 
ای از عزم فرد برای کندن از توابان   نشانهکوچکتريناما اگر . مشغول بودند، داشتم

عميقًا اعتقاد . کردم و از هيچ کاری دريغ نمیديدم، در تشويق و تحريص و کمک به ا می
اند، در واقع قربانی رژيم بوده و در صف ما قرار  که به زندان افتاده تمامی کسانی داشتم
اند، با  راهه رفته اگر به هر دليل، روزی در اثر فشار و يا ضعف فردی به بی. دارند

 بايد بتوانند به ميان ما پذيرش اشتباه و نشان دادن آمادگی برای پرداخت بهای آن،
خواستند به جوی  ای را داشتند که بر خالف انتظار می  حکم آب رفتهها آن. بازگردند
خواست به جريان عمومی   برای چه نه؟ نبايد راه را برای کسی که می! بازگردند

اش  ی فرد نبايد مانعی برای پيوستن دوباره گذشته. بستيم مقاومت عليه رژيم بپيوندد، می
البته مشخص بود که بسياری از افراد مسيری را پيموده بودند که راه بازگشتی . شد می

بازگشت را طی  توانستند مسير اصوًال کسانی می. توانستيم متصور باشيم را برايشان نمی
شد کسی که تا مراحل بااليی از  به ندرت می. ها را ندريده بودند کنند که تمامی پرده

که دست در جنايت  کسانی.  در پيش بگيرد را، راه بازگشتهمکاری پيش رفته بود
که در بند از  در موقعيت جديد، به ويژه پس از آن. شان جدا بود داشتند، در اصل حساب

شد، با توجه به کاری که کرده  هايم دفاع کرده بودم، اگر توابی به من نزديک می ديدگاه
من از اين امر به . ن جريان مقاوم بند بودی تمايل او به بازگشت به ميا بودم، نشان دهنده
گونه که  همان. ورزی کور اعتقادی نداشتم وجه به کينه  به هيچ. کردم گرمی استقبال می

ترين دوستان و رفقايم قطع کنم، به  توانستم تمامی روابطم را با نزديک به سرعت می
اين تغييرات . د برآيمجهت ايجاد و يا ترميم روابطم با افرا توانستم در همان سرعت می

شان به قرار گرفتن در صف زندانيان   و تمايلها آنبستگی تمام داشت به حال و روز 
شد، پس  دادم دستی را که به سويم دراز می  به خودم حق نمیگاه هيچ. گان مقاوم و يا بريد

ندگی  به مسير زویی  چرا نبايد برای نجات انسانی از قهقرا و بازگرداندن دوباره. بزنم
 روزی برای به وجود ها آن. کردم کوشش کرد؟ اين سؤالی بود که هميشه از خودم می

رو شده   روبههايی تی انسانی تالش کرده بودند و در اين راه با مشق آوردن يک جامعه
برای در اين راه . ب در غلتيده بودندبودند که تاب و توان تحمل آن را نداشته و به منجال
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گان  د  يکی از کوشن"م -  خ- حسين"روزی .  فرد تعيين کننده نبودمن وابستگی گروهی
شد که پيش از بريدن مدتی به  گفته می( را که مدتی جزو توابان فعال بند بود"سهخط "

در حالی که مشغول تماشای بازی ، در کنار زمين واليبال )کرد روی می شدت چپ
ه از توابان کنده است ولی ی برخوردهايش مشخص بود ک از نحوه. ديدمديگران بود، 

دوست داری در تيم ما بازی : کوتاه به او گفتم. ها را ندارد روی بازگشت به ميان بچه
داری کردم و  معنی  ی ها حاضر به پذيرش من هستند؟ خنده آيا بچه: کنی؟ با ترديد گفت

 ؟ نهکردم؟ در ثانی برای چه کنی اگر حاضر نبودند، چنين پيشنهادی می  فکر می :گفتم
. اش را نشان دهد دانست چطوری خوشحالی نمی. برق شادی در چشمانش درخشيد

ی مهمی که در آن شرايط مطمئنًا از نظر او دور مانده بود، اين حقيقت بود که من  نکته
چند بار نيز .  بوددشواربرای او موضوع بيش از او خوشحال بودم و درک اين 

ها  ی ما دچار ضعف بقبوالنم که همههرام که به بها وقتم را به اين اختصاص دادم  ساعت
ها و اشتباهاتی   گاه دچار لغزش،هايی هستيم و در اين راه صعب و دشوار و کاستی

 بود که در او نيز از هواداران پيکار.  داريمها آنايم که فرصت کافی برای جبران  شده
ای چند ساعته تن  به مصاحبه ،ضمن همکاری با توابانبود و  بريده دوران حاج داوود

  .داده بود و در شرايط جديد تحت فشار زيادی قرار داشت
  
۵  

های  رد نوجوانی بود که يک پای خود را از باالی ران در خالل درگيریقادر، زندانی ُک
 با ها کرد که بعضی با يک چوب زير بغل چنان عمل می. کردستان از دست داده بود

وقتی . کرد به راحتی با يک پا از توالت استفاده می! داشتن دو پا از انجام آن عاجز بودند
با همان يک پا واليبال . رفتم داد از خنده ريسه می اش را برايم توضيح می شکل نشستن
به زيبايی در آخر زمين به . کرد کرد و کسی رعايت حالش را هم نمی بازی می

در بازی پينگ پونگ هم . پوشاند  و محيط اطرافش را میشد گيری مشغول می توپ
با واقعيِت نداشتن . رسيد بسيار با روحيه و بشاش به نظر می. مهارت به سزايی داشت

يکی ديگر از زندانيان کرد که بسيار محجوب و افتاده . يک پا به راحتی کنار آمده بود
اما او . های رژيم از دست داده بودرسيد، نيز پايش را در اثر بمباران هواپيما به نظر می

زندانی کرد ديگری که جلب توجه . رسيد برخالف قادر، افسرده و در خود به نظر می
او به تحمل پانزده سال .  بود٥٠"رزگاری"کرد، ابوبکر نام داشت و از اعضای سپاه  می

قع تر از هر چيز اين بود که بايد يک تيربار نيز مو زندان محکوم شده بود و مضحک
! ابوبکر ناراحت نباش: گفتم با خنده به او می! داد میمقامات دادگاه انقالب آزادی تحويل 

 سعی کن يک تيربار درست کنی تا زمان "کاری ملی"وقت که زياد داری، روزهای 
                                                 

  . به عهده داشتهای فعال در کردستان که رهبری آن را شيخ عثمان نقشبندی   يکی از گروه50
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  ! آزادی آن را به مسئوالن زندان تحويل دهی
گی را پشت لهيکلی که هشتاد سا ، زندانی قویرد، سيداحمد حسينیدر ميان زندانيان ُک

دستی داشت و  وی ريش بلند سفيد يک. سر گذاشته بود، بيش از همه در بند معروف بود
گويا از ريش سفيدان و بزرگان محلی بود که مانند ديگر . بست شالی سبز به کمر می
 دستگير و به زندان ابد محکوم ۵٨وی در سال .  التفات داشتاکراد به حزب دمکرات

ی خودش همسری جوان داشت که امکان آمدن به تهران جهت مالقات  به گفته. شده بود
  . او را نداشت

  
۶  

ای بود و   بود که دچار بيماری روانی پيشرفتهجعفری افراد شاخص بند فرشيد يکی از
به مالقات   بود و"اشرف دهقانی" نوی از هوادارا. است" امام زمان"کرد فکر می
ترين زندانيان و توابان رژيم و  ترين و قديمی ،  يکی از وحشیحميد جعفری برادرش

اش را فراهم   دستگيریاتحميد وی را در مالقات لو داده و موجب. ر آمده بودحصا قزل
ی بريدنش به دوران پيش  های زندان بود و سابقه  از اولين بريدهعفریحميد ج. کرده بود

، در دوران حاج داوود. برد او نيز از بيماری روانی رنج می. گشت  بر می خرداد٣٠از 
توان حدس زد وی  تی میبه راح. دادند حتا به يک بيمار روانی نيز مسئوليت و قدرت می

 به هنگام دستگيری نيز به لحاظ روانی دچار فرشيد. چه جناياتی را که مرتکب نشده بود
ها تعريف  بچه. برد رنج مینيز حال از سادگی بيش از حدی  مشکل بود و در عين

 است و به بحث با "کمونيست" و "سوسياليست"گفت  میدائم  کردند که فرشيد می
از . او هيچ شناختی از مارکسيسم و سوسياليسم نداشت. پرداخت پاسداران و توابان می

 چند ماه قبل از اين فرشيد. خواست کمبودهای روانی خودش را ارضا کند اين طريق می
  لباس پاسداری به بند آمده و طول بند رابا پوشيدن روزی منتقل شوم، ١که من به بند 

ی  وی همه!  اعالم کرده بود"سوسياليسم"رژه رفته و به اين طريق گسست خود را از 
 در دنيای ذهنی فرشيد. داد که تعادل روانی نداشت اين اعمال را در حالی انجام می

کرد  شناخت و فکر می  را به رسميت نمیها آنخودش هنوز با توابان مرزبندی داشت و 
 را در حين ارتکاب عمل ها آناو تالش وافری به خرج می داد تا . بارزه استدر حال م

 افرادی که از کنارش هايش به  با نشان دادن دستبعدها فرشيد! لواط به دام اندازد
ها برعليه  اش به اين بود که با اين دست اشاره. ها کثيف هستند اين: گفت ، میگذشتند می
توانست   بر عليه ديگران نوشته بود، نمیچه فرشيد  آنًامطمئن. ته است نوشها آن

 صفحه نوشته ٧٠٠او خودش مدعی بود که . مستمسکی برای فشار آوردن بر کسی شود
   تازه بيچاره کسانی. کاری نداشترا چنين انجام  توانايی فرشيد. کرد میاست، اما اغراق 

 ٢٠٩ بخش انتقال يافته و در بعدها وی به اوين .را بخوانندهای او   نوشتهخواستند  که می
 ها آنسلول شده و تحت تأثير   هم،با زندانيان مارکسيستی که بعضًا زير اعدام نيز بودند
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به شدت به هم  تر از قبل شده و  به اين ترتيب بحران روحی او عميق.قرار گرفته بود
ش به ا بازگشت. توانست به لحاظ روانی شرايط را درک کند او نمی. ريخته بود

ر بستری بود و تنها حصا در بهداری قزل. پريشی شديد او ر توأم بود با روانحصا قزل
چلوکباب مزبور . آمد ها، به بند می شنبه برای صرف چلوکباب همراه بچه روزهای سه

  .ها قطع شد مسموميت بچهپايين بودن کيفيت آن و نيز پس از مدتی به علت 
ديد، تنها به ذکر  هرگاه او را می. ی عجيبی از برادرش حميد به دل داشت  کينهفرشيد

 سگ ها تو را مثل کرد که اگر پايت را از اين جا بيرون بگذاری، بچه اين نکته بسنده می
درخواست کن : کرد شد به او توصيه می هر بار که از کنار او رد می. خواهند کشت
 نيز که از تعادل روحی حميد جعفری. چرا که آزادی همان و مرگت همان! آزادت نکنند

ز من کمی  افرشيد. ريخت  به هم میبيشتری او  و روانی برخوردار نبود، با گفته
ها با او صحبت کردم تا دست از تهديد حميد بردارد، چرا که  مدت. شنوی داشت حرف

کرد و باعث به هم خوردن  تر می  وضعيت روانی او را بحرانی و تنهاکرد کمکی نمی
آخرين ترفندی که در اين رابطه به کار بستم، اين بود . شد هايش نيز می سلولی آرامش هم

! بله: درنگ گفت ها او را مثل سگ بکشند؟ بی خواهی بچه مگر نمی:  گفتمکه به فرشيد
کنی، او نسبت به اين مسئله آگاه شده و از پاسداران  خوب با اين تهديداتی که تو می: گفتم

اش  در زندان بماند و به اين ترتيب تو مانع کشتناجازه دهند خواهد خواست که 
ها  مطمئن باش بچه. ها از آسياب بيافتد تا او خيالش راحت شود بگذار مدتی آب. شوی می

در حالی که دستم را به فکری کرد و حرفم را پذيرفت و . به خدمتش خواهند رسيد
   .ها به موقع به حسابش برسند تا بچهنشود  قول داد ديگر مزاحم او ،فشرد سختی می

  
٧  

ر حصا  به قزل را از اوينار مجاهدينسال تعدادی ديگر از زندانيان هواد در پاييز همان
ی چند سال زندان داشتند و به خاطر   کسانی بودند که سابقهها آنی  همه. منتقل کردند

ر حصا و بعد از انجام کارهايشان به قزلشده تجديد بازجويی و محاکمه به اوين برده 
تعداد .  آورده شده بودند١چند نفری نيز از گوشه و کنار به بند . گردانده شده بودندباز

ما در اين   تمام تالش. رسيد  مینفر ٣٠ آهسته به رقم - هواداران مجاهدين بند آهسته
هايی که در بند بود، خود را  بندی ها و جناح  که از شرکت در درگيریخالصه شده بود

ی  ها مشارکت داشته باشيم و همه ی زمينه ومی بند در همهجدا کرده و با جريان عم
 با جريان عمومی بند بيشتری وحدت ديده و به سمت نزديکی هر چه  مسائل را از نقطه

انصافًا مشکل چندانی بين ما نبود و روابط خوبی شکل گرفته بود و هيچ . حرکت کنيم
چه که ما تجربه کرده   با آنشکل زندگی در بند. کرديم جا احساس نمی فشاری را در آن

بايستی از پافشاری روی  های جمعی می در محيط. بوديم، زمين تا آسمان فرق داشت
جا که ممکن است انعطاف به  های فردی و جريانی امتناع کرده و تا آن عقايد و ديدگاه
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ی جمعی، تالش کرد تا کارها در مسير اصولی به جريان  حفظ روحيه خرج داده و با
را تا  برديم و قبل از هر چيز بايد حقوق اکثريت به سر می در اين بند ما در اقليت. افتند

کرد، به رسميت شناخته و از در تفاهم و  ای وارد نمی مان خدشه که به اصولجايی 
  .آمديم دوستی بر می

ای برای کوبيدن  از ما به عنوان وسيله و بهانهتا کردند  ای در بند تالش می گاه عده
 که از قضا محبوبيت "یاقليت"تعدادی از زندانيان . شان استفاده کنند ن سياسیرقيبا

 کردند برای ايزوله کردن های بند نداشتند، تالش می "اقليتی" چندانی هم در ميان ديگر
ه نظر  داشت و فرد بسيار آرامی ب"راه کارگر"گی به سازمان تکه اتهام وابس" عليرضا"

 اتهام يکی از ازظاهرًا وی هنگامی که  .رسيد، ما را بهانه و دستاويز قرار دهند می
: کرد، با خبر شده بود، گفته بود  میمراقبت های حاج داوود اسباز زندانيان که 

سر عليرضا چه بود و جنجال بر دانم ريشه ضديت  نمی! اند  از مهتر هم نگذشتهمجاهدين
تأکيد روی اين مطلب بود که عليرضا قصد  چه که بهانه قرار داده شده بود،  آنولی

مطلبی به اين سادگی که اتفاقًا وی جز حقيقت چيزی ! توهين به مجاهدين را داشته است
کرده بودند تا عليرضا را تحت فشار قرار دهند و در اين بهانه را بر زبان نرانده بود، 

  .ها را نيز تحريک کرده بودند واستار مشارکت ما نيز بودند و چند تن از بچهراه خ
ها با عليرضا   برخورد نامناسبی از سوی بچهکوچکتريندر اولين قدم تالش کرديم که 

م از کرد احساس می. مل نگاه داشته شودصورت نگيرد و از قضا احترام وی بطور کا
اش در بند  ار دهيم و يا باعث ناراحتیانصاف به دور است وی را مورد شماتت قر

داشت، مهم نبود و  از نظر من اگر کسی توهينی هم به ديگری يا جريانی روا می. شويم
  . شد نبايد منجر به مرزبندی و يا برخورد بين افراد می

. شد ای که افراد در آن قرار داشتند اعمال می مرزبندی صحيح، بايد تنها بر اساس جبهه
 در بند، از نظر من تنها به ميزان نزديکی و دوری "ضد انقالب" و "قالبان"مرز بين 

سؤال من هميشه اين بود که . شد يک فرد و يا جريان به رژيم و زندانبانان مربوط می
 را که همانا "خط سرخ" ، فرد؟ی زندانيان قرار دارد و يا زندانبانان فرد در جبهه

 رد کرده است يا نه؟ در غير اين صورت از نظر من هيچ ،استهمکاری با زندانبانان 
 و يا اعمال فشار نوع برخورد و يا موضعی از سوی فرد و يا جريانی، نبايد به بايکوت

  .شد میو يا برخورد نامناسب متقابل منجر 
سبت به پوشی ن تر بود، الزم بود گذشت و چشم تر و مسئول  کس که آگاه از نظر من آن

روزی در اين رابطه با من صحبت کرد و " عليرضا" بعدها. داشت خطاهای ديگران می
به او .  از صميم قلب تشکر کردآمده در بند   ی پيش  مسئلهی ما با  از برخورد مسئوالنه

ای که هيچ ربطی به ما  اوًال ما کار شاقی نکرديم و تنها وارد معرکه: توضيح دادم
تالش کرديم منصفانه برخورد کنيم، قبل از هر چيز به خاطر اگر . نداشت، نشديم

تر تو از نظر من خالفی  از همه مهم. یسالمت خودمان بود و بس و نه چيز ديگر
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تازه اگر چنين کاری نيز کرده . مرتکب نشده بودی و کالم ناحقی بر زبان نرانده بودی
 من نباشد و بازهم توانست حداکثر موافق نظر  بودی که میگفتهبودی، نظرت را 

تا سال . نظر هستيم، ادامه دهيم هايی که هم مان را در زمينه  توانستيم دوستی و روابط می
جدا شدم، وی هميشه روابط بسيار خوب و توأم با احترامی با ما " عليرضا" که از ۶۵

  . آزار بود داشت و اصوًال فردی آرام و بی
  
٨  

ها همين  ين بهترين حالت بود و در بعضی اتاقا(بند جمعی داشت ل ما يک صنفی نيمسلو
نگ خودش را به ا وجود نداشت و هر کس مجبور بود داما صندوق جمعی) هم نبود

.  شبيه بود تا کمون جمعیبيشتری کار مشخص  به يک تعاونی با حوزه. صندوق بدهد
داد، به طور  يارش قرار میهر کسی مختار بود عالوه بر آن چه که تعاونی اتاق در اخت

بند هم شرکت  ها در همان تعاونی نيم بعضی. شخصی نيز اقدام به خريد از فروشگاه کند
شان يک طبقه به شکل توری بافته و از آن به  ی افراد در کنار تخت همه. کردند نمی

 ماهی، کنسرو، زيتون، کردند و اجناسی مانند تن می ی شخصی استفاده عنوان قفسه
متأسفانه در . کردند محل فوق نگهداری می خريداری کرده و در... ، مربا و، ميوهخرما

ی مارکسيسم و کمونيسم را  ست، اصول اوليهي ديدم که زندانيان مارکسکمترطول زندانم 
رعايت کرده و زمانی که نياز است، از منافع شخصی خود به نفع که مدعی آن بودند، 

ی برخوردار بيشتر هر کس که از تمکن مالی ها آنميان بالطبع در . پوشی کنند جمع چشم
  .شد ی بهره مند میبيشتربود، در زندان از امکانات 

بند سراسر اروپا را در خود  های مرگ هيتلری که اسيران در ر مانند اردوگاهحصا قزل
نيان بندرعباسی، زندا. جای داده بود، تبعيدگاهی بود برای زندانيان ديگر شهرهای ايران

از سراسر کشور به ... ، گرگانی وبلوچی، شمالی، کرد، برازجانی، مسجدسليمانی
شان امکان يها نيمی از افراد بند، شهرستانی بودند و خانواده. ر تبعيد شده بودندحصا قزل

 در اکثر ها آن. مالقات هر دوره را نداشتند و از امکانات مالی اندکی برخوردار بودند
ی محدود و اندک زندان  مواقع قادر به خريد از فروشگاه نبوده و مجبور بودند به جيره

 فروشگاه به طور شخصی استفاده اکثريت قريب به اتفاق زندانيان از امکانات. اکتفا کنند
ی  حالی که مثًال يک زندانی شهرستانی مجبور بود به جيره کردند و موقع غذا در می

 و خوردند می تن ماهی و يا کنسرو ها آنيز کره و مقداری آب مربا بسنده کند، بسيار ناچ
اين . زدند که تعارفی کرده باشند  از سر لطف و مرحمت بفرمايی میها آنگاه به 
کسانی که نياز به کشيدن سيگار . توانم فراموش کنم  نمیگاه هيچترين چيزی بود که  گزنده
! زدند انيان عادی به طاق زدن سيگارهايشان دست میی داشتند، گاهی مانند زندبيشتر

ای برای رفع  هيچ تالش جمعی. شد هر نخ سيگار زر با دو نخ سيگار اشنو معاوضه می
کردند نيازشان را مرتفع  گونه سعی می  نيز اينها آنگرفت و  نيازهای افراد انجام نمی
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  .کنند
کنم، اما  شدند، فراموش  ه تواب میها و گزارش دادن زندانيانی را ک توانم بريدن من می
آخر . را به فراموشی بسپارمآور  و اعمال غيرقابل دفاع و گاه شرمتوانم اين رفتار  نمی

اما افراد با ميل و رضا تن به اين رفتار ناشايست ! نه فشاری بود و نه محدوديتی
در آن . بيرونیفشار عامل گونه    بدون هيچ،جا ديگر افراد خودشان بودند اين. دادند می

کردند و از يکديگر مواظبت  شرايط سخت و دشوار زندان که همه بايد به هم کمک می
منطق بود که آقای مهدوی يک زندانی  قدر زشت و بی ، موضوع آنآوردند به عمل می

های   و کمونها در بند مجاهدين ادعای هوادار جبهه ملی و اهل کرمانشاه که مدت بی
:  زندگی کرده بود، برايش گران تمام شده و به حالت اعتراض به من گفتها آنی جمع

ی معدودی  اين شيوه انسانی نيست که بر سر سفره چند جور غذا باشد، اما فقط عده
آخر چگونه ممکن است در يک خانواده و بر سر يک سفره، . بتوانند از آن استفاده کنند

های مکرر او و فشاری   اعتراض؟برخوردار باشندی بيشتريک عده از امکانات بهتر و 
شد، مرا وادار کرد که در اولين نشسِت اتاق موضوع را  که روی خودم نيز وارد می

تنها من و آقای مهدوی به دفاع از . رو شد به مطرح کنم که متأسفانه با مخالفت جمع رو
ی اتاق،  عد از اتمام جلسهب. آن پرداختيم و بقيه يا سکوت کردند يا با آن مخالفت ورزيدند

ای پيش من آمده و خشمگينانه در حالی که   با حالت دردمندانه و معترضانه الوندیفيروز
کنی در بند  فکر کردی کجايی؟ فکر می! بيالخ: داد، گفت انگشت شستش را نشانم می

به شدت ! شود ها پيدا نمی جا از اين غيرت اين! های خودتان هستی؟ کور خوندی بچه
من هم مطمئن بودم که هيچ شانسی ندارم ولی حرفم : به او گفتم. ناراحت و افسرده بود

، بتوانم بگويم که  چنانی را زدم و پيشنهادم را مطرح کردم که فردا در مقابل ادعاهای آن
 و ه خاطر رفيق ب ترين شرايط نيز حاضر به گذشت از منافع فردی  در سختحتا
  .ديزنجيرتان نيست هم

 کسانی بودند که به خاطر دفاع از منافع مردم و تهيدستان به زندان ها آنتعدادی از 
 و گاه حاضر نيز در اين راه از خود نشان دادههايی   فداکاریها آنجمعی از . افتاده بودند

د و همين به پيچيدگی هر شان برخيزني ها انبودند با بذل جان نيز به دفاع از عقايد و آرم
ی افراد برای تن ندادن به   به توجيه مسخرههمچنانمن  .افزود  موضوع میبيشترچه 

چندتايی که فکر . توانستم خشمم را پنهان سازم کردم و نمی کمون مشترک، فکر می
 پس چگونه شعار نفی : پرسيدم تر هستند، در مقابل استدالل من که می  کردند پيچيده می

به لحاظ : گفتند می، يدده ت خصوصی و اعمال مالکيت جمعی و نفی استثمار میمالکي
  : ولی چه خوش گفت حافظ شيراز! اش نرسيده است تاريخی هنوز دوره

  طريق کام بخشی چيست ترک کام خود کردن
  کاله سروری آنست کز اين ترک بردوزی 

های  زبينی افقست در ضمير خود به بايبه روشنی مشخص بود که زندانيان مارکس
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های  های تشکيالتی گروه با از بين رفتن ساختار. اند ی خود پرداخته سياسی گذشته
شان به اين يها در برداشت. ها رسيده بودند ی زمينه  به بازبينی در همهها آنمارکسيستی، 

من شخصًا تا . بودی مستقل در تالش  مرحله رسيده بودند که بايد برای دستيابی به انديشه
جای کار مخالفتی نداشتم، فکر کردن و برخورد با گذشته و تالش برای رسيدن به  ناي

ولی چيزی که گزنده بود، توجيهی بود که در . ی مستقل، اتفاقًا کار خوبی هم است انديشه
ی يکسان عموم  اين راه برای عدم تن دادن به يک زندگی صنفی جمعی و امکان استفاده

 و لعاب تجدد و کردند به آن رنگ بستند و تالش می ر میاز امکانات محدودمان به کا
توانستند با يکديگر  دانم اين دو چه ضديتی می من نمی. هم بدهند... استقالل انديشه و

  ی مستقل و زندگی صنفی جمعی؟  داشتن انديشه:داشته باشند
  
٩  

 گرفتن با نزديک شدن فصل سرما و زمستان، مسئوالن زندان، مانند هر سال مبادرت به
برايم يک شلوار ُکردی : در مالقات مادرم گفت. ها کردند های زمستانی از خانواده لباس

خوشحال شدم از اين !  اشاره کرد که چيزی هم در جيب آن استهمچنيناند و  فرستاده
ام به راه آمده و مطالب مهمی را در شلوار ُکردی جاسازی کرده و  که باالخره خانواده
. ردی را تحويل بگيرم، دل توی دلم نبودتا زمانی که شلوار ُک. اند تهبرايم ارسال داش

بهای داخل آن به دست پاسداران بيافتد و  ی گران تمام ترسم از اين بود که مبادا گنجينه
 ها آنتعجب من از اين بود که چگونه . ام درست شود دردسر بزرگی برای خانواده

ند و از خطرهای احتمالی آن هراسی به دل راه ا جرأت انجام چنين کاری را به خود داده
ی  تر کيسه با اشتياق هرچه تمام. های مزبور به داخل بند انتقال يافتند لباس! اند؟ نداده

هايم را دريافت کردم و با هيجان زيادی شلوار ُکردی را پوشيده و به  محتوی لباس
بهايی را که   گرانهايش کرده و گنج زده دست در جيب شتاب. سرعت به توالت رفتم

از وحشت نزديک ! از تعجب خشکم زد. ام در آن پنهان کرده بودند، در آوردم خانواده
چند صفحه دعاهای . عرق سردی روی پيشانيم نشست. ی توالت بود بيافتم توی کاسه

جا  اگر دوربينی آن. اجق وجق با خطوط کج و معوج را کپی کرده، برايم فرستاده بودند
ها را  زده جيب ن نی که سرخوشانه به طرف توالت رفتم تا وقتی که هيجابود و از زما

کردم،  ی من وقتی که کاغذها را باز می گشته و کاغذها را پيدا کردم و به ويژه از قيافه
  .شد ها می ترين صحنه دار کرد، قادر به شکار يکی از خنده فيلمبرداری می

  
١٠  

ر حصا  به قزلگوهردشتانفرادی  از اج داووددر ميان زندانيانی که در اواخر دوران ح
، داريوش ، محمد فالحهای فريبرز جامع منتقل شده بودند، سه زندانی مجاهد به نام

به شدت افسرده و در .  دستگير شده بود۵٩ در سال د فالحمحم. بند شدند  با ما همطالبی
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، وضعيت روحی وی را دو ديدن شرايط زندان در دوران حاج داوود. خود فرو رفته بود
ها به يک نقطه  او ساعت. چندان ناگوار کرده بود و کاری از دست کسی ساخته نبود

به مرور با تغيير اوضاع و بهبود شرايط، سالمت خود . کرد رکتی نمیماند و ح خيره می
ی شاداب و خندانی داشت و  روحيه. را بازيافت و از اين بابت باعث تعجب همگی شد

توانست باور کند که اين همان آدم قبلی است، تقريبًا هيچ مشابهتی بين اين  هيچ کس نمی
  ! دو نبود

که در (هم از بيماری سل ريوی .  در نوجوانی به زندان افتاده بودفريبرز جامع
. بودروانی شديد برد و هم دچار بيماری  رنج می)  رايج بودهای گوهردشت انفرادی

خواهر . کردم از اين راه به او کمک کنم روابط بسيار نزديکی با من داشت، تالش می
هرگاه با او .  به او داشتی شديدی  بود و فريبرزعالقهش در بند زنان، زندانیبزرگتر

 بريده - در مورد او بريده. کشيد نشستم، به نوعی موضوع او را پيش می به صحبت می
. دهد  میرنجتا سرحد جنون او را کردم که چيزی از درون  احساس می. کرد صحبت می
. ٥١ فهميه خواهرشگردد به موضوع می هايش بر ناراحتی از  ی که بخشکردم فکر می
 آگاهی يافتن وی از يک تجاوز جنسی باشد و يا به خاطرتواند  زدم اين رنج می حدس می

ی  ای نيز با مقوله  آشنايی ابتدايیمن. ای در رابطه با خواهرش تصور وقوع چنين فاجعه
کردم با حدس و  تنها تالش می.  نداشتم شناسی و موضوعی به اين پيچيدگی روان
چه  يی شبيه به آنها اندر اين راه با خلق داست. زدم، به کمک او بشتابم ه میيی کها انگم

کردم افتاده است، سرنوشت خودم را با وی  که برای او اتفاق افتاده بود و يا فکر می
به تجربه . حالش کمی بهتر شده بود. پرداختم دادم و به توجيه وقايع می يکسان نشان می

سان و ثابت باقی بماند، جای کشان ي  همين که وضعيتدريافته بودم بيماران روانی
  .اميدواری است

 بود، هنگامی که مشغول رخت  ما در همين ايام، ساسان، توابی که سابقًا مسئول اتاق
ما سابقه   او بعد از سالم و احوالپرسی که پيش از آن بين. شستن در حمام بود، مرا ديد

کند او   را داشته باشم چرا که احساس می هوای فريبرزبيشترخواست  نداشت، از من
زمانی که در يک . ی داردبيشتری عاطفی شديدی با من داشته و نياز به رسيدگی  رابطه

اتاق بوديم و او مسئول اتاق بود، تمام تالشش اين بود که به نوعی او را از من دور 
ز کرده بود و به صحبت را با من با هم سر زد، اين بار او با يک تير دو نشان می. کند

خواست به نوعی  خواست برخوردهای گذشته را از دلم در بياورد و هم می نوعی می
احساس مسئوليتش نسبت به فريبرز را به من گوشزد کند و با اين کار خود نيز به 

کنم  تالش می.  از تذکرتنخيلی ممنو: در پاسخ گفتم. ت يابدآرامشی هر چند اندک دس
 دستگير شده بود و فردی به ۵٩داريوش نيز در سال . دقت کنم در اين زمينه بيشتر

                                                 
  . دانم بعدها چه بر سر فريبرز آمد نمی.  جاودانه شد۶٧عام   در قتل  فهميه جامع کلخوران51
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وی از . برد شدت جدی، خشک و بی انعطاف بود و از ناراحتی روحی نيز رنج می
آموخت و به همين دليل روابط  نزد من انگليسی می. استعداد بسيار زيادی برخوردار بود

  . تری با من نسبت به بقيه داشت بالنسبه نزديک
  

١١  
ای برای بزرگداشت شب يلدا در نظر گرفته نشده و الجرم هيچ  ل هيچ برنامهاز قب
 که متعلق به زندانيان ١٧بعد از پايان کالسم در اتاق . ای نيز انجام نگرفته بود بينی پيش
ها شروع  به شکلی خودجوش، تعدادی از بچه. ها شدم رد بود، مشغول گپ زدن با بچهُک

بسياری . رعت توجه ديگر افراد بند را به خود جلب کردندبه خواندن آواز کردند و به س
ای نسبت به چگونگی برگزاری اين شب در تهران نداشتند و از  از زندانيان ُکرد آگاهی

ی  ديری نپاييد که دسته. اطالع بودند ولی به سرعت به آن پيوستند اهميت آن نيز بی
های کردی را به  صرق. های کردی پيشتاز مراسم جشن شد رقص کردی و ترانه
، در امکان داشتجايی که  ی افراد بند تا آن  همهکم - کم. کردند زيباترين شکل اجرا می

بالفاصله گروه رقص و آواز لری نيز شکل . اتاق و راهروی جلوی آن تجمع کردند
همه بی دريغ  .گرفت و به زيباترين شکلی به اجرای برنامه و رقابت با کردها پرداختند

مراسم لحظه به لحظه شکل بهتر و . گذاشتند که در آستين داشتند، مايه میچه  از آن
 توابان و مسئوالن بند، به شکلی کامًال منفعل، تنها نظاره. گرفت تری به خود می منسجم

کردند ای کاش امکان شرکت در آن را  گر مراسم بودند و شايد در دل آرزو می 
. کردند ها احساس نمی ب شادی بچهخله و سرکوزندانبانان نيز نيازی به مدا. يافتند می

کردند خود   در زندان شروع شده بود و تالش می"اصالحات"يا " دوم خرداد"تازه جنبش 
اين اولين مراسم عمومی بعد از دوران سرکوب و . های باظرفيتی نشان دهند را آدم

 بزرگداشت شب يلدا به من دست لذتی که آن شب در. شروع گشايش در امور زندان بود
برديم و  اين تنها به خاطر شرايطی بود که در آن به سر می. داد، ديگر برايم تکرار نشد

برگزاری . ريشه در مسائلی داشت که در چند سال گذشته در زندان اتفاق افتاده بود
 توان عصيانی از سوی زندانيان بند برای نشان دادن گرايش و تمايل مراسم را می

  .توانست زنگ خطری را برای رژيم به صدا در آورد شان نيز تلقی کرد که می عمومی
کردند تا سال ديگر بسياری از زندانيان و دوستان   فکر می۶٣توابان در ابتدای سال 

ها، سال   در ميان خود و از طريق مصاحبهها آن. پيوندند شان بريده و به ايشان می قديمی
برخالف انتظارشان، . در رابطه با زندان اعالم کرده بودند را سال تعيين کننده ۶٣

نه تنها .  به وقوع پيوسته بودنشانچه که می پنداشتند در مقابل ديدگا حقايقی عکس آن
. انگيزه شده بودند شان درست از آب در نيامده بود، بلکه خود به شدت بی بينی پيش

کردند راه گريزی  اند و تالش می ودهای بيش نب  پی برده بودند که بازيچهها آن از بعضی
دوران . کردند خود را از تک و تا نياندازند تنها بخش کوچکی از توابان تالش می. بيابند
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  . نمود  به سر رسيده بود و ديگر بازگشت به گذشته امکان ناپذير میها آن
  

١٢  
، يکی از هموطنان  اسکندريانفردريک  که۶ها در اتاق  شب سال نو ميالدی را بچه

اتاق کوچک بود و با انداختن سفره در . برد، جشن گرفته بودند ارمنی در آن به سر می
فردريک دم در نشسته بود و . دکر میمشکل را وآمد به انتهای اتاق  جلوی تخت، رفت

. دندکر آمدند، با او ديده بوسی می کسانی که برای تبريک سال نو ميالدی به اتاق می
 که سبيل پرپشت و ، يکی از هواداران مجاهدين"کريم زاغی" معروف به  سليمانیکريم

موی زرد و چشمان زاغی داشت و در ميدان شوش و ميدان سبزی و تره بار از شهرت 
 بود و کريم ته اتاق نشسته. برد زيادی برخوردار بود نيز در اين اتاق به سر می

کسی او را .  به اين بند منتقل شده بودوی در آذرماه از اوين. دسترسی به او مشکل بود
 با مانشستند،  کردند و پای سفره می وقتی افراد با فردريک روبوسی می. شناخت نمی

 ها آنحالتی حاکی از اعتراض، با نشان دادن کريم زاغی که ته اتاق نشسته بود، به 
قيافه فرد مورد نظر ديدنی . ندا  را فراموش کرده"آلبرت"کرديم که آقا  نشان میخاطر
  جبرانشناخته و نيز برای  را نمی"آلبرت"با اظهار شرمندگی به خاطر اين که . بود

کرد از وسط سفره خودش را به انتهای اتاق رسانده و با آقا  ، تالش میاش کردن   کوتاهی
ی غليط ارمنی  لهجهلبخندی مليح و کريم نيز با . ی کندروبوس) کريم زاغی ("آلبرت"

دکتر محمد . رفت گاه پای افراد در محتويات سفره نيز می. کرد تشکرش را اعالم می
که کريم در آن بند   ، يکی از کسانی بود که فريب ترفند ما را خورد و تا زمانیملکی
  !استسِر کار گذاشته کرد او را   فکر میا که  چشم ديدن او را نداشت، چر،بود

چاه "، يک پاتيل آب نمک را به عنوان آب ١ واحد ٨کريم زاغی يک بار نيز در مجرد 
موضوع ازاين قرار بود که در مالقات، يکی از . ها داده بود  به خورد بچه"زمزم
رده بود، شان يک شيشه آب زمزم را که مادرش از مکه برايش هديه آو های سلول بچه

کريم زاغی از فرصت استفاده کرده و با . تحويل گرفته و خبر آن در بند پخش شده بود
افراد که تا آن موقع، . داد درست کردن يک کلمن آب نمک غليط، آن را به افراد بند می

خواستند آن را تجربه کنند و به دام کريم زاغی  آب چاه زمزم را نخورده بودند، می
بردند ولی صدايش را در   از سرکشيدن اولين جرعه به ترفند کريم پی میبعد. افتادند می
ای که خورده بودند، سهيم کنند و اندکی از  آوردند تا ديگران را نيز در رودستی نمی

به اين طريق تعداد زيادی از افراد بند آب نمک کريم !  حاصله را جبران کنند"خيطی"
  . کنند می نزاغی را به عنوان آب چاه زمزم نوش جا

  
١٣  
ها قصد شرکت در امتحانات سراسری آموزش و پرورش را که برای  ای از بچه عده
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 و آن را هموافقتی با انجام اين کار نداشت. اولين بار در زندان متداول شده بود، داشتند
ها به  هزاران کودک و نوجوان را از پشت ميز مدرسه. پنداشتم درست و اصولی نمی

ی اعدام سپرده بودند و يا در   قرار داده و به جوخه حت شکنجهزندان آورده و ت
ای از  خواندن عده شان کرده بودند و حاال به فکر درس های تنگ و تاريک محبوس سلول
: گفتم با خودم می. شان را به غارت برده بودند، افتاده بودند  و شادکامیطراوت که ها آن

  . ها ديگر برای چيست؟ اين منطق من بود ازیاين ب! شان کنند گويند آزاد اگر راست می
 از يک شرايط ها آن. دارم از تصميمی که گرفته بودند، بازها را خواستم بچه نمی

. دار کنم شان مسئله گيری  را بعد از تصميمها اصولی نبود آن. ک در آمده بودنددهشتنا
شان   نبايستی مأيوس با هزار اميد و آرزو، به درست يا غلط تصميم گرفته بودند وها آن
شرکت در امتحانات کار زشتی نبود، هر چند ممکن بود با توضيحی که دادم . کردم می

رژيم . ها در ساليان گذشته در تنگنا قرار گرفته بودند به لحاظ روحی بچه. اصولی نباشد
از نظر من به لحاظ . ها تبليغ کرده بود که شما توان انجام هيچ کاری را نداريد سال
فرصت زيادی برای . بينی شده بودند  دچار خودکمموارددر بسياری ها  ، بچهنیروا

ها بود که از  ها نيز سال ها از شروع سال تحصيلی گذشته بود و بچه ماه. امتحانات نبود
 اکثرًا .شان شده بود درس و مشق به دور بودند و اگر چيزی نيز آموخته بودند، فراموش

. خيلی به اين موضوع فکر کرده بودم. رداد ماه نداشتنداميدی به قبولی، الاقل در خ
شان بود و در عين  نفس به  ها و باز يافتن اعتماد ی اصلی موفقيت بچه برای من مسئله

حاال فرصتی دست داده بود تا در عمل همه مشاهده کنند که . حال شکستن طلسم رژيم
به نظرم رسيد . ن شده است انجام هر کاری ميسر است و موفقيت تضمي،اگر اراده کنند

 را به امتحانات خرداد ماه برسانم و بعد از ها آنکه بهتر است با تمام توانم تالش کنم تا 
  . عمل کنند،شان بشکافم تا برای سال بعد هر طور که خواستنديموفقيت نظرم را برا

ی  به نظرم هرگونه مخالفت در آن شرايط تنها باعث ايجاد تزلزل در روحيه و اراده
که   مدرسیيحيی موضوع را با. آمد  به دست نمیگاه هيچی مورد نظر   شده و نتيجهها آن

پيشنهاد . ترديد داشت چه کار کند. کرد، در ميان گذاشتم فارسی و عربی تدريس می
شان را با موفقيت   امتحاناتها کردم مخالفتش را با کسی طرح نکند و فقط وقتی بچه

ها فکر نخواهند کرد که برای  به اين شکل بچه. ر گذاشتند، موضوع را بشکافدپشت س
از . ايم ، به اين توجيهات روی آوردهشتندر رفتن از زير بار مسئوليت و انرژی گذا

مان  جايی که با اصول توانند روی همياری و تفاهم با ما تا آن دهد که می طرفی نشان می
  .منافات نداشته باشد، حساب کنند

تمام کسانی که درکالس من . العاده بود ها خارق ی کار بر اثر تالش ستودنی بچه نتيجه
 کسانی که در احت. شرکت داشتند، به راحتی امتحانات خردادماه را پشت سرگذاشتند

با . امتحانات سراسری برای اخذ دييلم شرکت کرده بودند نيز در خرداد ماه قبول شدند
ها يک پيروزی و شارژ  از نظر من موفقيت بچه. شديمموفقيتی صد در صد مواجه 
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، توان انجام هر کاری را يمداد که اگر اراده کن بود و نشان میی ما  برای همهروحی 
  . خواهيم داشت

  
١۴  

ها در امتحانات خردادماه  ام برای شرکت بچه های درسی اندازی کالس مدتی از راه
در همين . کردم را در مسجد بند داير میها   کالسبيشتردر خالل اين مدت . گذشت می

اندازی يک سری  ايام، مسئول بند از طريق بلندگو اعالم کرد که برای تشکيل و راه
سازی افراد برای شرکت در امتحانات خردادماه، با  های درسی جهت آماده کالس

ند به  برای ايجاد تسهيالت الزم در اين رابطه، مسجد ب.مسئوالن زندان رايزنی شده است
های مختلف شرکت کنند و  خواهند در کالس اين امر اختصاص داده شده و افرادی که می

شان را به مسئول بند بدهند تا   را دارند، نامها آنکسانی که قصد آموزش و کمک به 
 به اين ترتيب .ها داده شود در کالس کننده ی افراد درخواست ترتيب شرکت کليه

ی کسانی که در  بالفاصله به کليه .بدوزندهی برای خودشان از اين نمد کالخواستند  می
، گوشزد کردم هر کس نامش را جهت شرکت در کرده بودندهای درس من شرکت  کالس

 خود به خود از کالس من حذف خواهد شد و تحت هيچ ،کالس درس به مسئول بند بدهد
 به بعد، هيچ شرايطی حاضر به پذيرش او در کالسم نخواهم بود و در ضمن از اين

خوشبختانه هيچ يک از شاگردانم به مسئول . کالسی را در مسجد بند داير نخواهم کرد
ی بيرون مسجد که به  هايم را در حياط يا در محوطه بند مراجعه نکرده و من کالس

اين کار . کردم کردم و از رفتن به مسجد امتناع می بهداری بند تعلق داشت، برقرار می
ای ايجاد شود که من با اجازه و يا صالحديد مسئوالن زندان  تا مبادا شائبهاز اين رو بود 

  شان قائل ام و يا کسی ارزشی برای  و دستورات و يا بند به کار تدريس مبادرت کرده
  . است  شده
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يد و در دی ع را رس ود ف ت روز موع اه  اقب وردی۶٣م تانی الج الب از دادس المی  انق  اس

د  ار ش ز برکن ود و   . مرک يده ب ر رس ه س ر دوران وی ب ساس   ديگ ود او اح ه وج ازی ب ني
ی     هر چند در زمستان همان    . خويی رژيم بود    او سمبل خشونت و درنده     .شد  نمی ال کروب  س

ه  يش از خطب خنان پ ه  در س از جمع ای نم ران، ه اره   ی ته د دوب ر الزم باش رد اگ د ک  تهدي
وردی از  الج ار ب ر ک ه س د   را ب د گردان ستقيم    . خواهن ش غيرم ام پخ ه هنگ خنان ب ن س اي

وری          سخنان پيش از خطبه    يمای جمه سورشده و      های نماز جمعه، از طريق س  اسالمی سان
د   ال   ! پخش نگردي ال موفقيت    ۶٢س ی      س ای پ ی الجوردی     در  ه ردن          پ ه در ک دان ب  در از مي

اح    در. رقيب بود  ا صالح        پی جنگ جن م و ب ای رژي ام ه ه   ديد مق ای بلندمرتب ام و از   ه ی نظ
سنجانی  ه رف ش   اداره،جمل ن٢٠٩ی بخ پاه را از      اوي ات س ه و اطالع ت گرفت ه دس  را ب
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ه دست آورده                اداره همچنيناو  . رانده بود جا بيرون     آن ز ب رج را ني ی کانون کارآموزی ک
صور نمی     به اين ترتيب الجوردی   . بود ود ت رای خ ی ب رد و جو سرکوب در      ديگر رقيب ک

زايش داده و در ز اف دان را ني ود   زن ف ب ای مختل ه انح سط آن ب ی ب ساس . پ وردی اح الج
د است و نمی         ق جناح کرد که قدرت او از طري       می ه خطر     های داخلی مورد تهدي ست ک دان

  .  است کرد در جای ديگری ای که قدرت او را تهديد می اصلی
ی کوچکی از روزنامه را به خود اختصاص داده   تنها گوشهخبر برکناری الجوردی

چرا که بايد ، وری بدهند روی آن مانندخواست به لحاظ داخلی نمیرژيم های  مقام. بود
شد که شايد   و کسی دچار اين ذهنيت نمیندداشت  جو سرکوب را فعال نگاه میهمچنان

شان يهای خارجی، برا در رابطه با طرف حساب. بهبودی در اوضاع پيش آمده است
ی خود از جريان کار مطلع  های مربوطه  از کانالها آندانستند که  کرد و می فرقی نمی 

  .دخواهند ش
او . برد اين سياست بود  مزاحم پيشالجوردی. بان را سياستی ديگر پيش آمده بود کشتی

  او در پست دادستانیبيشترکار خود را تمام و کمال انجام داده بود و حاال حضور 
   . رژيم را به خطر افکندتوانست منافع ، می مرکز اسالمیانقالب

 دادگاه انقالب خراسان بود، به دادستانی  را که پيش از آن حاکم شرععلی رازينی
   .، دادستان کرج نيز به معاونت او رسيدانقالب اسالمی مرکز برگزيدند و ابراهيم رئيسی

 که دادستان ٥٢، با دستياری مصطفی پورمحمدی شرع دادگاه انقالب در مقام حاکمرازينی
اما به خاطر دور بودن از . بود، حکم اعدام صدها نفر را داده بودخراسان انقالب 
   .ای نبود ی شناخته شده  چهره،مرکز
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در صدد بزرگداشت آن و  ديشيدمان می  بهمن١٩ بهبرديم و من  در ماه دی به سر می
چه که در ذهنم   در ميان گذاشتم و تأکيد کردم آن الوندیموضوع را با فيروز. روز بودم

هم . اش ی بزرگی  بهمن است، با همه١٩گذرد و برايم مهم است، تأکيد روی  می
: به او گفتم.  بود و هم تجليل از شهدای سياهکلبزرگداشت ياد موسی و شهدای مجاهدين

ای که فروشگاه به من  جيرهتوضيح دادم ی مربای بالنگ دارم و  نياز به چند شيشه
اشکالی ندارد، من نيز در اين مدت به :  بالفاصله گفتفيروز. دهد محدود است می

                                                 
  مصطفی پورمحمدی که سابقًا دادستان انقالب بندرعباس بود نيز همزمان به تهران منتقل شد و به معاونت 52

 برای کشتار زندانيان سياسی در س به عنوان يکی از اعضای هيئت منتخب خمينیاو سپ. وزارت اطالعات رسيد
، قائم مقام وزير اطالعات و معاون بخش خارجی وزارت پورمحمدی در دولت رفسنجانی.  انتخاب شد۶٧سال 

ی او بيشترين حجم  در دوره. ور داشتاطالعات بود و از اين طريق نقش اساسی در تروريسم خارج از کش
های   يکی از آمران قتلاو به عنوان قائم مقام دری نجف آبادی. تروريسم دولتی رژيم در خارج از کشور اتفاق افتاد

ی در پورمحمد. ی شدگير اش مجبور به کناره  به همراه رئيس، بود که به خاطر افشای نقشش٧۶ای در سال  زنجيره
   .رو شده و وزير کشور شد  با ارتقا مقام روبهنژاد دولت احمدی
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گونه که وعده   همانفيروز. دهم ی سهمم شد به تو میکنم، اگر چيز فروشگاه مراجعه می
امروز : دهی، به کارگری اتاق گفتم  روز موعود، به وقت ساعت. کرده بود، عمل کرد

ترکيبی بود از   کههمهای اتاق شربت د  بچهی و قصد دارم به همههمه مهمان من هستند 
از اين شربت به مقدار خيلی زياد . النگ و آبسيب رنده شده به اضافه شربت مربای ب

های  بچه. بند را نيز شامل شدی  جشن همه چيزی نگذشته بود که .درست کرده بودم
کردند و با لبخند و اشتياق تمام از  های ديگر، مجاهد و غير مجاهد نيز مراجعه می اتاق

ر پوست خود نوشيدند و من از خوشحالی د  بهمن می١٩شربت تهيه شده به مناسبت 
 بهمن از سياهکل تا ١٩کنم به شهدای  کردم اين گونه ادای دينی می فکر می. گنجيدم نمی

  !موسی
  

١٧  
در زندان و شل کردن بندهای سرکوب و بستن دست " دوم خرداد"با شروع نهضت 
شان  ه حکمزندانيان مقاوم و شروع آزادی زندانيانی ک   از سلولها آنتوابان و تفکيک 

 سال ١٣چه که  تمام شده بود و اقدام به تقليل حکم تعدادی ديگر از زندانيان، به مانند آن
، در بيرون از زندان، در کل جامعه رخ داد، اولين تغييرات در ٧۶بعد در دوم خرداد 

در ابتدا به هر بند، يک تلويزيون رنگی دادند که روی . های فرهنگی رخ نمودند بخش
 را ها آنشد که  ولی گفته می" زندانيانهای  خانوادهکانون حمايت از "شده بود آن نوشته 
 اهای فرهنگی و حت ی بخش ت در کليهاين تغييرا.  هديه کرده استها زندان به منتظری

های  در اين دوره برنامه. شد های آموزشی اجباری رژيم نيز ديده می قطع برنامه
مسلمان کردن به زور هيچ وجه در صدد تبليغ مستقيم ايدئولوژی رژيم و فرهنگی به 
انگيزه کردن زندانيان و  های بخش فرهنگی بی بلکه هدف اصلی برنامه. زندانيان نبود

های گذشته را   در مجموع سياستها آن.  به مسيرهای مورد نظرشان بودها آنسوق دادن 
  . بودندريخته   مفيد ندانسته و طرح جديدی را پی

برادر " و "برادرحسين" که در زندان به ٥٣حسين شريعتمتداری و معاونش حسن شايانفر
ی نيازهای   معروف بودند، با يک ضبط صوت به بندها رجوع کرده و در زمينه"حسن

من هرگونه بحث با . پرداختند  وگو می به بحث و گفت... زندانيان و مسائل فرهنگی و
 آن همه های گذشته سالکه در طول    کسانیکردم و معتقد بودم  را غلط ارزيابی میاه آن

خواهند از در  به اين ترتيب می ها آن. نيستندوگو  ی گفت اند، شايسته جنايت انجام داده
 دخالتم در بحث ،موارددر اين گونه . شان را بپوشانند  ننگينی سابقهديگری وارد شده و 

                                                 
وی پيش از انقالب در بازار کفاشان تهران مشغول کار بود و ايام فراقتش .   نام سابق شايانفر، انبارداران بود53

، که دانشجوی دندانپزشکی مشهد و از هواداران شد برادرش علی گفته می. گذراند زار می های بيليارد الله را باشگاه
  .شود مجاهدبن بود، توسط وی لو رفته و اعدام می
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، بعد از ٣ واحد ١مثًال در همين بند . شان بود فريبی ن بساط عوامبه قصد به هم ريخت
در " پيام امام خمينی"  بهوگو و طرح سؤال، وقتی حسين شريعتمداری ساعتی گفت

های اسالمی و انسانی   پرداخت و شروع کرد به دم زدن از ارزشها زندانرابطه با 
ی شرايطی که پشت سر گذاشته بوديم،  رد قبول رژيم، با توضيح مختصری در بارهمو
. کرد افراد مهم است نيست، بلکه عملهای رنگارنگ ها و دادن پيام مهم طرح گفته: گفتم

هشت واحد نوشته شده است، کتک پيام که با خطی خوش بر ديوار زيرمن زير همان 
 در "ما به خدا اعتماد داريم" دالر نوشته است های در ثانی در پشت اسکناس. ام خورده

های  هر کس صحبت. حالی که پشت پول جمهوری اسالمی چنين چيزی نوشته نشده است
ها  اين.  سخنرانی کرده است"پاپ اعظم"کند  چندی قبل ريگان را شنيده باشد، فکر می

شما ! بسيار خوب:  مداخله کرد و گفتحسين شريعتمداری. شود که مالک و معيار نمی
شما مدعی هستيد که در . منبي نيازی به توضيح نمی: خواستار چه چيزی هستيد؟ گفتم

در . ايد، بسيار خوب، خودتان بهتر به نيازهای زندانيان آگاه هستيد زمان شاه زندان بوده
 ١٠ا به من شما اگر تنه. کنم البته من از جانب خودم صحبت می: خاتمه تأکيد کردم

يش در اختيار شما قرار داده بود و شما از ها زنداندرصد از امکاناتی را که شاه در 
کنم  است، بدهيد، غلط می "ضد اسالم" و "ضدخلق"مند شديد و بعد گفتيد شاه   بهرهها آن

قصد تحقيرش را داشتم و از اين بدتر هم . بگويم باالی چشم جمهوری اسالمی ابرو است
ام  اش را هم گذاشته مش کرد که تو الاقل ده بار از رژيم شاه بدتری و داوریشد مته نمی

 که از قضا تالش حسين شريعتمداری. هياهويی در جمع برخاست. ی خودت به عهده
هم ريخته و   نشان داده و از موضعی باال پاسخ دهد، بهخونسردکرد تا خود را بسيار  می
مثًال : ها گفت يکی از بچه. شود داد دادند که اآلن نمی ن شاه خيلی چيزها میدر زما: گفت

هايی که  همين شکنجه: چه چيزهايی را؟ وی که تمرکزش را از دست داده بود، گفت
ی کسانی که در مسجد بند حضور داشتند، زدند زير خنده که  يکباره همه! مرسوم بود

 ساکت و آرام نشسته بود و افراد را زير حسن شايانفر.  وی شدبيشترباعث عصبانيت 
شان در رفته بود، بالفاصله جل و  ی کار از دست جايی که رشته از آن. نظر داشت

ای از بند خارج شدند و وعده دادند که در اسرع وقت  شان را جمع کرده و به بهانه پالس
  . اتفاق نيفتادگاه هيچ چيزی خواهند گرفت که چنين بازخواهند گشت و بحث را پی

 
 ٣ بهمن نمايشگاه بسيار بزرگی از کتاب در راهروی سراسری واحد ٢٢به مناسبت 

 خودش گفتند که حسن شايانفر می.  برگزار شدبخش فرهنگی زندان،ر از سوی حصا قزل
هايی که در جامعه ديگر خريدار  تابدر کار نشر و انتشار کتاب بوده و از راه فروش ک

هايی را که در جامعه و در  بخشی از کتاب. نداشت، مبالغ هنگفتی به جيب زده است
 تا پيش از. فروختند شد، آورده و بدون محدوديت به زندانيان می ها يافت می فروشی کتاب
 کتاب مثًال. ور رژيم بودند نيز مشمول سانسهای افرادی چون مطهری  کتابا، حتآن
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خدمات متقابل ايران و " کتاب همچنين او به خاطر داشتن اشعار حافظ و "تماشاگه راز"
 "کتب ضاله"ی ايران، در زندان جزو   به خاطر اشاره به بخشی از تاريخ گذشته"اسالم

ل شد، مشمو رو می به اصوًال هر کتابی که با اقبال زندانيان رو. رفتند به شمار می
های محمدتقی  اين قاعده در رابطه با بخشی از کتاب. شد محدوديت و ممنوعيت می

 مدعی بودند که ها آن. شد تقريبًا چيزی برای خواندن پيدا نمی. شد  نيز اعمال میجعفری
شود و راهی است برای فرار از  کتاب خواندن باعث جلوگيری از تفکر زندانی می

کرد، مستوجب عقوبت  کسی که مبادرت به خواندن کتاب می. "خودشناسی"و  "حقيقت"
خروی مطمئن نبودند، در همين دنيا به کار فرد خاطی ُادنيوی بود و چون از عقوبت 

 فرض "حق مطلق"جايی که کارگزاران رژيم خود را  از آن! کردند یرسيدگی م
از ديد ! آورد  ايمان میها آند، به نمودند که اگر کسی واقعًا فکر کن کردند، تصور می  می
 تالش شدند، به زور و فشار و شکنجه ، چون افراد حاضر به فکر کردن نمیها آن
  .شان روشن کنندهاي  را در دل"نور حقيقت"کردند   می

از تاريخی گرفته تا رمان، از فلسفی تا . شد در نمايشگاه فوق، همه گونه کتاب يافت می
 شعرای قديم و جديد، مذهبی و های ديوان. اجتماعی و روانکاوی و روانشناسیسياسی و 

غيرمذهبی که تا ديروز در زندان به شدت ممنوع بودند نيز به نمايشگاه فوق راه يافته 
البالغه و  های مذهبی شامل تاريخ اسالم و تفاسير گوناگون قرآن و نهج کتاب. بودند
در بوق و " ها یدوم خرداد"چه که امروز  آن. دهای متنوعی از آن موجود بودن شرح

 بود و نتايج آن را به عينه کنند، در واقع مبتکرش در زندان حسين شريعتمداری کرنا می
تواند به  کردن بندهای سرکوب، می   غفلتی در شلکوچکترينديد و متوجه شد چگونه 

به همين دليل او امروز . بساط قدرت و چه بسا نابوديشان تمام شودقيمت از دست دادن 
کند و مخالف هرگونه گشايشی  های رژيم را نمايندگی می ترين جناح ترين و فاشيست  سياه

ی ضدانقالبی و ضد مردمی  او به درستی و درعمل به اين نتيجه. در سطح جامعه است
ای از فکر سرکوب  يت را داريد، لحظهرسيده است که اگر قصد ماندن در قدرت و حاکم

  . و سفت کردن بندهايش غافل نشويد
کسی سر از . ای از آب رسيده باشند مانستيم که به برکه در اين دوران ما تشنگانی را می

. پنداشتيم های روی زمين می ترين آدم آن روزها خودمان را خوشبخت. شناخت پا نمی
.  از امکان مالی محدودی برخوردار بوديممان بود ولی های زيادی پيش روی کتاب

خوشبختانه در اتاق از يک صندوق مشترک محدود برخوردار بوديم و از اين طريق 
تعدادی از . ی را که مورد نياز افراد اتاق بود، تهيه کنيمبيشترهای  توانستيم کتاب می

، هيچ وق جمعیدر اتاق ما و از صند. کردند افراد به شکل فردی اقدام به خريد کتاب می
گرفتيم، من تنها زندانی  اگر آقای مهدوی را در نظر نمی. ای خريداری نشد کتاب مذهبی

در ميان . ه بودمندادنيز  درخواست هيچ کتاب مشخصی را  و البتهمذهبی اتاق بودم
نگاه من . ی مرا جلب کند، موجود نبود  ويژه های ارائه شده، کتاب خاصی که توجه کتاب
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دانستم  می. چه که در جامعه رايج بود، متفاوت بود به مذهب، همان موقع نيز با آن
توانم از  شود و به هنگام مقتضی می های مورد توجه من توسط ديگران خريده می کتاب
ای  گله. ام نکرد های مورد عالقه کسی از من سؤالی در ارتباط با کتاب.  استفاده کنمها آن

کردم شايد خيلی از افراد اتاق، اگر در آن شرايط در  عدها با خودم فکر میب. هم نداشتم
ماند، قشقرقی به راه  بردند و سرشان بی کاله می بند زندانيان مجاهد به سر می

جايی  ما ايرانيان از آن. شان راندند از عدم رعايت حق و حقوق ها می انداختند و سخن می
گيريم، نسبت به حقوق  قرار می می که در اقليتی دموکراسی نداريم، هنگا که تجربه

فکر  به اين موضوع کمترهستيم،  شويم وگرنه تا زمانی که در اکثريت اقليت حساس می
   .کنيم می
  

١٨  
.  زندانيان را بشکنند،کردند تا به سبک و سياق خود  و بخش فرهنگی تالش می ميثم

از اين طريق . انيان سياسی مجاهد و غيرمجاهد بودی زند  ادغام گستردهها آناولين تالش 
 بين نيروهای مارکسيست و مجاهد، به " نعمتی- حيدری"کردند با ايجاد جنگ  سعی می

آلود  ی زمان شاه را پديد آورده و از آب گلها زندان در ۵۴زعم خود شرايط بعد از سال 
  .ماهی بگيرند
های ارتجاعی رژيم و  نيان از ايدهدانستند مطمئنًا کسی در ميان زندا مسئوالن می

ی زمان شاه، پيروی ها زندانها در  ستيسردمداران آن مبنی بر نجس بودن مارکس
 بر اين نقطه متمرکز شده ها آنتالش . کند و تالش در اين زمينه نيز عبث خواهد بود نمی

ه گذاری  سرمايرغم علی. های سياسی بين زندانيان را دامن بزنند بود که تضاد در زمينه
برد اين سياست، در بندهای مردان و با وجود تمامی مشکالت، از  بسيار برای پيش

شان  حاصل موفقيت چندانی برخوردار نشدند و خود نيز به زودی به شکست و تالش بی
ی  بريده. برد اين خط به عهده گرفته بود بخش فرهنگی، نقش فعالی برای پيش .پی بردند
 های جريانهايی از سوی   مقالهها آنی سياسی را که در ها سازمانهای مختلف  نشريه

کردند از اين  هشت بند قرار داده و تالش میيگر چاپ شده بود، در زيرکدسياسی عليه ي
در طول .  را بر عليه يکديگر بشورانندها آنطريق با دامن زدن به احساسات زندانيان، 

 و تظاهرات و  بر عليه مجاهدين"اقليت"های  سازمان  يک دوران يک ساله، اطالعيه
 و  پاريس، اقامتگاه مسعود رجوی"اورسوواز" در ها آنهای  تحصن و اعتراض

های  های مجاهدين به اقدام  از دولت فرانسه برای اخراج مجاهدين، پاسخها آندرخواست 
های   عليه مجاهدين و مقاله"راه کارگر"های  اطالعيه، ها آنی  غيرمعمول و غيرمسئوالنه

ی  مرتبه  يکی از اعضای بلندهای پرويز يعقوبی ، اطالعيهها آنی مجاهد بر عليه  نشريه
های   درگيری و بالعکس،سابق مجاهدين عليه سازمان مجاهدين و انقالب ايدئولوژيک

ها و نيروهای  های متعدد شخصيت ، اخبار جدايی"اقليت"های متعدد   و انشعاب"گاپيلون"
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  .شدند هشت بندها زده می زير"شورای ملی مقاومت" از  سياسی
 هدف ها مشخص بود و کسی نسبت به منبع آن و ی اين تالش ی همه جايی که ريشه از آن

 زندانيان قرار   مورد توجهکمترای نداشت،   شک و شبههها آناز طرح و تکرار 
ی مسئوالن فرهنگی  از ديگر مسائل مورد عالقه. شد ساز رژيم نمی گرفت و چاره می

واج مريم و  و ازدمجاهدين" انقالب ايدئولوژيک" ی زندان، پرداختن فعال به مسئله
های مختلف له و عليه اين موضوع از سوی نيروهای سياسی  واکنش.  بودمسعود رجوی

 ها و و پيامها   در قالب مقالهها آنو فعاالن اجتماعی و سياسی و اظهار نظرهای 
 تمامی نظرها و ها و يا گاه قسمت. آوردند میهشت بندها درها سر از زير اطالعيه
 را در اين رابطه انتخاب کرده و با طول و تفسيرهای مختلف ها يانع افراد و جرمواض

  . دادند در اختيارمان قرار می
تا بخواهيد مطلب برای . ، همان روزها بودپرکارترين روزهای حسين شريعتمداری

س و پوران شنا ، تراب حق"اقليت" ،"راه کارگر"انعکاس مواضع .  داشت کردنعرضه
 سياسی در مخالفت با اين مسئله و های ان و ديگر جري"اکثريت"، رصد ، بنیبازرگان
 و به "اورسورواز" در مراسم ازدواج اين دو در های مسعود و مريم رجوی سخنرانی

ی و ياری جستن از ناخدا چ  از مريم و مهدی ابريشمهای مسعود رجوی ويژه توصيف
ی، ا  گنجههای جالل ی برای تأييد آن، پيامفيالب  و مسلم اسکندر، سرهنگ معزیآريافر

ی از خائيز ای محمدحسن حبيبی ، تحليل و ارزيابی چند صفحهشعر صديقه شاهرخی
ی ابوذر  نامه! ی آينده  و تأثيرهای شگرف آن در دهه مجاهدينانقالب ايدئولوژيک

های روحی پيش و بعد از شرکت او در مراسم ازدواج اين دو،   و تشريح حالتورداسبی
بهزاد ام سرهنگ ، پي اسماعيل وفا يغمايی"در امتداد نام مريم" هايی از شعر قسمت
های وی را  ای از تالش گوشه... های رنگی از مراسم ازدواج و  به همراه عکسمعزی

   .دادند تشکيل می
گيری متقابل بر عليه يکديگر  در راستای تهييج افراد و يا موضعها  ی اين تالش همه

 در رابطه با تحوالت در سازمان چه که زندانيان مجاهد از خواندن آن. گرفت انجام می
های رهبران مجاهدين  گرفت، استقبال کرده و به ويژه از ديدن عکس  انجام میمجاهدين

دار کردن  های فوق در ارتباط با مسئله تالش. کردند احساس شادمانی و سرور می
دشمن در پيش . داشتای ن ين نتيجهکمترزندانيان مجاهد، برخالف انتظار مسئوالن زندان 

 باز کرده بود، هيچ عقل سليمی پای در آن مهلکه ها آنروی زندانيان دهان برای بلعيدن 
من به همراه ديگر هواداران مجاهدين، اصل . گذاشت شد، نمی اش ختم می که به نابودی

دانستيم و  گونه شک و ترديدی را روا نمی  را بر اعتماد مطلق قرار داده بوديم و هيچ
تقاد عميقی داشتيم که اگر موضوعی مورد پرسش و ترديد است، بايد بعد از آزادی از اع
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ها و نقطه نظرهای  مطرح ساختن سؤال. زندان و در شرايط ديگری به آن پرداخت
هواداران . ٥٤کند ای را حل نمی ی رژيم منجر شده و مسئله شخصی تنها به استفاده

 ٥٥. نداشتند"انقالب ايدئولوژيک"ی  ه مسئلهمجاهدين کاری به اصل موضوع و پرداختن ب
هايش در زندان برای  چه که بيش از هر چيز مد نظر بود، مبارزه با رژيم و تالش آن

مطمئنًا افراد جامعه اين گونه که ما .  بود زندانيان کردنو منفعلدار کردن  مسئله
ه  هواداران مجاهدين کاحت. پرداختند ی نمیمسائل به داورکرديم، در مورد  قضاوت می

کيهان، های  روزنامه. ديدند  را به شکل ديگری میاتدستگير نشده بودند نيز موضوع
 "انقالب ايدئولوژيک"ای را به موضوع  های ويژه  صفحهاسالمی اطالعات و جمهوری
ش فرهنگی  و بخروزی نبود که مطلبی در اين رابطه نداشته باشند. اختصاص داده بودند

اگر اين  .کرد  می هشت نصبها را در تابلويی زير ين روزنامههای ا  زندان، بريده
ی بيشتراز موفقيت داد،  تبليغات را شخص ديگری و در شرايط متفاوتی انجام می

 و بيشترکه تأثير اين نوع تبليغات در خارج از کشور،  کما اين. شد میبرخوردار 
در هر صورت، زندان جای مناسبی برای . شرايط بوددارتر از زندان در آن  دامنه

. ها مشخص بودند و دشمن رو در رو ايستاده بود بندی صف.  نبودمسائلمانور روی اين 
ها و خواندن  برای ديدن عکسمجاهد توانستند از هجوم و اشتياق زندانيان  اين را می

ی  ها در همه اين تالش .مطالب نيز دريابند و نيازی به تحليل و بررسی قضايا نداشتند
البته با توجه به ترکيب بندها، ممکن بود . سانی ادامه داشتندکبندها به شکل تقريبًا ي

  .هم نيز باشند مقداری متفاوت از
در رابطه با ما " انقالب ايدئولوژيک"ی  ست با پديدهيدر زندان برخورد زندانيان مارکس

اعتقادی بدان  هيچ ها آنمطمئنًا .  بسيار منصفانه بود،کرديم   می  زندگیها آنکه در کنار 
 و بسيار نزديک   روابط گستردهرغم علی انتقادهايش را نيز با من، انداشتند ولی کسی حت

 شرايط نينکردند که در چ شايد فکر می. ، در ميان نگذاشتها آنام با  و دوستانه
هم حل نخواهد کرد و جز کمک به رژيم در ای را   درست نيست و مسئله،دشواری

  . اش، کسی را سودی نخواهد داشت برد پروژه پيش
) سهند(" مبارزان کمونيست اتحاد"ی   به برنامهبيشتر، يکی از افرادی که " ش- ه" تنها

اش   بر روی مواضعهمچنانو  به سر برده بود "قيامت"اعتقاد داشت و مدتی را نيز در 
" انقالب ايدئولوژيک"ای کشانده و درکش از  پايدار و استوار مانده بود، مرا به گوشه

                                                 
ی   پاسخ ماند و سياست احاله چنان بی گاه بعدها به دست نيامد و سؤاالت و  ابهامات هم   فرصتی که هيچ54

  . چنان ادامه يافت موضوعات به يک زمان مناسب هم
رانی چه در زمان پهلوی و چه در زمان خمينی، اصل مبارزه مهم بوده و ايدئولوژی   در ذهن اکثر مبارزان اي55

های مبارز دارای عقايد مذهبی و يا  بيشتر افراد بعد از پيوستن به گروه. ای نبوده است دارای نقش تعيين کننده
 خارج از زندان تغيير از اين رو بود که در دوران شاه، اکثريت اعضای سازمان مجاهدين در. شدند غيرمذهبی می
اين چيزی نبود جز تسلط نيروهای غيرمذهبی بر رهبری سازمان و تمايل افراد به مبارزه با . ايدئولوژی دادند

  .رژيم پهلوی
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چيزی که او برداشت کرده بود، يک قدم مثبت در .  را با من در ميان گذاشتمجاهدين
برای او انقالب . زاويه به تأييد آن برخاسته بودشکنی در جامعه بود و از اين  جهت سنت

ايدئولوژيک، به معنی رقيق شدن رنگ و لعاب مذهبی و رويکرد مجاهدين به نوعی از 
: او به من گفت.  برعکس بودکه اين گونه نبود و موضوع کامًال نمدرنيسم بود، حال آ

أسفانه از درک  متها آنست به موضوع فوق منفی است، ولی يهای مارکس رويکرد بچه
هايش  اضافه کرد که در تمامی بحث" ش - ه. "باشند خواهانه عاجز می اين حرکت ترقی

ی در رابطه با بيشتراز من اطالعات او . از تحول فوق، حمايت به عمل آورده است
 موضوع را تنها در ازدواج وی. خواست میاز آن هايم  و دريافت" انقالب ايدئولوژيک"
ديد، چيزی که در تحول فوق  شان می شکنی کردن ی سنت مسئله و "مسعود و مريم"

 ،علت عدم دسترسی به اخبار و اطالعات جامعه ب. چندان مهم و تعيين کننده نبود
هايی که در افرادی   بنا به تجربه و بر اساس واکنش.دريافت روشنی از موضوع نداشتم

برخالف . ديدم وضوع را قبل از هر چيز تشکيالتی می ديده بودم، ممانند پرويز يعقوبی
 ی رهبری و قوله، به دنبال تثبيت م"انقالب ايدئولوژيک"مجاهدين در "  ش- ه"برداشت 

بودند و در واقع به سمت غلظت و نفی سانتراليسم دمکراتيک و رهبری جمعی  "امامت"
 را همان موقع نيزمن اين . کردند  مذهب در تاروپود سازمان حرکت میبيشترهر چه 

.  صحبتی از آن به ميان نياوردمگاه هيچکردم ولی در آن شرايط  احساس و درک می
 از اين موضوع و بررسی جوانب ديگر اين بيشتربعدها با دريافت " ش - ه"مطمئنًا 

  .تحول در مجاهدين، نظرش متفاوت از چيزی که با من در ميان گذارده بود، شده است
در اين .  ادامه يافته و سپس متوقف شد۶۴ بهمن سال ٢٢ی تا های بخش فرهنگ تالش

دوره نمايشگاهی نيز در زندان ترتيب داده بودند که طی آن، توابان به اجرای تأتر 
برای تشويق و تشجيع زندانيان به شرکت در اين نمايشگاه، در خالل اجرای . پرداختند 

  و آهنگ موسيقِی که مجاهدين٥٦"فا کارل"اثر " اکارمينا بورون"تأتر، سمفونی مشهور 
کردند تا شنيدن آن و يادآوری   را از آن گرفته بودند، پخش می"آزادی"سرود معروف 

با . ای باشد برای رفتن به نمايشگاه و شرکت در آن های شيرين گذشته، انگيزه خاطره
برای همين بايستی . شتنددادند، امکان اجباری کردن آن را ندا توجه به شعارهايی که می

های نشريه مجاهد را نيز در محل  هايی از بريده گوشه. کردند های آن را زياد می جاذبه
بردم و هر روز يکی دو   می  به سر١ واحد ٢من در آن هنگام در بند . قرار داده بودند

ها،  ی نشريه های بريده رفتند تا ضمن حفظ کردن مطلب نفر از اتاق ما به نمايشگاه می
ها نيز نوبت به من رسيد تا   يکی از دفعه.ديگران را در جريان آخرين خبرها قرار دهند

روز به بند  سه - اگر اشتباه نکنم، نمايشگاه دو . از طرف اتاق به نمايشگاه مزبور بروم

                                                 
ترين اثر اوست  آهنگساز و رهبر ارکستر، کارمينا بورونا معروف) ١٩٨٢-١٨٩۵( Carl Orff کارل ارف   56

  .و قديمی آلمانی پديد آمده استهای التينی قرون وسطی  که از غزل
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  .ما اختصاص داشت
 ۶۵رماه ها بود، در شهريو گونه حرکت  که در واقع نقطه پايانی نيز بر اين اوج اين تالش

 عناصر اطالعاتی خود را به ، بعد از اين.ر رخ دادحصا  قزل١ واحد ١در بند 
 فيلم مستندی را تهيه  در اين زمان حسين شريعتمداری.بردند ديگر پيش می های صورت

ی  تقبال رسمی از سوی مقامات بلندپايه و همراهان و اسديده بود که ورود مسعود رجوی
 اين فيلم به مالقات مسعود بخشی از موضوع. داد دولت عراق از ايشان را نشان می

 از هايی از ديدار او و مريم رجوی  و قسمتاختصاص داشت با صدام حسين رجوی
 به ضريح امام  فرشی با آرم مجاهدينبارگاه امام حسين در کربال و چگونگی اهدای

 در حال بوسيدن ای ديگر از فيلم، مسعود رجوی در صحنه. داد حسين را نيز نشان می
 در حال خواندن نماز هنگامی که او به همراه مريم رجوی. حسين بود  امام"ضريح"

جده او بر زمين، بارها فيلم را به عقب و جلو برده و با استفاده از بودند، با نشان دادن س
 را "ضريح"ها بار اين دو صحنه يعنی سجده بر خاک و بوسيدن   ده تکنيک حرکت آهسته

مجاهدين مانند ما هستند و : ست مشخص بودي به نيروهای مارکسها آنپيام  .نشان دادند
خودشان را منبع و  زندان  مسؤالن فرهنگی. وجه فرقی در محتوا با ما ندارند  به هيچ

سنگ نشان دادن  کردند که با هم سمبل رذالت و پستی در دنيا گرفته بودند و تالش می
خواستند اين را در ذهن   میها آن.  را نيز خراب کنندها آنمجاهدين با خودشان، 

ثل ما نماز  در يک جبهه هستيد، مها آن که شما با مجاهدينی: ها حک کنند مارکسيست
مالند و   می"ضريح"شان را به فلز  کنند و سر و روی خوانند، زمين را سجده می می

ی مشترک را پيش   يک مبارزهها آنخواهيد با  چگونه می. طلبند ملتمسانه حاجت می
ما حی و حاضر اين جا حضور . توانيد از ما بخواهيد خواهيد، می ببريد؟ اگر چيزی می

گذاران وزارت اطالعات و طراحان چنين   يکی از پايهسعيد حجاريان. داريم
ان شکاف يان زندانيم ميرژ" :گويد اش می  با توجه به سابقه و تجربه،هايی سياست

  ٥٧".کنند یگر استفاده ميکدي هيعل ها آناندازد و از  می
 و رژيم را از يک سنخ  مجاهدين،ی که امروزه و در خارج از کشورهاي به نظر من آن

 رژيم نيست و  وها آندانند و مدعی هستند که از نظر ايدئولوژی و فرهنگ فرقی بين  می
شايد مجاهدين از رژيم هم بدتر باشند، اگر در صف رژيم نباشند، فريب ترفندهای رژيم 

ها در  ژيم سالدر واقع خطی را که ر. اند  شده ی آن  و تسليم سياست فريبکارانه را خورده
 با جان و دل ،کرد جا بياندازد، بدون تالش چندانی از سوی رژيم زندان تالش می

                                                 
 ٢٨ مين روز بازداشت اکبر گنجی، ١۵٠٠ به مناسبت   سايت اينترنتی عصرنو، مصاحبه با سعيد حجاريان57

  .١٣٨٣تيرماه 
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 و يارغارش ها بعد حسين شريعتمداری  سال٥٨.کنند  حرکت میراستا آن و در  پذيرفته
  آنورا، در تالش بودند تا امام رضا در روز عاش"حرم"، با منفجر کردن سعيد امامی

، ی کيهان به سرپرستی حسين شريعمتداری روزنامه. را به حساب مجاهدين بگذارند
روزی او و يارانش در تالش . دار ميدان بود و نقش اساسی را به عهده داشت داعيه

بر تربت  او  و سجده کردنبودند با نشان دادن بوسيدن ضريح از سوی مسعود رجوی
 به هنگام حضور در حرم امام حسين را ش و منقلب شدن کردنامام حسين و گريه

 از اين طريق،د و نای از اعتقادات محکم و راسخ مجاهدين به دين و ائمه نشان ده نشانه
کردند   عليه مجاهدين برانگيزند و روزی ديگر تالش میی بند راها احساسات مارکسيست

اعتقاد به ائمه و   را بی مجاهدينهای ناآگاه را فريفته و که با انفجار حرم امام رضا، توده
  .اعتنا به شور و عشق مذهبی مردم قلمداد کند بی
 چنان روی ترفندشان حساب کرده بودند که حساب اين را که شايد زندانيان مجاهد ها آن

 برای  آن رادستاوردهایکه  اينيا با ديدن فيلم فوق برانگيخته شوند، نکرده بودند و 
برای خالی نبودن عريضه و تالش در . بينی کرده بودند  پيشضررهايش بيش از رژيم،

هايی  جهت نفوذ در ميان زندانيان مجاهد که عمومًا از طبقات پايين اجتماع بودند، قسمت
در . ه بودند را نيز به فيلم مزبور افزود۶۴واشنگتن در سال مقيم از تظاهرات ايرانيان 

سيمای "ی ياد شده، ايرانيان حاضر در تظاهرات به مصاحبه با گزارشگران  قطعه
رهبری "کردند که در پاسخ به فراخوان   اعالم میها آن. پرداختند  می مجاهدين"مقاومت

 در اين تظاهرات ، و خانم مريم رجوی، آقای مسعود رجوی"نوين انقالب مردم ايران
 لباس معمول در اروپا و آمريکا، به ويژه در فصل گرما ها آنهای  لباس. اند شرکت کرده

گريه و شيون و زاری ای از  در اين فيلم، بالفاصله صحنه. و هوای شرجی واشنگتن بود
مراسم  جامعه بود، به هنگام  پايينی هيکی از مادران قربانيان جنگ که از طبق

يلم مزبور فاين صحنه نيز در . داد میسپاری فرزندش در بهشت زهرا را نشان کخا
خواستند با اين کار اين ذهنيت را تقويت کنند که هواداران   میها آن. شد بارها تکرار می

هيچ که از نظر من (دهند  مجاهدين را چنين افرادی در خارج از کشور تشکيل می
که از در حالی که هواداران نظام )  نبودها آن  لباس پوشيدنی بيان و  اشکالی در نحوه

  . نيز برای حفظ نظام بگذرندنشان حاضرند از جا،های محروم جامعه هستند توده
گی   بودند، به زعم خودشان بسيار پيچيد آمد کسانی که اين فيلم را تهيه کرده ه نظر میب

بندی شده تلقی  ای و سرهم ری باسمهاند، ولی قضيه از نظر زندانيان به قد به خرج داده
 ديگر ،ی فوق به حساب آمد و از آن پس شد که در حکم تيرخالصی در مغز پروژه

                                                 
حق هاست وگرنه انتقاد از استراتژی، تاکتيک، ايدئولوژی و رفتار مجاهدين،    بحث من تنها يکی نپنداشتن پديده58
متأسفانه . بايستی مورد استقبال يک نيروی سياسی مسئول قرار گيرد های سياسی است و می جريانی افراد و  همه

  . شان نيز مورد تأييد من نيست رفتار و برخورد مجاهدين با منتقدين. گونه نبوده است در عمل تاکنون اين
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ای که  مقامات فرهنگی زندان با تجربه. تالشی در اين زمينه از سوی رژيم ديده نشد
 تالشی به خرج ندادند تا از  و شاه حسين پس از ديدار مسعود رجوی،کسب کرده بودند

ی معکوس آن را ديده  چرا که به طور عينی نتيجه. ديدار اين دو به نفع خود استفاده کنند
 رجوی و شاه حسين که در نسبتًا بزرگزندانيان مجاهد نيز با ديدن عکس . بودند

ستای به  رادر رضايت خود را نشان داده و آن را ،ی اطالعات چاپ شده بود روزنامه
در زندان به " دوم خرداد"ی   پروژه ٥٩.کردند شدن مجاهدين ارزيابی می  شناخته رسميت

شکست کامل رسيده بود و ديگر کسی در ميان رژيم دل و دماغ ادامه و يا دفاع از آن 
  .را نداشت و همه در تالش برای جمع و جور کردن آن بودند

  
١٩  
 جناحی که قدرت را در زندان به دست گرفته بودند، در صدد محکم کردن جا  وميثم

.  کمک کنندها آنخواستند که در اين راه به  پای خود بودند و به صراحت از زندانيان می
 در جمهوری اسالمی طی سخنانی "چاکان طبقه کارگر سينه" از ٦٠ه،زاد ابوالقاسم سرحدی

ما به کمک شما نياز داريم وگرنه شرايط ممکن است به :  مدعی شد٣ واحد ١ بند در
داشتند که همه چيز  می اذعان ها آنخود . های ما پنبه شود سرعت تغيير کند و همه رشته

کميت سياسی  حا٧۶ "دوم خرداد" سال بعد وقتی همين افراد در ١٣. حالت موقت دارد
ی  هم متوسل به همان شعارهايی شدند که سابقًا به هنگام ادارهفتند، باز را به دست گر

 در حالی که حاضر نبودند قدمی برخالف منافع رژيم و ها آن.  داده بودندها زندان
خواستند که در برابر  سردمداران آن بردارند، از روشنفکران و فرهيختگان جامعه می

 در حالی که همان شب شهنام شرقی!  آورند حمايت به عملها آنيورش جناح مقابل از 
 ی خواهرش که در زمان حاج داوود به شدت بر افروخته بود، از سرنوشت پرونده

 برقی زندان گذاشته و باعث مرگش شده بودند، پرسيد و رحمانی وی را در الی در
که  شهنام ٦١.به شما گفتيم که آن يک حادثه بوده است: سردی گفتخونه با زاد سرحدی

: سوزاند، گفت در حالی که با آتش سيگار پشت دستش را می ايستاده بود در کنار ميثم

                                                 
روز خواستار سرکوبی شديد مجاهدين و وابستگان آن بود و ترحم بر  که تا ديکه سازمان اکثريت   نکته جالب آن59

برای مجاهد خلق که ": کرد  دانست، از فرصت استفاده کرده و برای زندانيان مجاهد دلسوزی می  آنان را روا نمی
آور   با شاه حسين شادیرسد، خبر ديدار مسعود رجوی  ديوارهای بلند اوين به گوش می اش از پشت صدای شکنجه

  .۶۵، آذر ٢٢ی   کار اکثريت شماره"دردناک است. آور است گريه... نيست
 ۶ما بايد . ...مجاهدين اصالتی ندارند: "  گفت۵٩ها در آذر سال  زاده در مقام اولين رئيس اداره زندان   سرحدی60

حاال مراحل . يد با خشونت سياه  مبارزه کردانقالب با با ضد... تا گورستان درست کنيم و همه آن ها را دفن کرده
  .۵٩ آذر ٨روزنامه انقالب اسالمی، ..." نرم است

 به موضوع رسيدگی کرده و پاسدار محمدرضا ۶٢ مهر ١٠ کيفری يک پاسداران مرکز در ١۴١  دادگاه شعبه 61
انگاری به پرداخت نصف ديه محکوم  ر را به خاطر سهلحصا  مسئول انتظامات جلوی درب زندان قزلجبلی
برو بيرون وگرنه خردت ": اين در حالی است که پاسدار مزبور او را تهديد به مرگ کرده و گفته بود. کند می
  ."کنم می
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سوزانم که هر وقت نگاه کردم، يادم نرود چه بر سرخواهرم آورديد و سپس  دستم را می
برافروخته و همچنان و در حالی که ا. نثارشان کردند با صدای بلترين ناسزاها را  رکيک

بعد از اين .  ناسزاها را دوباره به صورت آهسته به ميثم گفت  همان،عصبانی بود
های انفرادی تحت  کرده و نزديک به يک سال در سلول منتقل  به اوينبرخورد او را

  .بازجويی، فشار و شکنجه قرار دادند
يک بار به بند مراجعه . کرد خودش را با زندانيان خودمانی نشان دهد  تالش میميثم

کرده و عنوان کرد که به زودی افرادی از سوی وزارت بهداشت برای کنترل وضعيت 
در مورد کمبود امکانات بهداشتی و غذايی توانيد  آيند، تا می بهداشتی و غذايی زندان می

او به اين شکل تالش !  بگيريم یبيشتر امکانات ها آننيم از سازی کنيد تا بلکه بتوا جو
يک بار نيز ميثم !  نشان دهدها آنکرد که خودش را در سمت زندانيان و مدافع منافع  می

ها نشست  زد، به اتاق ما وارد شد و روی زمين در ميان بچه در حالی که در بند قدم می
مان را با وی در  ز ما خواست تا مشکالتها ا و بعد از مقداری خوش و بش کردن با بچه

ها رخنه کند و خودش را جا  تالشش اين بود که هرطور شده به ميان بچه .ميان بگذاريم
او از هر دری سخن به ميان رفت و . بياندازد و تا حدی نيز در اين کار موفق شده بود

 هوادار بردن خط خود در مورد ورزش جمعی بود که يکی از زندانيان در حال پيش
رد که ورزش  عنوان کميثم.  مخالفتش را ابراز داشت به نام سعيد رحيلی"اقليت"

در اين رابطه برخورد خواهيم کرد و همگی بايد در ورزش انفرادی ممنوع است و 
خواستند با   تيب می به اين تر.دار آن يک تواب خواهد بود جمعی شرکت کنند که ميانه

وجه حاضر نيستيم که پشت   به هيچ:  گفت سعيد رحيلی.دادن امکانات ما را تحقير کنند
به اين ترتيب .  مشارکت کنيمها آن به ورزش بپردازيم و يا در انجام کاری با ها آنسر 

 آمده و ها  انه کمک زندانبايد که زندانيان ب در کجای دنيا ديده: ميثم گفت. بحث باال گرفت
سکوت را . ی زندان مشارکت کنند؟ اين را از داليل حقانيت رژيم گرفته بود در اداره

کنيد،  دانيد و يا تجاهل می مثل اين که شما يا تاريخ نمی: اش گفتم جايز ندانستم و در پاسخ
بار ديگر نيز دانم، در همين تاريخ معاصر يک  جايی که الاقل من می برای اين که تا آن

بلکه در خالل جنگ جهانی . اين امر اتفاق افتاده و جمهوری اسالمی پيشتاز آن نيست
 نيروهای  و"گشتاپو"های هيتلری زندانيانی بودند که به کمک  دوم و در اردوگاه

ی توابان   پديده وشد  استفاده میها اردوگاهی   در ادارهها آنشتافته بودند و از   "اس اس"
گدار به آب زده بود و انتظار چنين  ميثم بی.  واقع تکرار آن واقعيت استزندان در

به همين منظور بالفاصله بحث را تمام کرده و سلول ما را ترک . يورشی را نداشت
کرد، سابقه نداشت کسی را به خاطر  ر را اداره میحصا که ميثم قزل در دورانی . کرد
  .رخورد کرده، به زير فشار ببردو بکه در جمع با ا اين
  

٢٠  
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 و  کومله. بودند۶٠ خرداد ٣٠ بعد از ،تنها نيروی فعال سراسری در صحنه، مجاهدين
سياسی ی ها  و گروهها سازمانی  در مناطق کردنشين فعال بودند و بقيه تحزب دمکرا

ی  در واقع قبل از اين که نيروهای زبده. روهای اندکی در مناطق کردنشين داشتندنيز ني
 مبارزه با رژيم را هزاران َلمهای سياسی به اروپا و آمريکا پناهنده شوند و َع گروه

به شهرها و روستاهای کردستان پناه  ها آنکيلومتر دور از خاک ميهن به دوش بگيرند، 
نيز با تجمع نيروهايش که از چند صد تن ) سربداران(اه ستاتحاديه کموني. برده بودند
هايی در شمال  به تدارک حمله عليه هدف) آمل(های مازندران کرد، در جنگل تجاوز نمی

 بقيه يا به عنوان تماشاچی در ميدان حضور داشتند و يا در حال. برد کشور به سر می
  ".ها بودند هنشينی به ميان تود عقب"

های   بود و نيروهای رژيم در اين ميان ضربه فصل تهاجم نيروهای مجاهدين۶٠تابستان 
جويی برای نوعی  جا که به فکر چاره سهمگينی را از سوی مجاهدين متحمل شدند تا آن

،  انفجار در دفترهای حزب جمهوری اسالمی٦٢.مصالحه با مجاهدين افتاده بودند
گر رژيم، بو مرکز و مراکز کميته و نيروهای سرک انقالبوزيری، دادستانی نخست

 ١٩ی هولناک  تعادل رژيم را برهم زده بود ولی با شروع پاييز و به ويژه بعد از ضربه
 ١٠ همچنين ارديبهشت و ١٢ی  اعی فرو رفتند و ضربه، مجاهدين نيز به الک دفبهمن

با اين حال چندين . ، در واقع پايان دوران چريک شهری را اعالم کرد۶١مرداد سال 
چه را که در عمل پذيرفته بودند، به لحاظ تئوريک نيز  سال طول کشيد تا مجاهدين آن

  .بپذيرند
 با اجرای طرح مالک سی، رژيمهای سيا و مار کردن گروهبعد از سرکوب اوليه و تار 

ی نيروهای سياسی پراکنده در  ها، دست به پاکسازی زده و تتمه و مستاجر و بستن گلوگاه
ی   و يورش همه جانبه۶٢با آغاز سال . سطح کشور را نيز شناسايی و دستگير کرد

نشينی  رژيم به کردستان، نيروهای انقالبی مجبور به ترک خاک کردستان ايران و عقب
های  عظيمی را در گروههای  انهای پی در پی، بحر اين شکست. ه خاک عراق شدندب

های  ای فارغ شده و عالوه بر آن به موفقيت رژيم از سرنگونی ضربه. سياسی موجب شد
مناطق اشغالی در جنوب را . های جنگ با عراق نيز دست يافته بود ای در جبهه گسترده

های چشمگيری  طلب نيز موفقيت روهای سرنگونیآزاد کرده و در رابطه با سرکوب ني
طلب، نوبت به  پس از فارغ شدن از سرکوب نيروهای  سرنگونی. کسب کرده بود

                                                 
، اردبيلی درآن جلسه آقايان موسوی... روز دومی آه من دادستان شده بودم، در نخست وزيری جلسه داشتيم"  62

 به عنوان وزير مشاور، من به عنوان دادستان و  به عنوان فرمانده سپاه، بهزادنبوی، محسن رضايیمهدوی آنی
. برخورد آنيم) جاهدينم(ها توانيم با اين حاال ما ديگر مشكل می: آنی گفت آقای مهدوی.چندنفرديگر حضورداشتند

 با آقای رجوی صحبت بشود، بلكه راضی بشوند تا به واسطه آقای طاهراحمدزاده: پيشنهاد آرد) آنی مهدوی(ايشان
 با  مصاحبه. "ها قرار داده بشوند تا اين غائله ختم بشود  پست ها در بعضی وگو آنيم، حتا اين مذاآره و گفت
  .٨٢ آبان - انداز، مهر ی چشم زی، نشريهتبري  یسيدحسين موسو
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ی اهللا ميثم  لطفاحت.  رسيده بود و اکثريتدوستان و متحدان ديروزش مانند حزب توده
 شده بود و از  اوين٣٢۵های انفرادی  او نيز ميهمان سلول. ودرا نيز از قلم نيانداخته ب

جايی که ضوابط اوين  اش را منحل اعالم کند و از آن  سازمان چند نفرهخواستند تا او می
بند به چشم داشته باشند،  ، زندانيان چشمآمد و رفتکرد که به هنگام   حکم میو دادستانی

  !زدند بند می که از بينايی هر دو چشم محروم بود نيز چشمبه او 
 و گرداندن ۶٢ در فارس در بهمن ٦٣یقلی جهانگير با سرکوب جنبش وابسته به اهللا

 ٦٤رفت هواخواهانی دارد و رجزخوانی الجوردی  در مناطقی که گمان میویی  جنازه
در محل و نمايش آن از سيمای جمهوری اسالمی، رژيم برتری خود را به رخ نيروهای 

  ٦٥.طلبيد سياسی کشيده و هماورد می
 نيز فشار بسيار زيادی را روی زندانيان اعمال کرده ها زندان در ،۶٢از شروع سال 

 گير در مهای چش تلفيق پيروز.  را نيز يکسره کنندها آنبودند تا بدين طريق کار 
انقالبی و بسط آن به  ی نيروهای مترقی و رحمانه های جنگ و سرکوب بی جبهه

موقعيت رژيم را به لحاظ داخلی و )  و اکثريتحزب توده(نيروهای متحد با رژيم
بسياری از نيروهايی که در اتحاد با . المللی در موضع برتری قرار داده بود بين
ای رژيم داشتند، هنگامی که  الوقوع و ضربه  اميد به سرنگونگی قريبجاهدينم

. های ديگری روی آوردند اندازی نزديک نديدند، به اتخاذ شيوه سرنگونی را در چشم
هايی از رژيم و تالش برای ايجاد  جويی با بخش نگاری به مسئوالن رژيم و مذاکره نامه

بودند، بخشی  ملی مقاومت یتر با نيروهايی که خارج از شورا ردهاتحادی گستجبهه و 
  . بودها آن  از کوشش
های گوناگون در آن نبودند و با   از ابتدا معتقد به تشکيل جبهه و وجود گرايشمجاهدين

 ها آن. لويت قرار داده بودندو را در اهمين رويکرد تشکيل شورای ملی مقاومت
. توانستد در يک جبهه در کنار هم قرار گرفته و يک پالتفرم مشترک را پيش ببرند نمی

شورای متحد " و  کردستانر و حزب دمکراتصد  با گسست بنی"شورای ملی مقاومت"
                                                 

هفت سال از عمر خود را . ، دانشجوی حقوق، در دوران دانشجويی به مارکسيسم گرويد١٣٢۶قلی، متولد   اهللا۴۵
نوب را پايه جنبش شورايی مناطق مرکزی و جپس از انقالب . های شاه سپری کرد در زندان) ۵٧ -۵٢ و ۵١-۴٨(

عميقًا به تشکيل جبهه جايی که  از آن.  شرکت کرد۵٩-۵٨های  گذاری کرد و در مبارزات مردم کردستان در سال
های مختلف چپ به تشکيل اتحاديه  به همراه تعدادی از فعاالن گروه ۵٨در اوايل سال متحد خلق اعتقاد داشت، 

 برای ايجاد اتحادی از ۶٠های او در تابستان  تالش. يافت اقدام کرد ولی در اين راه توفيقی ن"دنا"زحمتکشان
 خواهر و برادران او نيز به دست نيروهای  مهين، جعفر و محمدقلی جهانگيری.نيروهای مترقی نيز ناکام ماند

  . رژيم به شهادت رسيدند
قلی را که   به دستور او جنازه اهللا.سپاه و هوانيروز اصفهان را به عهده داشت خود هدايت نيروهای الجوردی  64

پس از مرگ به رگبار بسته شده بود، در مناطق مختلف فارس گردانده و در ورودی سميرم به تيرکی بسته و برای 
  .روزهای متوالی به تماشای عموم گذاردند

،  در آخرين نبرد عبارت بودند از رضی رضايید اهللا قلیبه نقل از محقق گرامی همنشين بهار، ياران شهي  65
 را هم که  و سردار رضايیفريدون جوانی.  که جانباختند، قدرت رضايی،قربان گرگی، غالم زيالبپوراياز رضايی

  . در زندان اوين به رگبار بستند١٣۶۴دستگير کرده بودند در سال 
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مجاهدين در آن . های زيادی را در ميان احزاب اروپايی از دست داد ، حمايت"چپ
شورای ملی "کردند که با نيروهای باقی مانده در تشکل سياسی  شرايط تصور می

   .دتوانند کار رژيم را يکسره کنن ی نيز م"مقاومت
  و کوملههای حزب دمکرات  پيشمرگه به کردستان ودرهای متعدد نيروهای رژيم  ضربه
 از شهرها و روستاهای کردستان به خاک عراق، زمينه را ها آننشينی نيروهای  و عقب

در نهايت با تحليل .  جهت مذاکره با رژيم ايجاد کرد کردستانبرای تالش حزب دمکرات
ی جنگ و کشتار بين   سياسی کومله و حزب دمکرات، فاجعههای غلط رهبران گروه

 نفر را هزارانجنگی که . نيروهای اين دو جريان آغاز شده و به سرعت گسترش يافت
های بسياری   سرانجام با تضعيف و انهدام بخش آواره ساخت،به خاک و خون کشاند و

مقی برايشان باقی نمانده دو از نفس افتاده بودند و ديگر ر از اين نيروها، وقتی که هر
هايشان به عنوان تسليم، هر دو طرف منازعه شکست را پذيرا  بود، با باال آوردن دست

  . شدند
همدستانش تشديد   وهای رژيم بود که الجوردی ها و پيروزی در راستای همين موفقيت

از . ستور کار خود قرار دادندفشار روی زندان و به زانو درآوردن زندانيان را در د
 و حاکميت مطلق ها و ممنوعيت زندگی جمعی جا بود که سياست بستن در سلول اين

 ،"جهنم" ،"قيامت" ،"قبر" توابان و سرپا نگاه داشتن زندانيان برای روزهای متوالی و
  . فتشکل گر... ، واحد مسکونی و"دستگاه"

 و مخالفت و ها زندانهای رژيم در  در همين حال از پرده بيرون افتادن بخشی از جنايت
های مختلف رژيم برای به دست گرفتن   جناح  درگيریهمچنين و های منتظری تالش

ی، الملل المللی، مجامع بين قدرت و از ميدان به در کردن رقيب و فشار افکار عمومی بين
های اروپايی، رژيم را در موضع تدافعی و  بشری و دولت های حقوق  و نهادها سازمان

  .انزوای کامل قرار داده بود
   به همراه تالش رژيم برای نزديکی به غرب و کارسازیمجموعه شرايطی که ذکر شد

 و غربی در اين رابطه، باعث کنار گذاشتن الجوردی  آلمان  وزير امورخارجه"گنشر"
ها برای کنار گذاشتن  اولين زمزمه. فکرانش و روی کار آمدن جناح جديد بود هم

 آغاز شده بود که ء و بعد از پيروزی رژيم در جنگ بقا۶١، در تابستان الجوردی
ی مبنی بر اين که لی قضايعا ، يکی از اعضای شورایبالفاصله با اعالم ميرمحمدی

 دستور  خمينیظاهرًا. ی است، پايان يافتعالی قضاي  چشم و چراغ شورایالجوردی
 نظر خود را تغيير ز مالقات رهبران مؤتلفه را نيز داده بود که پس ابرکناری الجوردی

   ٦٦.دهد می
 معاون سياسی دادستانی و آخرين رئيس زندان اوين در دوران الجوردی محمدعلی امانی
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  :در اين رابطه می گويد
حضور يافت و پس از يك ) ره(شهيد الجوردی، يك روز در محضر امام 

االن : "يشان، بسيار بشاش بود، سپس همه ما را جمع آرد و گفتمالقات با ا
ن بمانيد و به خدمت امام بودم و ايشان فرمودند آه شما سر جای خودتا

  ٦٧آارتان ادامه دهيد
 ها ميدان را خالی کرده و يا کنار  قدرتمندتر از آن بود که با اولين زمزمهالجوردی

کردند،  ها کار می  همان زمان در زندان، از طريق توابانی که در شعبهدر. گذاشته شود
ی غيرعلنی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به   در جلسهشنيده شد که الجوردی

های  چندين نماينده مجلس از جمله برادر خلخالی، به بهانه(گان های نمايند اعتراض
های اعمال شده از  اگر ما نبوديم و شيوه: صريحًا گفته بود) گوناگون دستگير شده بودند

اشاره او به . گرفت سوی ما نبود، االن شما هم نبوديد و چنين مجلسی نيز شکل نمی
  پس از کيفر يافتن الجوردیاحت.  بودخرداد ٣٠ی بعد از   سابقه سرکوب وحشيانه و بی

ی نيز در تجليل از اهللا عسگراوالد ، يار غارش، حبيبت يکی از نيروهای مجاهدينبه دس
. ندراه نميگفت البته چندان هم بی. ها داشت  حق حيات به گردن خيلیالجوردی: وی گفت

او بعد از تحکيم .  در اين رابطه موافق هستم و عسگراوالدیمن با نظر الجوردی
  : ای با جرايد داخلی اعالم داشت قدرتش، دور برداشته و صراحتًا در مصاحبه

کنند که با  شود و خودشان اعتراف می شان محرز می بعضی کسانی که جرم
ظرف دو . خواهد اه ديگر زمان نمیاسلحه زديم و آدم کشتيم، برای دادگ

يابد و حکم صادر  اش پايان می گذرد، محاکمه اش می ساعت که از دستگيری
ی منافقين را  ی نزديک ريشه اميدواريم که در آينده. گردد شود و اجرا می می

  ٦٨.بکنيم
اتحاديه اروپا و غرب برای نزديکی به رژيم و عقد قراردادهای اقتصادی، نياز به بهبود 

افکار عمومی در کشورهای غربی چنان در رابطه با . کرد ی رژيم را احساس می چهره
. کرد رژيم برانگيخته و خشمگين بودند که امکان هر نوع نزديکی به رژيم را سلب می

در اولين گام مجبور  . قرار داده شده بود"گنشر"انچام چنين مأموريت مهمی بر دوش 
 سطحی یگری و جنايت، کنار گذاشته و اقدامات  را به عنوان سمبل وحشیبودند الجوردی

. در جهت بهبود وضعيت رفاهی و قضايی زندانيان که بشدت اسفناک بود، انجام دهند
 و به خاطر منافع رژيم رندانه حاضر به  موقعيت را به خوبی دريافته بودخمينی

 :گويد می  با برکناری الجوردیرابطه  در محمدعلی امانی. برکناری الجوردی شده بود
جاد شده ي آه ای بودند، اما بر اثر جویبان الجوردين پشتيبزرگتر )هر(امام 
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   ٦٩.دآردن شان سكوتيبود، ا
 در تالش بودند تا ها آن. ی رژيم را بزک کند تيم جديد موظف بود با اقدامات خود، چهره

 و ۶٢-۶٠های  ی رژيم در سال بعد از يورش گسترده.  زندانيان سياسی بکاهنداز بار
ها، انبوه زيادی از مردم که در واقع عناصر سياسی فعالی  های وسيع آن سال دستگيری

 همچنان بعد از اتمام محکوميت نيز ها آنتعداد زيادی از . نيز نبودند، دستگير شده بودند
مسئوالن رژيم برای .  به حالت اشباع رسيده بودندها دانزن. بردند در زندان به سر می

المللی  ی جمهوری اسالمی در سطح بين مابين و تلطيف چهره غلبه کردن بر مشکالت فی
ای از زندانيان، بخشی از  کردند تا با آزادی عده و به ويژه در غرب، کوشش می

آمار باالی زندانيان سياسی دانستند که   به خوبی میها آن. های فوق را اجرا کنند سياست
شان را زير ضرب خواهد  المللی، در درازمدت منافع شان در سطح بين و انزوای مطلق

شان اين شد که با شل کردن بندهای سرکوب، دست به  انديشی ی چاره نتيجه. برد
نهضت " ی  جا بود که نطفه از اين.  بزنندها زندانای در  اصالحات محدود وهدايت شده

  ای که در خالل در واقع با سرکوب گسترده. ی رژيم بسته شدها زنداندر " داددوم خر
از زندانيان سياسی که برخی ی شصت انجام گرفته بود، آزادی  های آغازين دهه سال

ی رژيم  هم پاشيده بود، خطری را متوجهدر داخل کشور از هايشان نيز  تشکيالت
 در مجلس خبرگان تالش  با تصويب طرح جانشينی منتظری نيز در جامعه. کرد نمی
دو کلمه حرف "اندازی ستون  راه. کردند نشان دهند نسيم جديدی در حال وزيدن است  می

 و مشاور فرهنگی رجايی) آقا گل (ی اطالعات که کيومرث صابری  در روزنامه"حساب
از . بود  هايی از اين نوع گشايش  پرداخت، نشانه ی با نگاه طنز به طرح مسائل میا خامنه

 چيزی که خود نيز به ،شد  رژيم ياد می"سوپاپ"صابری در آن ايام به درستی به عنوان 
های  ه سياستشان نسبت ب  خودرو و اعتراض اعتصاب کارگران ايران. آن معترف بود

 ، و فعاليت علنی حزبیکارگری رژيم و تالش نهضت آزادی برای تشکيل جلسات ضد
يراتی جزيی در همگی نشان از تغي  وندهايی بود که در اين دوران رخ داد  تالشجملهاز 

   .سطح جامعه داشتند
  

٢١  
 زندان  با اختيارات تام جهت برخورد با زندانيان برای آزادی، به٧٠فردی به نام زمانی

ر بعضی بندها مانند بند ی کسانی که با وی برخورد کردند و گاه د تقريبًا کليه. آمده بود
 آزاد شدند و يا با تقليل حکم مواجه ۶۵ تا سال ،شد  که شامل صدها تن می٣ واحد ٢
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" عفو گنشری"ها به عنوان  از اين عفو. در بند زنان نيز اين روند جريان داشت. شدند
نفوذ در رژيم نيز با   و افراد صاحب انقالببسياری از عناصر دادستانی. شد نام برده می

های  تشکيل باندهايی، با توجه و اطالع نسبت به خط و مواضع رژيم، با گرفتن مبلغ
های عفو و   را در ليستها آنی زندانيان، نام فرزندان و بستگان  بسيار کالن از خانواده
، دادستان وقت انقالب يکی از اين شد موسوی تبريزی گفته می. دادند تقليل حکم قرار می

  . از پست مذکور برکنار شدافراد بود که به فرمان خمينی
 زندان را ترک کرد، شش ماه طول  رفت تا وقتی که الجوردیاز زمانی که حاج داوود

 خود بهتر  الجوردیمطمئنًا.  نيز رفتنی استدانستند که الجرم الجوردی همه می. کشيد
در اين فاصله او و اطرافيانش که به .  مطلع بودموضوعاز هر کس ديگر از اين 

ی از مدارک بيشترهای خود آگاهی داشتند، سعی کردند تا تعداد هر چه  ايتارتکاب جن
، جناح رقيب به "قيامت"او آگاه بود که هنگام برچيدن . شان را از بين ببرند جرم
های باندهای  برداری کرده بود تا در رقابت  از محل جرم فيلمگی مجيد انصاری دسرکر
آوری اطالعات و اسناد   به دنبال جمعها آن. يايی حاکم بر کشور، از آن استفاده کنندماف

 بودند تا بلکه بتوانند او و جناحش را تحت فشار قرار داده های الجوردی جنايتپيرامون 
در . فتنديا  نبايد ديگر به جايی و اسنادی دست میاين بنابر .و امتيازاتی را کسب کنند

های   را که از طريق کار در شعبه ی توابان به اتفاق اکثريت قريب اولين قدم، الجوردی
واقف بود که به خوبی او .  اعدام کرد،های او و رژيم سهيم بودند  جنايتدر بازجويی،

 راحتی به خدمت های او هستند که به بهايی از اطالعات پيرامون جنايت  گرانبع منها آن
 از اين بابت برای او خطری محسوب ،پس. آيند هر کس که به قدرت رسد، در می

هايی که  ی پرونده  کليهکردناو فرصت کافی در اختيار داشت تا به نابود . شدند می
 های زيادی در دادستانی چه بسا پرونده. د، دست زندنتوانست برايش توليد دردسر کن می

ها  افتاد که ماه ، بارها اتفاق می۶١ -  ۶٠در سال . بود که متهمان آن ديگر زنده نبودند
های رژيم  به اعتراف مقام! کردند پس از اعدام فردی، او را برای بازجويی صدا می

 گم شده به زندان اوين] مشترک[ای از زندانيان بعداز انتقال از زندان کميته  عدهاحت"
ای عليه نيروهای  چنان کينه از آن  الجوردی٧١." در دست نبودها آنو ردی از بودند 

 را نيز در ها آنگرفت و  ها و بريدگان را نيز می سياسی برخوردار بود که دامن تواب
ا بود، برای  که به خوبی به ماهيت جناح مقابل آشنجوردیال. سوزاند  میخودآتش انتقام 

 آن کهی جديدی شد   را از موضع تهاجمی بازدارد، دست به کار حربهها آناين که 
.  بود و باهنرگذاری در نخست وزيری و کشته شدن رجايی سوءاستفاده از قضيه بمب

 عمل انقالب اسالمی ينی پاشنه آشيل سازمان مجاهد  به مثابههمچنانکه ای  واقعه
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  .کند می
 ، دبير شورای امنيت ملی وقت، از اعضای سازمای مجاهدينجايی که کشميری از آن

 رفت، الجوردی به شمار می های نزديک به بهزاد نبوی  بوده و از مهرهانقالب اسالمی
کردند که به نوعی پای مجاهدين انقالب اسالمی را به   از ديرباز تالش میو جناح مؤتلفه

 ها آن.  انتقام بگيرندها آنقضيه کشانده و در جنگ باندهای قدرت درون رژيم، از 
گذاری در دفتر  عامل بمب کالهیمحمدرضا  پرداختند که  به اين واقعيت نمیگاه هيچ

،  بود و به مدد او و جواد مالکینيز يکی از نزديکان بهشتی حزب جمهوری اسالمی
در .  حزب ارتقا يافته بودمی، در اينشدگان در مقر حزب جمهوری اسال يکی از کشته

ها به   به نوعی افراد نفوذی گروه،آن دوران در تمامی نهادهای اطالعاتی و امنيتی رژيم
  ٧٢ . حضور داشتندويژه مجاهدين

رتری جناح  کنار گذاشته شد و احتمال تفوق و ب از دادستانیدر دورانی که الجوردی
وزيری، دست به کار  ی انفجار نخست رفت، جناح دادستانی با باز کردن پرونده مقابل می
 کاردار رژيم در افغانستان شروع ٧٣،محمدیتقی  از ها آن.  شدای های گسترده دستگيری

 مسئول اطالعات رانیو خسرو ته، وزير وقت صنايع سنگين کردند و به بهزاد نبوی
محمدی در اثر . رسيدندهای اطالعاتی رژيم  ترين مقام رتبه وزيری و يکی از عالی نخست
 از پای در آمد و يا به خاطر فشارهای وارده خودکشی کرد که در ماهيت امر شکنجه
ی درونی رژيم شد و بهای آن ها در هر صورت او قربانی درگيری. کند  نمی چندانیفرق

 و جناح مربوطه نيز از انقالب اسالمی مجاهدين. ترين وجه پرداخت را به سنگين
فرصت استفاده کرده و با برگزاری مراسم بزرگداشت برای او در مسجد ارک، جايی 

به پاتک جديدی زد و گذارند، دست  که برای سران و مسئوالن رژيم نيز مجلس ختم می
 و باالخره با پادرميانی خمينی.  وی را درگير ماجرا کردبا ارجاع موضوع به خمينی

 اعالم و  بود، ختم پرونده راا و رئيسیه تعيين هيئتی از سوی او که مرکب از خوئينی
 اظهار نظر از سوی رغم علی ٧٤. را آزاد کردندجمله بهزاد نبوی دستگيرشدگان و از
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در جريان . وزيری بود  و از اولين افراد اطالعات نخست  وی عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی73
مين دوره انتخابات رياست پس از برگزاری نه. گيری کارکنان سفارت آمريکا فعاالنه شرکت کرد گروگان

در اين عکس او به اشتباه . جمهوری عکسی از وی انتشار يافت که در آن دست گروگان آمريکايی را گرفته بود
  . د، معرفی شدنژا احمدی

يك . اين مسئله دو بار اتفاق افتاد":  در اين رابطه لب به اعتراف گشود و گفت بهزاد نبوی٨۴  بعدها در سال 74
  آه دادستان انقالب مرآز بود، چند نفر از دوستان را به اتهام قتل شهيد رجايىبار در زمان مرحوم الجوردى

بود آه بار ديگر هم در زمانى . دستگير آردند آه پس از مدتى به علت اينكه چيزى به دست نياوردند آزاد شدند
همه دوستان را دستگير . ا دادستان آل شد و تصميم گرفت تكليف اين پرونده مشخص شوده آقاى موسوى خوئينى

رسيدند آه جرمى واقع  بازجويى آردند و بعد از مدتى به اين نتيجه اه آردند و مرا هم خود آقاى موسوى خوئينى
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 هر از چند گاهی برای به ، هنوز بعد از گذشت نزديک به دو دهه جناح مؤتلفهخمينی
 از همان موقع الجوردی. کنند  میی رينگ راندن حريف، اين موضوع را مطرح گوشه
تالش برای از ميدان به در کردن رقبای سياسی و .  دادها آن را به "منافقين جديد"لقب 

 به منظور جلوگيری از افشای حقايق، سياستی است که ها آنپاپوش ساختن برای 
  ٧٥.کنند مسئوالن رژيم از ديرباز آن را دنبال می

  
٢٢  
 وضعيت غذايی نيز نسبت به دوران قبل ،ها زندان در "اصالحات" پی اجرای سياست در

بندی هم به  امکانات رفاهی نيم. برخوردار بودهم ی بيشتربسيار بهتر شده و از کميت 
 شير  ها برای اولين بار اجازه يافتند که شد، از جمله اين که خانواده زندانيان داده می

هر چه شير خشک در دوران .  بياورندنشانرای فرزنداخشک و داروهای تقويتی ب
مادران مجبور بودند برای . کودکی نخورده بودم، در طی مدت کوتاهی در زندان خوردم

های  شان بيست سالگی را نيز پشت سر گذاشته بودند، داروخانهيها  که خيلینشانفرزندا
به (خشک نيز نداشتندکوپن شير. ذارندشهر را برای به دست آوردن شيرخشک زيرپا بگ

و مجبور بودند آن را به قيمت گرانی از بازار ) !دهند طفل بيست ساله که شيرخشک نمی
ی  به اين ترتيب ما زندانيان سياسِی در بند جمهوری اسالمی به جيره. سياه تهيه کنند

  و اگر دوران حاج داوود.کرديم مان نيز دست درازی می ی ميهن کودکان شيرخواره
های ما و دليلی بر سرکوب و سرکوفت  شد يکی از اتهام ی توابان بود، همين می سلطه

  .زندانيان بيچاره
شان نسبت ي ها المللی از زندانيان سياسی و اعتراض ری و بينبش   حقوقیها سازماندفاع 

ها،  و قانونی در دادگاهها و عدم رعايت موازين حقوقی  به باال بودن آمار اعدام
جرم . دستاويزی شده بود از سوی رژيم برای تحت فشار قرار دادن زندانيان سياسی

المللی   بينیها سازمانجايی که  از آن! مان افزوده شده بود ديگری به ليست جرايم
 و دار و  شده بودند، حاج داوودها آنخواستار رعايت حقوق زندانيان سياسی و آزادی 

نظام بر حق الهی به : کردند اش ما را جزو آمار آمريکا محسوب کرده و عنوان می دسته
. کند ، زير سؤال رفته و فشارهای مختلفی را تحمل میها زندانخاطر وجود شما در 

                                                                                                             
 آه آن زمان سمت دادستانى پرونده را داشت نشده و در حضور دادستان آل و رئيس قوه قضائيه و آقاى رئيسى

  .امام دستور ختم پرونده را داد و مختومه اعالم شد
" azad.gooya.name/politics/archives/035225.php  

علت واقعی ": گويد ت می روحاني  نخستين دادستان کل انقالب در مورد بازآفرينی دادگاه ويژه  مهدی هادوی75
، انیاالسالم فهيم کرم خواستند حجت   اين بود که می به امام خمينیپيشنهاددهندگان تأسيس دادگاه ويژه روحانيت

رئيس کميسيون اصل نود را محاکمه کنند تا از دست او آسوده باشند؛ زيرا که آقای فهيم، از برخی از مسئوالن 
ی پيام   نشريه" .ی قضاييه، به علت اقدامات خالف قانونی که مرتکب شده بودند، شکايت کرده بود ی قوه پايه بلند

  ٢٧٩ی  هاجر، شماره



 ها اندوه ققنوس

  

١٨٣

تا کی : شدند و در همين راستا طلبکارانه مدعی می! کنند ما مطالبه می  شما را ازها آن
 جزو ليست آمريکا باشيد؟ بياييد توبه کنيد تا آزادتان کنيم و از ليست کذايی خواهيد می

: گفت  با لحنی کشدار میحاج داوود !آمريکا بيرون بياييد و به ليست مردم اضافه شويد
های اروپايی  لتالملل به دو آورد، عفو بين الملل فشار می به عفو بين) مجاهدين(سازمان 
آورند، سازمان ملل به  ملل فشار می های اروپايی به سازمان آورد، دولت فشار می
آورند و ما هم ناچار به شما  م به ما فشار مینظاآورد، مسئوالن  فشار مینظام مسئوالن 
  ! گيريم اين به اون در نتيجه می. آورند خالصه همه به هم فشار می. آوريم فشار می
خشک انگليسی به دست مسئوالن رسيده بود، از همين روی ربزرگی از شيی  محموله

های مزبور را به ما  ها را قطع کرده و شيرخشک تحويل شيرخشک از خانواده
کان  امها آن چرا که از طريق .شايد هم برای اين کار داليل امنيتی داشتند .فروختند می

 ف کودکان شيرخواره که معدهبرخال. وجود داشت... ارسال خبر، سالح سرد و گرم و
ی ما دچار هيچ مشکلی  کند، الحمداهللا معده شان فقط به يک نوع شيرخشک عادت می 

! کرديم  میاستفادهبود، تهيه هايی که در بازار قابل  نشده و از انواع و اقسام شيرخشک
هداشت دليل دادن چنين امتيازی به زندانيان، بروز يک واقعيت در ارتباط با سالمتی و ب

ی پنيرمان  جيره. بيش از سه سال بود که شير و ماست نخورده بوديم .زندانيان بود
ای رنج  های معدوی و روده  کم بود و همان را نيز به زندانيانی که از بيماریبسيار
شان غيرممکن يداديم چرا که استفاده از آش و سوپ زندان برا  اختصاص می،بردند می
  .شده بود...  وها انيات باعث شکنندگی استخو عدم استفاده از لبن.بود
  

٢٣  
. ، با شور و شوق خاصی در بند اجرا شداولين مراسم عيد بعد از رفتن حاج داوود

های  ها با روياندن سبزه ها قبل اتاق هرچند مراسم جمعی در بند برگزار نشد ولی از مدت
.  به استقبال بهار و نوروز رفته بودندسين، های هفت مختلف و برپا کردن سفره

بهاران خجسته "های اتاق  بچه. های سبزی در آمده بودند های شامپو به مانند کوزه قوطی
 برای  شی بهترين دانهتخم شاهی و خاک. يانده بودند زيبايی را به شکل يک تابلو رو"باد

 روبوسی به شکل مراسم ديد و بازديد و. کردند روياندن بودند و به سرعت رشد می
های يکديگر برای روبوسی  گرفت، ولی دائم درحال آمد و شد به اتاق عمومی انجام نمی

اولين عيد بعد از شرايط دهشت بار زمان حاج . و به جای آوردن مراسم عيد بوديم
 بخش اولين عيد پس از سرنگونی شاه و بهار آزادی را ، در من احساس فرحداوود

 شرايط به  و بود"مير پنج روزی"گويی که . کرد که بس کوتاه بود و زود گذر تداعی می
 شعری به مناسبت عيد، من و همايون سماطی. گذشته بازگشتدوران سرعت به 

  .  بودها آن شوخی با ی اتاق سروده بوديم که در واقع اه ی بچه گونه در باره فکاهی
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٢۴  
ها از برگزاری  اتاق هنوز افراد و. ، مراسم خاصی در بند نبودکارگر ت روزبه مناسب

. کردند يزاند، پرهيز میتوانست حساسيت رژيم را برانگ  میها آنمراسم علنی که به زعم 
ی کارگران و سوسياليسم دست و پا کردم که  بند به زبان انگليسی در باره شعری نيم

 آن را فراموش ،هايش البداهه بودن و قوام و دوام نداشتن مصرع اطر فیمتأسفانه به خ
با گرفتن جارويی در دست به جای گيتار، آن ) عمو(قرار شد محمدعلی ابرندی. ام کرده

عمو کارگر نفت بود و ! را به صورت جاز ُلری اجرا کند و من نيز وی را همراهی کنم
ی  های انگليسی و آمريکايی کار کرده بود و مکالمه با شرکتاز دوران جوانی 

روز کارگر در حالی که هريک جارويی که حکم گيتار .  خوب بوداش نسبتًا انگليسی
های بند سر زده و به رقص و پايکوبی  داشت، به دست داشتيم به تعدادی از اتاق

بعد از سر زدن . کردم  میی اصلی عمو بود و من تنها پامنبری او را خواننده. پرداختيم
جارو و گيتاری در دست که  نيز به ما پيوست، هر چند به چند اتاق، دکتر رضا غفاری

ی سرودن شعر و خواندن آن در روز کارگر، از آن عمو بود و من تنها  ايده. نداشت
يرمرد را شاد از اين که در اين راه با او بودم و دل پ. سمت کارگزار او را داشتم

 انس والفت زيادی بين ما از دوران حاج داوود. کردم، از صميم قلب خوشحال بودم می
کردند،   با من پرهيز می ارتباطدر آن شرايط، بعضی از افراد از داشتن. شکل گرفته بود

 ين ترتيب به اوشده کردند شايد باعث برانگيختن حساسيت توابان  چرا که احساس می
قدم بود و  ولی عمو هميشه در ارتباط گرفتن با من پيش. توليد شودبرايشان دردسری 

 اکثر من. شناخت يکی از کسانی بود که در اين راه هيچ محذوريتی را به رسميت نمی
در اولين . صداقت عجيبی داشت. کردم اوقاتم را در بيرون از اتاق با او سپری می

هايش پيش آمده بود، بدون کم و کاست برايم   خالل بازجويیچه را که در برخورد، آن
   .توانستم احترامم را نسبت به وی ابراز ندارم وجه نمی  به هيچ. تعريف کرد

  
٢۵  

 ای فشارها برداشته شده بودند و زندانيان مارکسيست ضرورتی بر۶۴ماه رمضان سال 
شد، اما   انداخته نمیدر ماه رمضان سفره جمعی و علنی. گيری صوری نداشتند روزه

هر چند هنوز . افراد اجازه داشتند که روی تخت تنها يا چند نفری دور هم غذا بخورند
يک روز متوجه . کردند داری می  ای ظواهر امر را حفظ کرده و تظاهر به روزه عده

پرسيدم چرا . خورند ها جلوی تخت را پرده کشيده و پشت آن غذا می شدم چند تا از بچه
 پشت ها آن ،به خاطر احترام به تو که روزه هستی: شان گفت اند؟ يکی ار را کردهاين ک

دانم به خاطر من بود و يا برای  نمی. خورند تا فشاری به تو وارد نشود پرده غذا می
 را اين گونه ها آنها هدف  در هر صورت همين که يکی از بچه. پاسدار بند و يا توابان

 ها آنبودم ولی به شان شرمسار و خجل  نيتاز حسن . بودداشت، برايم کافی  بيان می
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. بينم شما در تنگنا قرار بگيريد ای شخصی است و من نيازی نمی توضيح دادم اين مسئله
شوم شما را  در ثانی من چنين ديدی نسبت به مسائل ندارم و از قضا بسيار خوشحال می

ر هر صورت عدم تظاهر به د. در حين خوردن غذا به شکل علنی ببينم و نه عکس آن
  . روزه خواری به اشکال گوناگون ادامه يافت

  
٢۶  
 به خرداد مصادف بود با عيد فطر و از طرفی روزی بود که از سوی مجاهدين٣٠

 در عين حال مراسم ازدواج . نامگذاری شده بود"شهدا و زندانيان سياسی"عنوان روز 
از مدتی پيش طبق . شد  نيز در همين روز در پاريس برگزار میمسعود و مريم رجوی

انفرادی نيز سلول  در احت. عادتی که داشتم در صدد برگزاری جشنی به اين منظور بودم
گرفتم چه برسد به حاال و در بند  روزهای ملی و مذهبی و سياسی را به تنهايی جشن می

دی قبل تمهيدات الزم برای دادن شربت به از چن. عمومی و فارغ از فشارهای معمول
خاطر روز عيد فطر برای اولين و آخرين بار مسئوالن  به. کل بند را فراهم کرده بودم

 در حالی که در يک سوی راهرو ،هنگام پخش شربت. زندان به بند ما شربت داده بودند
 معاون مسئول بند نيز  متوجه شدم سعيد صادق صميمی، بودم دادندر حال شربت

ی زيادی  عده. ی پخش شربت از سوی من شد بالفاصله متوجه. درحال پخش شربت است
 اين در حالی بود که همه با رويی باز از من  گرفتند؛ ها از دست او شربت نمی از بچه

ه طور ک همان: دهيد؟ گفتم شربت می: او به من رسيده و با طعنه گفت. گرفتند شربت می
 ٣٠البته: با غيض گفت. ام اطالع داريد عيد فطر است و بنده قبل از سرکار مسلمان بوده

 هم هست وگرنه روی دانست مراسم ازدواج مريم و مسعود رجوی نمیخرداد هم هست؛ 
گزارش دادن کاری جز . آن ديگر به تو ربطی ندارد: با تحکم گفتم. کرد  تأکيد مینيز آن 
کرد  شرايط زندان نيز ايجاب نمی. توانست انجام دهد خوردمان به مسئوالن زندان نمیبر

  . مرا به خاطر شربت دادن در چنان روزی به زير فشار برده و يا مورد تنبيه قرار دهند
  





  
  
  

  شهای سرنگون  و الله الوندیفيروز
  

   ريزی دقيق؛ پيام دار؛ برنامه خودکشی هدفهای روحی تا  از تنش
  ...واقعی در اين رابطه و های غير خودکشی؛ بررسی گزارش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

... 
...ها رد خون زخم آزادی بودند و الله  
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 به  الوندیهای مهم در زندان، با خودکشی دوست و رفيق عزيزم فيروز يکی از رويداد
، خود را به ۶۴شنبه، اول ارديبهشت سال کوی در اولين ساعات بامداد ي. وقوع پيوست

که مخصوص دوران ) نشسته(شکلی دردمندانه و به قولی به روش فلسطينی
دار که نه، به شکلی . بازجويی و امکانات محدود در آن شرايط است، به دار آويخت زير

  . فجيع خود را خفه کرد
 بسيار شاداب ، بعد از تغييرات در مديريت زندان و متحول شدن شرايط بند، مدتیيروزف

در ی نزديکی نيز  کرد و رابطه و سرزنده و فعال بود و خود را درگير مسائل مختلف می
هايم جزو اولين کسانی بود که در يکی  در ابتدای تشکيل کالس. با من داشتاين رابطه 

 متوجه شدم که پس از مدتی.  شرکت جست، ولی به سرعت خود را کنار کشيدها آن از
انگيز سراسر وجودش  خودش فرو رفته و سکوتی حزن گيرد و در وی از جمع کناره می

  : را گرفته است
  گويای حکايتی است آن شمع خموش

   ٧٦افسرده ز رنج و تن بپاشيده زهم
سرم به شدت شلوغ . گرفتم را خيلی جدی نمی له دانستم و متأسفانه مسئ دليل آن را نمی

سرزنش بسيار  بعدها خود را ،ام  به اين موضوع اهميت ندادم و به دليل کوتاهی.بود
  .کردم

زد و سيگار  ها تقريبًا تا حوالی صبح بيدار بود و در دستشويی بند قدم می او شب
شب او را در حالی که خاستم و تقريبًا هر بر میاز خواب های شب  من نيمه. کشيد می

غالبًا به هنگام بازگشت به اتاق، کمی با . ديدم مشغول کشيدن سيگار در توالت بود، می
 روزها تا هنگام نهار خواب بود و روز فيروز. گذاشتم او شوخی کرده و سربه سرش می

ه نامش را نخوانده  روزهای مالقات نيز تا زمانی کاحت. شد او بعد از نهار شروع می
ی  تنها زمانی که همه. کرد خاست و ريشش را اصالح نمی بودند، از جای بر نمی

 ها آنشد و ديگر چيزی برای پوشيدن نداشت، مبادرت به شستن  هايش کثيف می لباس
  . کرد می

. مادر و پدرش بهايی بودند و در اول انقالب به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند
ی قائمه شده   به شکل زاويه پشترفت و از خميدگی که به سختی راه میمادربزرگش 

ی دندانپزشکی   در رشته۵٧-۵۶ دانشجوی ورودی سال فيروز. آمد بود، به مالقاتش می
کسب کرده نيز ی پزشکی را  ی الزم برای انتخاب رشته  رتبههرچند .دانشگاه تهران بود

هم : ؟ خنديد و گفتی پس چرا دندانپزشکی را ترجيح داديدموقتی از او پرس. بود
  !بيشتر و هم درآمدش کمتراش  هم دوره، بودتر  راحت
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 نيز  فروردين بود که هنگام صرف صبحانه متوجه شدم فيروز٢٧آيد سه شنبه  يادم می
: با تعجب پرسيدم. همراه با ديگران از خواب برخاسته و مشغول خوردن صبحانه است

: خنديد، گفت  در حالی که می  انقالب شده؟ چه خبر است، امروز سحرخيز شدی؟فيروز
نقاشی برای چی؟ گفت همين طوری، دليل خاصی : پرسيدم. خواهم نقاشی بکشم می

 چه: مگر اشکالی داره نقاشی بکشم؟ گفتم: سپس رويش را به من کرده و گفت. نداره
در حالی که . شود  اضافه می اشکالی داره، باالخره يک هنرمند به هنرمندهای اتاق

  .وقتی تمام شد، نشانت خواهم داد: خنديد، گفت می
بعد از صبحانه متوجه شدم که باالی تخت مشغول کار است، نزدش رفته و با اشتياق 

د بر اثر نامی که خو! "های سرنگون الله": موضوع نقاشی چيست؟ گفت: پرسيدم
با کنجکاوی در مورد . تا آن زمان چيزی راجع به آن نشنيده بودم. ش گذاشته بودا هنری

نوعی گياه خودرو است که در اواخر فروردين و اوايل : گفت. مضمونش سؤال کردم
دهد و بعد از روی فرهنگ لغتی که در اتاق داشتيم، توضيحات مربوط  ارديبهشت گل می

  . برايم خواندهای سرنگون را به الله
 در اتاق مشغول نقاشی بود و بر روی محلی بين دو تخت که مدتی بود که بهزاد مرادی

مان را قرار  از آن به عنوان آشپزخانه استفاده کرده و بشقاب و کاسه و ديگر ظروف
 آبی و هايی بنفش و  زيبايی کشيده بود که زمينه صورتی داشت و گلیداديم، تابلو می

فکر . ای ديگر داده بود قرمز به شکل زيبايی روی آن خودنمايی کرده و به اتاق جلوه
آن را . کردم شايد او نيز با ديدن کار بهزاد، اشتياقش به نقاشی زياد شده است

ای درخور  تياق و انگيزهبا اش. ی خطر نشدم لوحانه به فال نيک گرفتم و متوجه ساده
کرد تا شبيه به  طرحی را در نظر داشت و سعی می. اش شد یگير کشيدن نقاشتوجه، پي
کرد و دوباره تالش  کشيده بود، پاک  چه را که  به همين دليل چندين بار آن. آن بکشد

  . آميزی آن بپردازد ی اثرش بود تا سپس به رنگ او در صدد طراحی شکل اوليه. کرد 
بعد از . برنگشتم شب به اتاق هايم، اتاق را ترک کرده و تا کالس من برای شرکت در

: با تعجب گفتم. ام را ديدی؟ تمام شده است راستی ايرج نقاشی:  گفت فيروز،خوردن شام
کردم  ای داشتی؟ فکر می به اين زودی؟ مگر دنبالت کرده بودند، چه عجله! تمام کردی

ود و از اين بابت خوشحال بودم ها سرگرم کار خواهد ب هفته حتمًا مانند بهزاد روزها و
او برای  .کند ای يافته است که او را تا حدی از انزوا خارج می که باالخره سرگرمی

خواهی  نمی: گفت. هدفش که آخر فروردين و اوايل ارديبهشت بود، عجله داشت انجام 
 نقاشی، با ديدن. ه؟ و به باالی تخت نزد او رفتمچرا که ن: اق گفتميآن را ببينی؟ با اشت

  ؟ مالی کردی  را ماست نقاشی چرا پايين: ه صدايم دادم و گفتملحنی حاکی از اعتراض ب
مگر قرار است در نمايشگاهی اش را يک روزه تمام کرده است؟  آخه چه کسی نقاشی
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با تعجب . خواستم زودتر تمامش کنم مینه، : گفتعجله داشتی؟ قدر  اينشرکت کنی که 
دانم،  ها گاه روزهای متوالی مشغول يک نقاشی هستند؟ گفت می چهبينی ب مگر نمی: گفتم

پی به مقصود . خواستم تمامش کنم مهم خود نقاشی بود که می. ولی ديگه حالش را نداشتم
با اين حال خوشحال بودم که . وگوی ما پايان يافت هايش نبردم و به سرعت گفت و گفته
دوباره خودش را باز به زودی ده که نقاشی هم بکشد و البد  حوصله پيدا کرفيروز

اش با استفاده از رنگ و روغنی بود که بهزاد از قسمت فرهنگی بند  نقاشی. خواهد يافت
 ها آنشدند و آن موقع کنترل زيادی روی  جا زياد پيدا می از اين وسايل در آن. آورده بود

کردند، ديگر  ند که توابان آن را اداره میفرهنگی ببخش های  با قطع شدن فعاليت. نبود
  . ند استفاده مانده بوددونبنيز ها  آن رنگ و روغن

  
٣  

ها  ی بچه  فروردين به هنگام نمايش فيلم سينمايی از تلويزيون، تقريبًا همه٣٠روز جمعه 
مرده و مشغول  موقعيت را مغتنم شفيروز. برای ديدن فيلم اتاق را ترک کرده بودند

دادم که به   ترجيح میبيشترکردم و   تلويزيون تماشا میکمترمن . بافتن طناب بود
ی   تخت طبقهفيروز.  به اتاق آمديمبه همراه مجتبی انصاری. هواخوری بروم و قدم بزنم

ی کارهايش را روی  همهاو . دناسوم را انتخاب کرده بود تا حساسيتی را برنيانگيز
. برد نظری خاص پيش می ريزی و دقت حساب انجام داده بود و همه چيز را با برنامه

 حالش ،نه:  پاسخ دادروی فيلم سينمايی تماشا کنی؟ فيروز  نمیفيروز: مجتبی به او گفت
 از خلوتی اتاق فيروز. ه کاری به کارش نداشته باشدبه مجتبی اشاره کردم ک. را ندارم

لوحانه  استفاده کرده بود تا با بافتن طناب، مقدمات کارش را فراهم آورد و من ساده
  ! هم نريزم اش را به خواستم تنهايی می

ها در حياط   ماه فيروز مبنی بر اين کهرضا غفاری برخالف روايت دوست عزيزم دکتر
بايد بگويم شد،  ها می  مزاحم دويدن بچه به اين ترتيببود و متر طناب ٣٠ بافتن مشغول

 هنگامی که همه برای تماشای   او دو روز قبل از خودکشی، به اين کار آن هم در اتاق
 کمتر دو متر طناب که - ن يکی اصوًال برای بافت. دست زده بود سينمايی رفته بودند، فيلم

ها وقت و  ماهصرف  داخل بند و وگيرد، چه نيازی به حياط  از نيم ساعت وقت می
 متر ٣٠  چه نيازی به بافتن؟ و در ضمن است افراد بند برانگيختن توجه و مخالفت

! ای بزند؟ انه بود که دست به چنين کارهای احمقدارای جنون مگر فيروز! ؟استطناب 
 به شدت انسانی است ،دهد  به دست می از فيروزمتأسفانه تصويری که دکتر غفاری

گونه نبود   اصًال اينکه فيروز در حالی. پريش که دچار ماليخوليا يا مازوخيسم است روان
هرچند او . داد  باشد، انجام نمی ز بيماری شديد روحیی که حاکی او هيچ عمل غيرعاد

  . برد از يک افسردگی ناشی از نااميدی و شکست در آمال و آرزوهايش رنج می
داستان است که نه مهيج کردن  از موضوع، تالشی ناموفق برای روايت دکتر غفاری
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مان  ی فيروز را که در ميان ه چهرهکند، بلکه متأسفان  تنها کمکی به بيان حقيقت نمی
اش را سه ماه قبل از خودکشی کشيده بود و  فيروز نقاشی: نويسد  او می. آاليد نيست، می

اش  قاشیها به کار کشيدن ن داد و يا شب  روی آن قرار می،ها طنابی را که بافته بود شب
 نيز بر  فيروزنقاشی. که جملگی نادرست هستند... داد و در زير نور ماه ادامه می

و باز هم برخالف . ، سياه قلم نبود بلکه رنگ و روغن بودی دکتر غفاری خالف گفته
 و بعد از ۴ خودکشی کرده بود و نه در توالت ٢ در توالت، فيروزی دکتر غفاری گفته

 در بند، کسی جز پاسداران و توابانی که در سطح مسئوالن کشی فيروزپخش خبر خود
 را از بند به  پيکر فيروزها آنی نزديک شدن به وی را نيافتند و خود  بند بودند، اجازه

  . يگربه اتفاق سه نفر د بيرون منتقل کردند و نه دکتر غفاری
  
۴  

آمد که ابتدا قصد داشت اولين ساعات  به نظر می.  حساب همه چيز را کرده بودفيروز
 فروردين اقدام به خودکشی کند ولی برای تضمين موفقيت، اقدامش را ٣١بامداد شنبه 

خوابيد و يک شب   يک شب کف اتاق روی زمين می فيروز.يک شب به عقب انداخت
 درست مقابل خوابيدم و فيروز ی اول می من روی تخت طبقه. ی سوم روی تخت طبقه

های شب از خواب   من عادت دارم نيمه کهدانست او می. خوابيد تخت من، روی زمين می
شويی هم جايش نيابم و در دست اگر او را سرشايد اين احتمال را داده بود که . خيزم بر

اش را برهم  نجکاوی کرده و برنامه کنباشد و با خصوصياتی که در من سراغ داشت،
برای باالبردن تضمين موفقيت ی امور،   فراهم کردن همهرغم علیبه همين دليل . بزنم

 را يک شب به تأخير انداخته بود تا نوبت روی تخت خوابيدنش طرحش، اجرای آن
ی سوم با وی  ش را روی تخت طبقه خواسته بود که آن شب جاياو از احمد نجار. برسد

ش ز خواب برخاستيم و وی را در جايعوض کند تا در صورتی که من يا ديگران ا
اش تصور کنيم خواب است و در  بلکه با پر بودن جای. نيافتيم، به دنبالش نگرديم

  ! بگرديم و نه فيروزصورت کنجکاوی به دنبال احمد نجار
اش برای مأيوس شدن از مبارزه و عدم تحمل  برای اين که نشان دهد دليل خودکشی

هايش   به خودکشی، به حمام رفته و کليه لباسندان نبوده است، شب قبل از اقدامشرايط ز
ه را تا به انتها اخبار روزنام. کاری که در شرايط عادی از او بعيد بود. شويد میرا 

ی اطالعات در  ای در روزنامه ای دو صفحه ، مقالهفروردين ٣١عصر شنبه . خواند 
علی سلطان.  تمامی آن را خواند و نتايج آن درج شده بود که فيروز"يالتا"مورد کنفرانس 

  درخواست کرد که تنها برای چنديروزهای اتاق چندين بار از ف ا، يکی از بچهپذير
. لی با اعتراض من مواجه شدعسلطان. و بدهد تا تيترخوانی کندلحظه روزنامه را به ا

  ی چه چيزی را از دست دهی؟ترس می! چه کارش داری؟ يک ساعت ديرتر بخوان: گفتم
 نيز بعد از خواندن تمام وزفير. نکرد علی آرام شد و ديگر درخواستش را تکرارسلطان
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سلطان، حاال بزن تو : علی داد و گفت روزنامه را به سلطان،خنديد که میمقاله، در حالی 
  !رگ

قضيه چيست : ای گفت  با لبخند صميمانهفيروز. هنگام شام کمی با او شوخی کردم
نه چه اشکالی :  گفت هيچی، مگر اشکالی داره؟: گفتم  گذاری؟ قدر سر به سر من می اين

  . کنيم داره، ما هم حال می
 مانند هميشه از خواب ۶های شب برنخاستم و صبح ساعت  ، نيمههای قبل شببرخالف 

موقع صبحانه، .  پی نبردمی روزنامه شدم و به نبودن فيروز برخاستم و مشغول مطالعه
 ها خالی است و از فيروز ی تخت  خواب برخاسته بودند، متوجه شدم همهوقتی همه از
مثل اين که در حمام لباس :  کجاست؟ يکی گفتفيروز: ها پرسيدم از بچه. خبری نيست

 مثل اين که دير کرده  نيامد،فيروز: بعد از صرف صبحانه دوباره پرسيدم. شويد می
ونيم  ام و تا حاال که هفت  صبح بيدار بوده۶است؟ يک دفعه يادم افتاد من از ساعت 

اين چه : ها گفتم به بچه. نگران شدم. ام  را نديدهگذرد و فيروز است، يک ساعت ونيم می
هايش را ديروز   لباسهمه طول کشيده است؟ در ثانی فيروز لباس شستنی است که اين

او هرچه . جا نيافتم برای اطمينان خاطر بلند شدم و به حمام رفتم و او را آن. شسته بود
 ها سراسيمه هر کدام به دنبال فيروز بچه. به اتاق بازگشتم.  پاسخی نگرفتمردم،را صدا ک

ها رجوع کردند، ولی ردی از او  ه به حمام و توالتچند نفر ديگر نيز دوبار. گشتند می
  اين که  به اميد،به دنبال او گشتند را يک به يک ی بندها ی اتاق  کليه،ها بچه. پيدا نکردند

سپس از مسئول بند سؤال کردند که . جا خوابيده باشد شايد به اتاق ديگری رفته و در آن
  . پاسخ او نيز منفی بود اند؟ آيا کسی را شب گذشته به بهداری نبرده

. ی گشتن نداشتم شد و من فرصتی برای ادامه کالس درسم ساعت هشت صبح شروع می
 روم کالس، فيروز من می: ، يکی از زندانيان مجاهد گفتم محمدی مطهریبه احمدرضا

ها را باز کن   در تمام توالتبرو و دوباره يک به يکاز شب گذشته ناپديد شده است، تو 
هنوز کالس را شروع نکرده بودم که ! و داخل آن را ببين و نتيجه را به من اطالع بده

  و سراسيمه مرا خواند و آهسته در مراجعه کرد، رنگ پريده و مضطرب،ديدم احمد
من خودم ديدمش و در توالت را . ه است خودکشی کرد٢ در توالتفيروز: گوشم گفت

های کالس  ايستاد، بچه  پريد، قلبم داشت از حرکت باز میمرنگ. طور بستم و آمدم همان
دانم  نمی.  توالت رفتم سمت بهحمدبه سرعت همراه ا. ام شدند ی اوضاع بهم ريخته متوجه

. را دنبال کردند و ما  شدهام پريشانیی  ای متوجه عده .طول مسير را چگونه طی کردم
 اش ی آبی رنگ و کاپشن خلبانی  در حالی که پيژامهرا احمد باز کرد، فيروزتوالت در 

قبل از مبادرت به خودکشی، چند سيگار کشيده . ، خود را دار زده بودرا به تن داشت
 و زير آن را  چيزی نوشتهبود و روی انگشتش را با خودکار جوهری کرده بود، احتماًال

در . هايش را بگردم از بس جا خورده و شوکه بودم که يادم رفت جيب. انگشت زده بود
رنگش پريده بود و . سرش به پايين خم شده بود. های بند سرازير شدند همين حال بچه
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متر  چند سانتیدر اثر کشيدگی، گردنش . مردگی و کبودی روی گردنش بود جای خون
  :ام اش را فراموش نکرده هنوز چهره. وم بود به سختی جان داده استمعل. بلندتر شده بود

  !بدرود دوست من
   را بفشاريم و حرفی بزنيمها  که دست بی آن

  !غمگين مباش، خم به ابرو نياور
  در اين زندگی مردن چندان تازگی ندارد

   ٧٧ای نيست و زيستن نيز ديگر چيز تازه
تر بود و مزيت آن در اين بود که زير درش بسته ها کوتاه ی توالت  از همه٢ديوار توالت

ها قسمت پايينی درشان  ی توالت در حالی که بقيه. بود و از بيرون، داخل توالت پيدا نبود
 دار ها آنتوانست خود را در   کسی نمی،و از آن جايی که داخل توالت پيدا بودباز بود 

زدن آن به دور   کوتاه سيفون توالت و گرهی اب به لوله با بستن يک سر طنفيروز. بزند
های اطراف توالت قرار داده و  ، دو دست خود را روی ديواراش  چپگردن و زانوی

اش را روی هوا  روی يک پا به هوا پريده بود و با تمام قوا، در حالی که پای بسته
 آوردن به گردنش اين حرکت باعث فشار. گرفته بود، روی آن پای ديگرش نشسته بود

اش روی   فشار پای بستهبيشترهای بعدی نيز باعث انتقال هرچه   و دست و پا زدنشده
ی  ی پاسداران، کليه با مراجعه. کرده بودگردنش شده و سرانجام به خفه شدنش کمک 

  وکرد را تأييد د مرگ فيروزنژا ايرانخيراهللا  را از توالت بيرون کرده و دکتر  بندافراد
که امکان ندارد وی به تنهايی قادر به انجام اين کار بوده باشد و حتمًا داشت اظهار 

 و برداری از فيروز با آوردن دوربين فيلم! اند افراد ديگر به او کمک و ياری رسانيده
او ديگر . توانستم باور کنم  را نمیفيروزرفتن . برداری کردند  فيلم اوی خودکشی صحنه

  . در کنارمان نبود
  
۵  

اعتراضش   قصد داشت٧٨، اول ارديبهشتبامدادهايش و با انتخاب   با کشيدن اللهفيروز
ها قبل اين روز را نشانه گرفته بود و تأکيد خاصی روی آن  او از مدت. را نشان دهد

 در آخر فروردين و اوايل "های سرنگون الله" روزی که به من گفت حتا. اشتد
شايد . کنند، بالفاصله سرش را باال کرد و در چشمانم خيره شد ارديبهشت گل می

.  ظريف بود فردی به غايت هوشمند، دقيق وفيروز. خواست واکنش مرا ببيند می

                                                 
يکی از نوابغ عالم ) ١٩٢۵-١٨٩۵ ( Sergei Aleksandrovich Yesenin  سرگئی الکساندرويچ يسنين77

 از فرط نوميدی د ولی ديری نگذشت که نخست در وصف انقالب شوروی قطعاتی پرشور سرووی  .شعر روسيه
  . خودش را کشت١٩٢۵د و در سال بحران شديد روحی ش دچرا

 زندانی ٩، های اوين  در اين روز در تپه۵۴در سال .  فروردين بود٣٠-٣١  در ابتدا قصد او نيمه شب بين 78
  .فدايی و مجاهد، توسط ساواک به رگبار بسته شدند
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شان همه حاکی از  شان و زمان مرگ   ، عمر کوتاهها آندن رو بوهای سرنگون، خود الله
  .  به زندگی و مرگ بودديد عميق فيروز

. ها قبل برای اين روز نقشه کشيده بود از مدت. او آگاهانه آخر فروردين را برگزيده بود
 نگاه همچون اش نگاه او به خودکشی. اش همه در همين راستا بود گيری انزوا و گوشه

 را نيز خود آگاهانه تش نام عملياااو حت.  مهم و ويژه بود"عمليات"مبارزی به انجام يک 
چه در ذهن  ها بود که برای انجام آن مدت. انتخاب کرده بود و چه زيبا انتخاب کرده بود

ش ناشی از جدالی هايها و رفتار ی حالت  با خود در حال جنگ و گريز بود و همه،داشت
درست از زمانی که . فرسود که در او پيوسته جريان داشت و روح و جسم او را میبود 

جرا گذارد، به ويژه از زمانی که ی ا عزمش را جزم کرده بود که تصميمش را به مرحله
.  کرد، ديگر آن آدِم منزوی سابق نبود"های سرنگون الله" یشروع به کشيدن تابلو

رد تا سرحد ممکن اخبار روز را دنبال کند و از ک خنديد و تالش می می، کرد شوخی می
  .های سياسی نيز به دور نماند آخرين مقاله

 سال ذکر کرده است، ١٠ را  فيروز زندان که حکمی دکتر رضا غفاری برخالف نوشته
اين اشتباه هولناک از . کرد کشی می و ملیها بود که حکمش تمام شده بود   مدتفيروز

ها بايد   از اين که سالکند که فيروز ، اين مسئله را به ذهن متبادر میسوی دکتر غفاری
 دچار نااميدی و افسردگی ، در زندان بماند و پايان محکوميتش را انتظار بکشدهمچنان

آورد و به همين دليل، مأيوسانه دست به  رايط زندان را تاب نمیشديدی شده و تحمل ش
شان تمام  های ديگر که محکوميت  در آن شرايط، مثل خيلیاما فيروز. زند خودکشی می

در آن مقطع همه چيز در . دانست که به زودی آزاد خواهد شد شده بود، به روشنی می
بردند و   تقليل حکم به سر می ياعداد زيادی در انتظار عفو وحال تغيير بود و از جمله ت

ها با خبر  ی اين  از همهبرخوردهای زيادی در اين چهارچوب انجام گرفته بود و فيروز
. وجو کرد  معترض بود و راز خودکشی او را بايست در اعتراض او جستفيروز. بود
  .اش چه نوشته بود، اما پيام آن روشن بود نامه  و يا وصيت م که در نامهدان نمی

  
۶  

 ۶۴ی اول ارديبهشت  ، در نيمهدر اولين واکنش و بالفاصله پس از خودکشی فيروز
ت آزادی و تعيين ر جهحصا ها را از بندهای قزل کش ی ملی کليه مسئوالن دادستانی

 نيز ها آنواکنش رژيم نيز به خوبی مؤيد اين نظريه بود که . ند منتقل کردتکليف به اوين
 خودکشی فيروز. اند  را اعتراضی نسبت به شرايط زندان گرفتهخودکشی فيروز

  . کش دانيان ملیگشايی شد برای آزادی بسياری از زنهرا
، ، علی عابدیعباس محسنیغالم کش مجاهد که در بند ما بودند  از ميان زندانيان ملی

 مصطفی نظرآهاریو  ، داريوش طالبی، محمد داوودی، مهرداد فرزانه ثانیمحمد فالح
 ۶٧مهرداد در سال .  آزاد شدندبه اوين برده شده و همگی به جز مهرداد فرزانه ثانی
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، ، عبدالرضا ايزدی، محمدرضا صادقی١ واحد ۶از دوستان سابقم در بند . جاودانه شد
 شده و همگی بالفاصله به آزاد...  و، مصطفی رحيمی، مهران گرزنمحرم غفاری

  . های مختلف به شهادت رسيدند  بقيه در عملياتپيوسته و به جز مهران گرزن مجاهدين
    تالشجدای از ، نوشته است الوندی در مورد فيروزچه که دکتر غفاری نبرخالف آ

 بگويم که دی زندان که جای قدردانی دارد، باي  به بدنهايشان برای پيوند دادن فيروز
چه که در ميان زندانيان  ار نقطه ضعفی نبود و يا سستی و اهمالی بيش از آن دچفيروز

چه که  روهای بند نيز مقاومتی بيش از آن  چپ.  از خود نشان نداده بودبند رايج بود،
 بدان مبادرت ورزيده بود، از خود نشان نداده بودند که حاال وی شرمنده باشد و فيروز
ای نيز بود،  گيری اگر کناره. ی زندان و بند پيوند دهد اشد تا کسی وی را به بدنهنيازی ب

دار  اش و روابط موجود در بند مسئله او نسبت به جريان سياسی.  بوداز سوی فيروز
  . بود

کش باشد و  ها ملی آخر چگونه ممکن است کسی دوران محکوميتش تمام شده باشد و مدت
کاری و  ی همکاری با رژيم و يا سستی از سوی او برود و نياز به جوش وقت شائبه آن

 در دوران حاج دانستند که فيروز  پيوند او به جريان بند باشد؟ الاقل افراد اتاق ما می
های رايج  بندی البته دعواها و دسته ٧٩. بود، يکی از پاهای ثابت رفتن به بيگاریداوود

 بود، ولی برخورد موارد نيز اسير يکی از همين شايد فيروز. کنم در بند را کتمان نمی
  . ی اين مسئله نبود عمومی افراد بند با او بر پايه

                                                 
  . شدند رده می بی توابان و رژيم بودند، به بيگاری   کسانی که مورد کينه79





  
  های اعتراضی آغاز حرکت

  
تالش برای  در بند؛السادات؛ مسئله ورزش   پديده اعظم؛٣ واحد ۵بند 

 اطالعات؛ قطع سيگار؛  توسطبازجويیبرخورد و  ؛نفوذ در ميان مجاهدين
  ...؛ بازجويی دوباره؛ تجديد دادگاه وغذا؛ انتقال به اوين اعتراض به کيفيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حسرت نبرم به خواب آن مرداب
ست کآرام در درون دشت خفته  

!م و نيست باکم از توفاندرياي  
.ست دريا همه عمر، خوابش آشفته  

 
محمدرضا شفيعی کدکنی 
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 نفر از افراد بند را جهت انتقال به بند ١٠٠ اسامی حدود ۶۴در يکی از روزهای تيرماه 
 تمامی  اسمًابتقري.  بود١روی بند  روبه۵ مجرد . که خالی شده بود، خواندند۵مجرد 

 ٨٠ مجاهد و ٢٠حدود . شان حساس بودند، خواندند افرادی را که به نوعی روی
بند جديد افراد  که اکثريت به علت اين. دادند مارکسيست افراد بند را تشکيل می

، هر ودند بند گماشته بی اداره داشتند، به مارکسيست بودند، توابانی را که اتهام مجاهدين
 که اکثريت بند را ١ واحد ۶ و در مجرد .چند مسئول بند اتهام مارکسيستی داشت

های  ی بند را به عهده توابانی که اتهام گروه دادند، اداره زندانيان مجاهد تشکيل می
 را، به جز ١ی زندانيان مجاهد بند تقريبًا همه. گوناگون مارکسيستی داشتند، سپرده بودند

 نيز همراه ما باشد ٨٠ جامعتالش کردم فريبرز. منتقل کرده بودند ۵به بند  چند استثناء،
بينی   از ميزان وابستگی عميق روحی او به ما آگاه بودند و پيشها آن. که ميسر نشد

چه بعدًا اين اتفاق  که وضعيت وی بحرانی خواهد شد، کار چندان سختی نبود، چنان آن
 خط"های  و بعضی از بچه) سهند(نيستک از وابستگان اتحاد مبارزان کموي  هيچ. افتاد
. رفت نيز همراه ما نبودند ن مینا از سوی زندانباها آن نزديکی به ی  که شائبه"سه

ند هرچ. بودها   محدود اتاقروابط جمعی در بند نيز عدم حضورشان در ها آنشاخص 
 را نيز به خوبی پشت سر گذاشته  داشته و دوران قيامتی خوبی  سابقهها آنتعدادی از 

 را از ها آن آن شرايط،ی زندانيان در  شان با بند و مجموعه بودند ولی عدم همراهی
ها در دنيای واقعيت ممکن بود  بندی هرچند اين تقسيم. داد سوی رژيم کم خطر نشان می

عمل کرده  من اين ذهنيتی بود که رژيم داشت و بر اساس آن صحيح نباشد ولی از نظر
  .پرداخت بندی زندانيان می و به تقسيم

 از مبارزه و مارکسيسم به عنوان علم مبارزه، درکی آکادميستی ها آندر نگاه من، درک 
به ويژه خود اين افراد به غايت . توانست با موفقيتی قرين گردد بود که در عمل نمی

کردند که خود برخالف اصول   می وده و به شکل فردی و جدا از جمع حرکتگرا ب درون
اين درک به روشنی عدم کارايی خود را در زندان نشان .  است ای اوليه هر نوع مبارزه

شناختند و بخشی از  که روزگاری هيچ قاعده و قانونی را به رسميت نمی کسانی. داد
ن پرداخته بودند، به چنان وضعی درافتادند که شد   بهای آن را به سختی و با توابها آن

شان مشارکت نکرده و  های اعتراضی زندانيان برای کسب حقوق يک از حرکت  در هيچ
اين مسئله در . ی را پيش گرفتندنفی مذاکره با زندانبانان برای کسب امکانات ص شيوه

ن جنبش کمونيستی  خود را تنها نمايندگاها آن. داد  خود را نشان میبيشترميان زنان 
 در هيچ حرکت ها آن.  سياسی رسيده بودندهای انفرض کرده و به مرزبندی با تمام جري

                                                 
وی پس از .  منتقل شده و در اتاق بيماران روانی محبوس شد  او بعدا در وضعبت بسيار اسفناکی به اوين80
  .از سرنوشت او اطالعی ندارم.  ديده نشد۶٧عام زندانيان در سال  قتل
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 بودند و تنها جمعی چندنفره که "ضدانقالب"کردند و از ديدشان همه  جمعی مشارکت نمی
  ! کردند از هيچ وحدتی در ميان خود هم برخوردار نبودند، انقالب را نمايندگی می

  
٢  

های اعتراضی در بند هنگامی شکل گرفت که از سوی توابان بند مطرح  رکتاولين ح
  صبحها به هنگام رفتن به دستشويی و گرفتن وضو برای نماز شد زندانيان مجاهد صبح

بند  افراد شان اين بود که وقت خاموشی و استراحت توجيه. بايد از توابان اجازه بگيرند
قوانين خاموشی هستند تا آرامش کسانی که مايل ف به برقراری نظم و ظ موها آناست و 

که رژيم برای جا  مضحک آن! به بيدار شدن و خواندن نماز نيستند، برهم زده نشود
توانست از   نمیها آنتالش . ها وانانداختن موقعيت توابان، شده بود مدافع حقوق نمازنخ

ی يکی از توابان  وقت،در اولين روز. سوی زندانيان مجاهد مورد پذيرش قرار گيرد
فحشی که هنوز پاسخ اولين . ش من مواجه شدموضوع را به من يادآوری کرد، با پرخا

را نداده بود که رگبار ناسزا و بده و بيراه بعدی را " خفه شو آشغال"  يعنیداده بودم
دستش را بلند کرد که پاسخی دهد، چنان دنبالش گذاشتم که از ترس به . نثارش کردم
وگو در اين باره شد،  وقتی مسئول بند خواستار توضيح و گفت. بند پناه برداتاق مسئول 

ضوع را به پاسدار مو. شناسم که در اين باره صحبت کنم من تو را به رسميت نمی: گفتم
  .بند اطالع بده

بعد از صبحانه افسر نگهبان به بند رجوع کرده و از من خواست که به دفتر مسئول بند 
مثل اين که شما امروز با يکی از توابان دعوايتان شده و : شمرده گفتاو آرام و . بروم

ی  ، با در نظر گرفتن اعتقاداتی که او دارد، شما در گفتن کلمه"آشغال: "ايد به او گفته
دقيقًا با در نظر گرفتن همان : ايد؟ بالفاصله در پاسخ گفتم حتمًا منظوری داشته" آشغال"

 "پفيوز"، "کثافت"نبوده است، به او " آشغال"در ضمن تنها گفتم و " آشغال" به او موارد
ام که  ام و چون خيلی عصبانی بودم البد چند تا فحش ديگر نيز داده  نيز گفته"شرف بی"و 

جهت يادآوری به شما نيز خاطر نشان . کنم  را نيز تأييد میها آناگر خودش مدعی باشد، 
او بالفاصله . گيرم ی در اين دنيا اجازه نمیم از هيچ کسنکنم که من برای نماز خواند می
برای حفظ رعايت : گفتيم. قرار نيست برای نماز خواندن از کسی اجازه بگيريد: گفت

تا در  اجازه بگيريد ها آنمقررات خاموشی، برای رفتن به توالت و وضو گرفتن از 
دوباره . ددستشويی ازدحام نشده و مزاحمتی برای کسانی که خواب هستند، ايجاد نشو

 برای انجام مقدمات نماز هم از هيچ کسی در اين دنيا اجازه احت: تصريح کردم
اگر . ها که جای خود دارند و من پشيزی برايشان ارزش قائل نيستم گيرم، اين نمی

 مطمئن باشيد بدون وضو و با تيمم نماز خواهم خواند ولی به اين شرايط ،مجبورم کنيد
 نماز صبح نخواهم خواند ولی به چنين ،ن را هم ممنوع کنيداگر آ. تمکين نخواهم کرد
تان را به  نيازی به گرفتن اجازه هم نيست فقط دست: وی گفت. دهم شرايطی تن نمی
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 را نيز  انجام آن دست بلند کردن که هيچ، نيت: گفتم. عالمت اشاره بلند کنيد و برويد
: های بند است؟ گفتم ی بچه ن نظر همهآيا اي: گفت. کنم دانم و فکرش را نيز نمی جايز نمی

چيزی نگفت و . توانيد نظر بقيه را از خودشان جويا شويد اين نظر من است و شما می
ی دعوای صبح و يا   در بارهبيشتربدون هيچ برخورد ديگری و بدون پرس و جوی 

با نماز ديگر از آن روز کسی در رابطه . مطرح کردن تهديدی، خداحافظی کرده و رفت
رسيد که حساب جوانب امر را نکرده و متوجه   به نظر می.برخوردی نکرد... صبح و

شان با شکست  برد طرح در اولين قدم در پيش. اند جايی گذاشته دست روی بدنبودند که 
  . شدها آننشينی بعدی  اين باعث تقويت موضع ما و عقب. مواجه شدند

  
٣  

 که به هشت سال زندان محکوم شده و متأهل  تيموريانهای بند به نام يزدان يکی از بچه
حالی که قندی را در دست داشت، به   از مالقات برگشته و در،و دارای سه فرزند بود

ت در السادا ی فردی به نام اعظم شوخی مدعی شد که همسر و خواهر همسرش به خانه
گويند  می:  از قول همسرش گفتيزدان. اند  تهران رفته و از مريدان او شدهيابان معلمخ

اين قند را که : گفتبا اشاره به قندی که در دست داشت حال  او کراماتی دارد و در همين
 اختصاصی برای من تهيه کرده و گفته است اگر آن را بخورم ،به گالب آغشته است

  !شوم توانم مطمئن باشم که طی هشت روز يا هشت هفته و يا هشت ماه آينده آزاد می یم
وی . ی ما بود ی جامعه های جالب و در عين حال آموزنده ت يکی از پديدهالسادا اعظم

ی مريدان وی   مادران زيادی به حلقه. بود"ای های جلسه خانم"يکی از زنان مذهبی و 
مادران و همسران دردمند زندانيان که اميدشان از تغيير و تحوالت . ته بودندپيوس

ديدند،   را در کوتاه مدت نمینشاناجتماعی قطع شده و امکان آزادی فرزندان و همسرا
ت و السادا در هر مالقات اخبار جديدی از اعظم. ت شده بودندالسادا دست به دامان اعظم
 خيابان معلمت در السادا ی اعظم جايی که خانه از آن. رسيد مان می اقدامات او به دست
 با حمله به های زندانيان سياسی شده بود، پس از مدتی دادستانی محل تجمع خانواده

  .اش بساط وی را برای هميشه جمع کرد خانه
من به او پيشنهاد کردم حاال که اين . ی ما  شده بود موضوع شوخی و خندهزداناما قند ي

ها از کرامات  ی بچه قند قرار است معجزه کند آن را به داخل منبع آب بند بياندازد تا همه
چون من نظرکرده : در جواب با خنده گفت!  نکندشخصیآن استفاده کنند و مسئله را 

بارها موضوع را با او در ميان . اش فقط در مورد من صادق است ، تأثيراتهستم
رو شدم، به شوخی ولی به شکلی  گذاشتم و عاقبت وقتی با مخالفت نهايی او روبه

ولی برای اطمينان خاطرت، قند را داديم به آزمايشگاه و روی آن : نااميدانه به او گفتم
قدر  اين: خنديد گفت  در حالی که میيزدان! اند دهای پيدا کر به جای گالب، ترکيبات اوره

اين : من هم در پاسخ گفتم! خوری شوی و پاشو می آخرش سوسک می! کفر نگو بدبخت
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 "تا هشت سال ديگر"ت السادا بار که رفتی مالقات، حتمًا از همسرت بپرس، شايد اعظم
ای،  ات را سپری کرده  سال از دوران محکوميت۴که  و با توجه به اينرا نيز گفته است 

  که يزدانچيزی نگذشت ! سال هم ملی بکشی۴با اين حساب بايد . گر سال دي۴ماند  می
 همسر و سه  با انقالب مرکز دادستان رفت و در حضور رازينی مقدمه به اويندونب

 به همسرش يادآور شد که او به راه نيامده و بايستی در رازينی. فرزندش مالقات کرد
گذاشتم  ر، من بيش از همه سر به سر او میحصا  به قزلدر مراجعت يزدان. زندان بماند

  ... ات بکنی و  سال ملی کشی۴ برای احتماًال بايستی فکری: گفتم و می
  
۴  

شان، با گرفتن توپ و وسايل ورزشی،   در قدم بعدی مسئوالن زندان برای تحميل اراده
 انتخاب يک ها آنی  بهانه. های فوتبال و واليبال محروم کردند زندانيان را از انجام بازی

بالفاصله . ودشان ب نهادن بند به انتخاب  مسئول ورزش از سوی خودشان و گردن
... ها با درهم کردن کهنه و پارچه و بچه. نهضتی اعتراضی در بند شکل گرفت

 برخالف اين بار. پرداختند ای ساخته و به بازی هندبال و دست رشته می های پارچه توپ
 شرکتهای بند در بازی  ی بچه  تقريبًا همهپرداختند، ای به بازی می گذشته که تنها عده

ی را به ورزش و بازی گروهی بيشترن امکانات ورزشی، عده بسيار گرفت. کردند می
  . ی را در بند موجب شده بودبيشترکشانده بود وانس و الفت 

ديدند که اقدام  به چشم می و ندکرد  نتايج حاصله را به ضرر خود تلقی میمسئوالن زندان
کی و نزديکی پارچ گرفتن جو اعتراضی در بند و به وجود آمدن يک باعث باالمزبور 
من مدتی بود که پايم در بازی فوتبال شکسته بود و با . استها شده   بچهبيشترهرچه 

 پشيمان به نظر ،مسئوالن زندان به شدت از کاری که کرده بودند. رفتم عصا راه می
ی کار را در يک راه حل  چاره ها آن . آمده و در صدد رفع و رجوع کردن قضيه بودند

به من روزی افسر نگهبان با مراجعه به بند مرا به دفتر بند برده و . بينابينی ديدند
دانم که تو پايت شکسته و خودت  می: پيشنهاد پذيرش مسئوليت ورزش بند را داد و گفت

جمعی شرکت کنی، ولی تو از نظر ما آزادی و اختيار داری  توانی در ورزش دست نمی
 ها آنونت خودت انتخاب کنی و خواهی به معا که هر کس و هر تعدادی را که می

ها بسپارند   پذيرفته بودند مسئوليت ورزش را به دست خود بچهها آن .مشغول کار شوند
سال قبل در ابتدای .  از کانال خودشان انجام پذيردهمچنانخواستند اين کار  ولی می

در . ين امر آسان بوددر زندان، پذيرش ا" دوم خرداد"تحول در زندان و شروع نهضت 
 بايد . درجا بزنيمهمچنان اصولی نبود که ،ابتدای راه بوديم ولی بعد از گذشت يک سال

بينيد  طور که می البته همان: در پاسخ گفتم. کرديم  تحميل میها آنی خودمان را به  اراده
هم هرچند تمايل زيادی . من خودم از انجام اين کار محرومم چرا که پايم شکسته است

دارم که چنين مسئوليتی را به عهده داشته باشم ولی انتخاب من الزم است از سوی 



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٠٢

.

دانيم که شما از  ما می: او به زعم خودش زرنگی کرده و گفت. های بند انجام بگيرد بچه
ها هستيد و به همين دليل ما اين  ی خوبی در بند برخورداريد و مورد قبول بچه وجهه

توانسيتم  ايم؛ در صورتی که افراد زيادی در بند هستند و ما می پيشنهاد را به شما کرده
در پاسخ . از سالمتی الزم برای انجام کار هم برخوردارند  رجوع کنيم که الاقلها آنبه 
ها  کنم، ولی من خودم در اين بند هستم و تا حاال بچه از حسن نظرتان تشکر می: گفتم

در هر صورت . اطالعم اند و من نيز از آن بی ادهچنين التفات و تمايلی را به من نشان ند
ها ابالغ کنيد که  توانيد به بچه  می،جا مناقشه الزم نيست، اگر چنين تصوری داريد در اين

در صورت صحت نظر . افراد مورد نظرشان را برای پذيرش اين مسئوليت معرفی کنند
در غير اين . ما نيز هست من را پيشنهاد و انتخاب خواهند کرد که خواست شها آن ،شما

بد جايی گير کرده بود و . توانم پيشنهاد شما را بپذيرم ام نمی  ميل باطنیرغم علیصورت 
با من خداحافظی کرده و رفت و قضيه حل ناشده باقی . امکان ادامه بحث را نداشت

  . ماند
  
۵  

سه تن از . در همين دوران چندين نفر را به عنوان زندانيان تازه وارد به بند آوردند
 مورد شک و ترديد ها آنچيزی نگذشت که دو تن از .  بودند هواداران مجاهدينها آن

های  اهل گرگان بود و تعدادی از بچه ها آناز يکی . زندانيان مجاهد قرار گرفتند
ند و ديگری نيز شناسند و به او اعتماد دار  میمارکسيست معتقد بودند که او را از اوين

ای در  تشکيل هستهاز زندان بعد از آزادی . شده بود  دستگير و سپس آزاد۶١ -  ۶٠سال 
بار به شدت  اين. اش شده بود ارتباط با مجاهدين داده بود که منجر به دستگيری دوباره

 و نيز داشتمکه ی ا من با توجه به تجربه.  شده و به ده سال زندان محکوم شده بودشکنجه
 ها آن از برخورد مستقيم با ،ديدم  نمینشان در چشما و شوریجايی که هيچ گرمی از آن

 سه روزی از موضوع نگذشته بود که روزی در زيرهشت بند - دو. کردم میپرهيز 
جا آمده و قبله را بسيار  نماز به آنخواندن برای "  ز- م" به نام ها آنمتوجه شدم يکی از 

بدون هيچ دليل خاصی آن روزها زندانيان . اختيار به فکر فرو رفتم بی. تکج ايستاده اس
 متمايل به راست ،جا که ممکن بود مجاهد قبله را کمی متمايل به راست و توابان تا آن

بينی قبلی وجه تمايزی ناخودآگاه را در بند موجب  محل قبله بدون هيچ پيش. ايستادند می
بالفاصله بدون مطرح کردن موضوع با . حساس شدمروی اين موضوع بسيار . شده بود

ی  کليه. برداشتم درست بود.  نماز خواندن زندانيان مجاهد را زير نظر گرفتم،ها بچه
 متمايل به راست بودجايی که ممکن  زندانيان مجاهد، اندکی ولی توابان تا آن

زيرا او قبل از . کند چنين مرزبندی می حتمًا تواب است که اين: با خودم گفتم. ايستادند می
ورود به بند اطالعی نداشته است که قبله از کدام طرف است يا از کسی پرسيده و يا از 

 کند که قبولش دارد و هم جنس بالطبع به کسی نگاه می. روی دست کسی نگاه کرده است
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ک از زندانيان  ي چرا که هيچ. تواند اتفاقی باشد نمیاين مسئله از طرف ديگر .  استاو
 و تعدادی بالفاصله موضوع را با مهدی سعيديان. کنند  عمل نمی"اتفاقی"گونه  مجاهد اين

 تأکيد کردم که تقريبًا هيچ ترديدی در صحت ها آنها در ميان گذاشتم و به  ديگر از بچه
که در ی هاي  و نمونهها آنمان از  به همين دليل با توجه به عدم شناخت. موضوع ندارم

 نفوذی هستند و اين افراده ک  به اين نتيجه رسيديم،ها آندست داشتيم و کنار هم چيدن 
تعدادی از من خود در اولين قدم با .  خودداری شودها آنالزم است از هر گونه رابطه با 

 اتهام مجاهدين دارند ولی مورد ها آنهر چند : صحبت کرده و گفتمزندانيان مارکسيست 
ستند و از اين جهت الزم ديديم موضوع را با شما مطرح کنيم که مبادا از تأييد ما ني

اين : داريد؟ گفتم هم در دست آيا دليل موجهی:  گفتندها آن.  رو دست بخوريدها آن
های ما افراد فوق  چند تن از بچه:  گفتندها آن. برداشت ما است و روی آن قاطع هستيم

دانيد و از اين  خودتان می: گفتم. تماد نسبی دارند اعها آنشناسند و به  را از اوين می
تان باز است ولی به عنوان وظيفه برای خود ضروری دانستيم شما  بابت از نظر ما دست

.  قرار دهيم که مبادا در آينده مشکلی برايتان پيش بيايدها آنرا در جريان روابطمان با 
 داشتند، چپ و ها آنابطی با های مارکسيست بند از جمله رضا که رو چند تن از بچه
 تنبيه شده بودند ولی  نيزیگون زيرهشت برده شده و در مواردهای گونا راست به بهانه

بعدها ضمن "  ز- م. "توانستند با واقعيت کنار بيايند ی قضيه پی نبرده و نمی به ريشه
 از پذيرش عام زندانيان در گوهردشت اش، در جريان قتل اعتراف صادقانه به گذشته

 او خود بعدها به من گفت که حدسم در .نوشتن انزجارنامه سرباز زد و به شهادت رسيد
با يکی از توابان که در در همين دوران  .مورد رو به قبله ايستادن وی درست بوده است

 تحول روحی و من در جريان.  داشتمهای مستمر بود، برخوردها آنحال کنده شدن از 
در خالل . کردم در اين راه به او کمک کنم  و تالش میهقرار داشتفکری او 

برخوردهايم متوجه شدم ليستی به عنوان تشکيالت مجاهدين در بند به مسئوالن زندان 
 به بزرگ بشر) منوچهر( و علی اکبرداده شده است و در آن احمد رضا محمدی مطهری

منوچهر بسيار . اند ی تشکيالت مجاهدين در زندان معرفی شده عنوان رأس و خط دهنده
سرش ريخته بود و روزها وسط بند روزنامه موهای .  متين و دوست داشتنی بودآرام و
 ،میديار رحيپر انرژی بود و به همراه اسفن فرد بسيار عاطفی و احمدرضا. خواند می

او با .  مسئوليت تقسيم غذای بند را به عهده داشت،يکی ديگر از زندانيان مجاهد
تقريبًا هر . بند داشتسطح برخوردهای زيادی با افراد مختلف در ای که داشت،   روحيه
من را به عنوان بازوی نظامی افراد فوق و . خبر بود شان نيز از موضوع بی دو روح

ی که بسيارعاطفی و در عين حال پرجوش و خروش است ولی چيزی در چنته کس
 نام مرا در ،در چارتی که تهيه کرده بودند. معرفی کرده بودندبه مقامات زندان ندارد، 

شان اين بود که فرماندهان   تحليلها آن .جايی در پايين تشکيالت قرار داده بودند
 با من خيلی احمدرضا. اندازند ن را جلو میتشکيالت کذايی در پشت قضايا هستند و م
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آگاهی از موضوع فوق و . شان دامن بزند توانست به برداشت نزديک بود و همين می
  . کرد  برای برخورد بازتر میم راشان از من، دست ارزيابی

 برای برخورد، به نوبت به زيرهشت  رای هواداران مجاهدين در همين بين بود که کليه
ها  بازجويی. جا از سوی يک بازجو مورد بازجويی قرار گرفتند  بردند و در آن٣واحد 

ها برخورد  بر مبنای ليست تشکيالت کذايی با بچه ها آن . چند روزی طول کشيد
 چون از قبل .هنگامی که نوبت به من رسيد، اعتماد به نفس زيادی داشتم. کردند می
. شان نسبت به من چگونه است دانستم جايگاهم در تشکيالت کذايی کجاست و برداشت یم

 مانند هميشه  ای؟  شده"تعزير"آيا : هايش پرسيد بازجوی مربوطه در خالل سؤال و جواب
کمی درنگ کرد و بعد با تحکم به سويم آمد و ! نه: ی، پاسخ دادمدر يک چنين موارد

ی گفته است که تعزيرهای ا هادی خامنه. دروغ نگفتم: گويی؟ گفتم  میچرا دروغ: گفت
هم  من. معمولی را نگوييد، تنها تعزيراتی را که منجر به نقض عضو شده است بگوييد

ام و به  گفت نشده به تأسی از او هر چه نگاه کردم ديدم دچار نقض عضوی که او می
 هم هستند، "امام"ی  چون به نظر ايشان که نماينده. ام زير نشدهگويم تع همين خاطر می

 پاسخی نداشت !در ديگر موارد نه  وتعزيری که موجب نقض عضو شود اشکال دارد
با . ام خالصه شده بود ام در منافع فردی هدف من از گفتن اين که تعزير نشده. که بدهد

در ثانی . کند اوًال چه دردی را دوا میام،  خودم انديشيده بودم که اگر بگويم تعزير شده
اگر فرد بخواهد راجع به من نظری دهد و يا تصميمی بگيرد با گفتن اين که تعزير 

از من در .  شودکمتراش نيز  شود و ممکن است حساسيت  به من کمک میبيشتر ،ام نشده
کاسه  ن همشوم، يعنی اين که با توابا ی منظورت نمی متوجه: گفتم. باره همکاری پرسيد

. ها آن در يک قبر قرار دهيد چه برسد به همکاری با ها آنحاضر نيستم مرا با  حتا شوم؟
مثًال در .  نيستها آناشتباه متوجه شدی، منظورم اصًال همکاری با ! نه! نه: او گفت

ات به  دهم با نشان دادن حسن نيت  و قول میمشغول شو به کار ٨١ی زندان قسمت ترجمه
ام کمک  يک بار خواستم از دانش زبان انگليسی: گفتم.  سرعت آزاد شویمسئوالن، به

انفرادی و فشارهای طاقت رفتن به سلول گرفته و به ديگران ياری رسانم که منجر به 
داند اين بار چه سرنوشتی در  خدا می. برم فرسای بعدی شد و هنوز از اثرات آن رنج می

او . ام ديگر از اين معلوماتم کمک نگيرم  کرده به همين دليل با خودم عهد!انتظارم است
اين چه ربطی به مورد فوق دارد؟ پيشنهادی است در جهت تسهيل در پرونده و : گفت
البداهه ساخته  فهميدم و فی اصًال خودم هم ربطش را نمی. گفت راست می. ات آزادی

                                                 
ی مارکسيستی   عضو يک گروه چند نفرهی زندان در اواخر دوران حاج داوود توسط آقای نراقی   بخش ترجمه81

کرده فرانسه بود و مدتی نيز در الجزاير و ايران به تدريس در دانشگاه پرداخته  او تحصيل. شد تشکيل و اداره می
در ابتدا آنان . کردند  در اين بخش کار میی او بودند  نيز که هم پرونده و جهانگير فکری ارشادآقايان محسنی. بود

تعداد اعضای بخش ترجمه بعد از دوران حاج داوود . کردند بروشورهای مربوط به وزارت صنايع را ترجمه می
  .افزايش يافت
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ار شو و به ما ی زندان مشغول به ک بيا و در قسمت فرهنگی و در کتابخانه: گفت. بودم
ی که برخورد نامناسبی نکرد، با لحن. توانم بکنم گفتم اصًال فکرش را نيز نمی. کمک کن

  .  به بند بازگردمباريد، گفت خستگی از آن می
 خطاب "آقاجان" يا "آقا"  که او را٨٢شهبازی) عباسعلی(بيرون منتظر ماندم تا با شهباز

های سياسی  يکی از چهره. او بعد از من به داخل اتاق رفت. گردمکرديم به بند باز می
به   پر و پا قرص مصدقانهواداراز سرشناس گيالن بود و به لحاظ اعتقادات سياسی 

برد،   چنان پرشور بود که هرگاه از وی نام میعشق او نسبت به مصدق. رفت شمار می
در ابتدای انقالب معاونت سياسی و امنيتی استان را به . زد در چشمانش حلقه میاشک 

به علت : وقتی از او پرسيدم چرا پست استانداری را قبول نکرديد؟ گفت. عهده داشت
اين که استانداری پستی تشريفاتی بود و قدرت اصلی در دست معاونت سياسی و امنيتی 

در جوانی طلبه بوده . داد  نشان میبيشتراز سنش  سال داشت ولی ۶٠ از کمتراو . بود
فروشی در سطح  ه و مدتی به معلمی و بعد به کتابولی به سرعت لباسش را در آورد

  رودسر در از شهرستانکانديدای مورد حمايت مجاهدين. شهر رودسر پرداخته بود
 هواداران مجاهدين به پسرش علی نيز از.  بود۵٨انتخابات مجلس شورای ملی سال 

 در ارتباط با کمک به مجاهدين دستگير شده و دوران سختی را در "آقا". رفت شمار می
وقتی به تهران منتقل شد از بيماری شديد فتق نيز رنج . زندان شمال سپری کرده بود

 در سلول انفرادی به سر برده بيشتردر شمال . رفت  دوال راه می- برد و تقريبًا دوال می
کردند، با پاسداران درگير شده و هر  چرا که هر گاه وی را به بند عمومی منتقل می. ودب

 از  او!گشت گفت و به انفرادی باز می نسبت به سران رژيم میآمد  بر زبانش میچه 
اش بسيار قاطع  ای در شمال برخوردار بود و در ابراز نظرات سياسی محبوبيت گسترده

يک . کرد ترين شکل ممکن پرهيز نمی  به صريحها آنز بيان  اگاه هيچ. رسيد به نظر می
: ی افراد بند گفت گويی متهم کرد، در حضور همهبار که پاسدار بند او را به دروغ

 ۴٠ است که گو منتظریدروغ!  استگو موسوی اردبيلیدروغ! روغگو، امام تو استد
پاسدار بند که . گويی مشغولنداند و صبح تا شب به دروغ ی گرفتها به بازميليون نفر ر

ها را  من اين: د، گفتدانست چه برخوردی کن  نمی و گيج و مبهوتيکه خورده بود
گزارش کنی،  ها را گفتم که تو اتفاقًا من اين: کنم و او با لحن قاطعی گفت گزارش می

  ! نگفتم که پيش خودت نگهداری
 را شنيدم، در پاسخ به بازجو که "آقا"زجويی، ناگهان از داخل اتاق، صدای در خالل با

من : ی يک شهر شوی؟ گفت خواستی نماينده به او گفته بود با اين عقايد چطوری می
بازجو او را از اتاق .  به رژيم و بيراه گفتنبدی يک استانم و شروع کرد به  نماينده

                                                 
گير شده و  ها بود زمين  در زندان رشت در حالی که به علت در رفتگی لگن خاصره، ماه۶٧عام سال    در قتل82

  .کت نبود، با برانکارد به دادگاه برده شده و همراه پسرش علی به دار آويخته شدقادر به حر
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دستش را گرفتم، ديدم آرام . لرزيد گفت و می بيراه می بد و همچنان "آقا"کرد، اما  بيرون 
مدتی با . کنيد؟ شما که جوابش را داديد  چرا خودتان را ناراحت می"آقا"گفتم . شود نمی

  . او سر و کله زدم تا کمی آرام شد و حالت عادی به خود گرفت
ر زمان شاه وقتی د":  او پايش را نشانم داد و گفت،کردم وگو می يک بار که با او گفت

ام   به پای آسيب ديدهکمترهايم  متوجه شدند اين پايم آسيب ديده است، در جريان بازجويی
ها را به   ضربهبيشتری موضوع شدند،  زدند، ولی در اين رژيم وقتی متوجه ضربه می
بينی، برای فشار روی من، پسرم را که  می": در موقعيتی ديگر گفت ".زدند اين پايم می
های  نيمهگاه  " !آورند تا الاقل از من پرستاری کند  پيش من نمی،رو است به در بند رو

 يک بار که او را دعوت به خوابيدن و استراحت کردم، در .يافتم شب او را بيدار می
 را مرتکب شده و هايی تها چه جناي دانی اين پسرم تو آگاه نيستی و نمی" :پاسخم گفت

 از  راها و ماحصل آن در آينده، خواب ه اين جنايتاشرافم نسبت بآگاهی و . شوند می
 روزی در حياط وقتی با او کنار ديوار دو نفری تنها نشسته بوديم، ".چشمانم ربوده است

آقاجان، مواظب باش هميشه به دنبال حق باشی و از حقيقت "  :رو به من کرد و گفت
ذهن هوادارانشان حق های سياسی در کشور ما خود را در  متأسفانه گروه. دفاع کنی

گويد حق  کنند هر چه گروهشان می ها تصور می اندازند و به اين ترتيب آن مطلق جا می
ی ديدارم از پيکر شهدای  وقتی برای اولين بار نحوه. "گونه نيست که اين حال آن. است
چه را که  آقاجان، آن":  بهمن را تعريف کردم، در حالی که هيجان زده بود گفت١٩

ها را  های بعد آن ودی به خوبی به خاطر بسپار، در آينده بايستی برای نسلشاهد ب
   ".تعريف کنی

ی   که عالقه"آقا"های   يکی از سرگرمی. را داشت"آقا" خيلی هوای ابراهيم حبيبی
شد که  موضوع، زمانی جالب توجه می. بسياری به آن داشت، مشاعره با ابراهيم بود

. کرد   خودش رجوع می"ديوان"ها به  آورده و به قول بچه ی اشعار کم هيم در ارائهابرا
  .رفت  از خنده ريسه می"آقا"در اين مواقع 

 و ابراهيم فوتباليست تيم دخانيات و ستاد متشرک و در عين حال کارمند ارتش نيز بود
ی به شهر ری. ی محاکمه شده بودشهر به همين دليل در دادگاه انقالب ارتش و توسط ری

 يکی از جلسات ،ی او از طريق راديو کوچکی که به گوشش چسبانده بود هنگام محاکمه
آقا الاقل گوش کن چه  حاج: گويد  ابراهيم معترض شده و می. کرد مجلس را دنبال می

ی از کوره در رفته و ضمن بد و بيراه شهر ری! دشو طوری که دادگاه نمی گويم، اين می
ابراهيم شانس آورد . کند  بيرون می"دادگاه" خطاب کرده و از "سگ منافق"گفتن او را 

عام  عاقبت در قتلاو . که به خاطر همين برخورد اعدام نشد و به زندان ابد محکوم شد
  .   جاودانه شد۶٧

 و منوچهر متوجه شدم احمدرضااز برخورد وزارت اطالعات با ما،  چند روز بعد
 را که در دو سلول مختلف بودند، به همان سلولی منتقل کردند که آن دو فرد بشر  بزرگ
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 نسبت به شان، هم ما را مقامات زندان با اين حرکت! بردند مشکوک در آن به سر می
نفوذی بودن آن دو نفر مطمئن کردند و هم مهر تأييدی زدند بر اطالعاتی که در مورد 

 به دست آورده ،مجاهديان زندانچارت تهيه شده از سوی توابان بند در مورد تشکيالت 
کور، رهبری تشکيالت را به عهده  و منوچهر طبق ارزيابی چارت مذاحمدرضا. بوديم
خواهند  می ، برايم مشخص شد که را به يک سلول منتقل کردندها آنوقتی . داشتند

های  اتاق بودن از محمل  در پوشش همها آن. کنندفراهم  را برايشان  الزمتسهيالت
چرا رژيم چنين اما . تری برای تماس و هماهنگی امور برخوردار بودند مناسب

 بايد کسانی در آن :شد؟ جواب ساده بود را برای رهبران تشکيالت قائل میتسهيالتی 
بدون اين .  و بهتر زير نظر داشته باشندبيشترهای افراد فوق را  سلول باشند که حرکت

 مطرح کنم، فقط به منوچهر گفتم بهتر است هايم را برای منوچهر و احمدرضا که يافته
شان هرچه يی ندادم تا برخوردهابيشترات را در سلول بخوانی و توضيح  مهروزنا
  . تر باشد واقعی

  
۶  

يک طبقه از های ديگر هر کدام   بر خالف اتاق واتاق ما تنها اتاق بزرگ بند مجرد بود
قصد داشتند يکی از توابان به نام . ها خالی بود يکی از تخت. تخت برخوردار بوديم

قضيه . حضور وی در اتاق با اعتراض ما مواجه شد. اتاق ما کنند  را همحسين آزاده
. کش و قوس پيدا کرده، باالخره موضوع به پاسدار بند و مسئوالن زندان کشيده شد

او جايی که  استدالل ما بر اين پايه بود که هيچ تمايلی به زندگی با توابان نداريم و از آن
حلی بينابينی پيدا شد  باالخره راه. وآمد به اتاق ما را ندارد  و رفتتواب است، حق زندگی

ها باشد و خود  وسايل او در اتاق و زير يکی از تختکرد که پيشنهاد و افسر نگهبان 
آمدی به اتاق نکند و تنها بعد از ساعت خاموشی برای خوابيدن  و رفتوی در طول روز 
ی ما بود  تر از هر چيز اراده  به نظر من مهم.دهای اتاق ما استفاده کن از يکی از تخت

 بيش از بردن حسين از ، شده بودها آنحقارتی که نصيب .  تحميل شده بودها آنکه به 
خوابيد و صبح زود هنگام بيدار شدن ما نيز  او بعدها به ندرت در اتاق ما می. اتاق بود

  . موظف به ترک اتاق بود
  
٧  

ی سيگار بند را   داشتيم، مدتی بود جيرهزندانبانانی که با ا های گسترده به خاطر درگيری
سيگار به شدت در بند جيره . قطع کرده بودند تا از اين طريق روی زندانيان فشار آورند

که دوباره سيگار به بند تحويل دهند، چند روزی بود که  پيش از آن. بندی شده بود
 "آقا"کردم به  ی سيگار هر چه تالش میبند  به هنگام جيره. شد سيگاری در بند يافت نمی

که چندان و من  است  شدهدر بند جيره بندی سيگار : گفت می. پذيرفت سيگار دهم، نمی



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٠٨

.

خالصه توافق شد که هرگاه . ی سيگار استفاده کنم از جيره پذيرم نمی ،سيگاری نيستم
 با ،واستخ  هرگاه سيگار میاز اين به بعد .  من را صدا کندنياز به سيگار داشت،

ها چپق بزرگی  بچه. يعنی سيگار بياور. آقا ايرج ًکرتيم: زد ی شمالی فرياد می لهجه
سيگارها را در آن ريخته و به کشيدن جمعی آن   مانده  ته درست کرده و توتون

شربت : "گفتم من به شوخی می. کردند ياد می" چپق وحدت"پرداختند و از آن به  می
بعدها که ديگر . تازگی دارد" چپق وحدت" بوديم ولی شنيده" شهادت و شياف وحدت

کاهوی "ی  ها دمار از روزگار يک بوته توتونی باقی نمانده بود، تعدادی از سيگاری
آن را . ی مزبور هم بلند بود و هم زرد شده بود بوته.  در آوردند، که در حياط بود"چينی

افزودند و به کشيدن  ز به آن میدر کاغذ روزنامه پيچيده، مقداری جرم چپق سيگار را ني
  !شدند آن مشغول می

عمو با . گذاشتم هميشه سر به سرش می. نيز با ما هم اتاق بود) عمو(محمدعلی ابرندی
 ضررهایدم به دم از . کرد سيگار را ترک کند میتوجه به نبود سيگار در بند، تالش 

 عمو دوباره هوس سيگار کشيدن کرده بود و به با آمدن سيگار،. گفت سيگار سخن می
آميز   بريده در حالی که لبخندی شيطنت-  و آهسته و بريدهههمين دليل به من مراجعه کرد

! ی ما را بده خواهم دوباره سيگار بکشم، جيره عموجان من می: به لب داشت، گفت
چی؟ يک بار : برد سناريوی جديدی در بند مغتنم شمرده، گفتم موقعيت را برای پيش

ها و  ات کشيد بيايی داخل سيگاری جا شهر هرته که هر روز عشق مگر اين! ديگه بگو
هايی  ها يک سری پرنسيب  ناسالمتی ما سيگاریهر روز که دلت نخواست، توبه کنی؟

در پاسخ  عموجان سخت نگير، يک غلطی کردم، حاال تو بگو چکار کنم؟: گفت .داريم
ای، وظيفه داری آن را با  ای و گول خورده نی که اشتباه کردهک خوب اگر فکر می: گفتم

همراه من  موظفی همچنين! صدای بلند در بند اعالم کنی تا درس عبرتی شود برای بقيه
عمو . ات بگذاری  را نيز در جريان تحول درونیها آنها مراجعه کرده  ی اتاق به همه

ی سيگار  دانست که جيره  میکرد برای چنين سناريوهايی و از طرفی سرش درد می
به ! دست من است و بدون اجرای آن راهی برای به دست آوردن سيگار متصور نيست

. تپق نزندآن متنی را تهيه کرده و چند بار باهم مرور کرديم که وی هنگام خواندن اتفاق 
د، ساکن آبادان، کارگر  متولد يزاين جانب محمدعلی ابرندی: در متن کذايی آمده بود

اخراجی شرکت نفت، در اولين سفرم به تهران، چون پيش از اين در عمرم شهر بزرگ 
. هايم را گرفته و باعث شد تا دچار خودباختگی شوم نديده بودم، زرق و برق تهران چشم

گول های زيادی برخوردار بودم،  بوده و از انحراف "هوای نفس"که دارای  جايی  از آن
 ضد سيگار بود و در بند عليه سيگار تبليغ ًاکه شديد(کارانی چون اکبر منصوری فريب
های ناز  های او به بچه در اثر تلقين. الحال را خوردم و از راه به در شدم معلوم) کرد می

با ترک سيگار که از فوايد با کمال تأسف و تأثر  و و با حال سيگاری خيانت کردم
حال . مهای مفلوک و درمانده پيوست ی غيرسيگاری ی برخوردار است، به جرگهبسيار
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 و ارشاد مسئوالن سيگاری بند، سالمت عقلی  وقفه های بی  آن که در اثر تالشبعد از
های عزيز به  خود را باز يافته و اين سعادت را يافتم که دوباره به جرگه سيگاری

ی  ، نفرت و انزجار خود را از کليههای عزيز  حمايت از سيگاریپيوندم، ضمن
و از ! مدار  اعالم میها آنی    سردستهها، به خصوص اکبر منصوری غيرسيگاری

 ،های بند به پيوندم  سيگاری اند که دوباره به جمع مسئوالن سيگاری که اين امکان را داده
د زندانيان و در مقابل در تعدادی نزاش در  عمو بعد از ايراد انزجارنامه. کنم تشکر می
  .های اتاق پيوست ، دوباره به جمع سيگاریها از سلول
 را ديده "آقا"ی من و   رابطه،ها قرار بود در سلول ما بخوابد  توابی که شب،ه آزاد حسين

د هابه محض اين که پيشن.  نزديک شوند"آقا"بود، فکر کرده بودند با دادن سيگار به 
 به ای کردند، از کوره در رفته و چيزی نمانده بود که سيلی" آقا"ه دريافت سيگار را ب

  .السکوت دهند خواهند به او حق احساس کرده بود که می.  بزند و مسئول بند حسينگوش
گرفت  ای برای او می ميوه صنفِی اتاق آبمسئول ، روزها "آقا"با توجه به ضعف جسمی 

گذاشت و من موظف بودم آن را به  ی اتاق، برايش کنار می ز سهميهای بيش ا و يا ميوه
جايی که زندگی کامًال جمعی در  از آن: استداللش اين بود. پذيرفت ولی او نمی. او برسانم

هر روز . بند و اتاق نيست، برای من سخت است که از امکان عمومی اتاق استفاده کنم
  . جار بروممجبور بودم با او سر اين موضوع کلی کلن

هر کس موظف به دادن وجه مشخصی به صندوق  و يک کمون نيم بند در اتاق داشتيم
اسداهللا . ی مايحتاج اضافی خود از فروشگاه بند بودند اتاق بود و افراد مجاز به تهيه

وی از جمله مردان . مان بود  دانشجوی حقوق و اهل شهريار مسئول اتاق٨٣،خالصی
ای به او داشتم و در عين حال احترام عميقی برايش  ی ويژه يک روزگار بود، عالقهن

 نزد من آمده و با عذرخواهی تمام "آقا": ای کشيد و گفت روزی مرا به گوشه. قائل بودم
از من خواست تا اجازه دهم مقداری انجير خشک از فروشگاه به خاطر نياز دارويی 

حالی که از خجالت آب شده  در: م ريخته بود، ادامه داداسداهللا که شديدًا به ه. بخرد
چه را که   حاکم نيست، هر کس هر آنجا که روابط بند مجاهدين  اين"آقا": بودم، گفتم

دانم روال بند چگونه  البته می:  در جوابم گفت"آقا"ولی . کند نياز دارد، خود تهيه می
بود و من   جمعی و صندوق مشترک در بند میاست، اما درستش اين بود که کمون

:  گفتم گونه عمل کرد؟  چرا اين"آقا": اسداهللا پرسيد .شدم مجبور به خريد شخصی نمی
البد . گونه عادت کرده است و برايش سخت است که خريد شخصی کند پيرمرد اين

او از نظر . خواسته راه و روشی را که به نظرش درست است، نيز گوشزد کرده باشد
  .اش، قبح قضيه را برساند چنين روابطی غلط است و خواسته با عذرخواهی

  
                                                 

  .   در شهريار دستگير شده بود بود ولی به همراه هواداران مجاهدين  وی هوادار سازمان پيکار83
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ل جديدی مواجه شديم که بدون ضی ورزش بوديم که با مع  تاب قضيههنوز در تک و

 ديگ غذای شب را با انبوهی چربی ها آن. توانست باشد تمهيدات قبلی از سوی رژيم نمی
موضوع فوق با اعتراض شديد . زد دی میپر کرده بودند، طوری که رنگ غذا به زر

ها تصميم گرفتند به عنوان اقدامی اعتراضی،  در همان حال بچه. افراد بند مواجه شد
 و بگوئيم به دهيمای قرار  های غذا را جدا کرده و در قابلمه ها و چربی ی گوشت کليه

دشان  گوشزد شود آيا غذايی که خوها آن به همچنين. رياست زندان تحويل دهند
خورند نيز همين کيفيت را داراست؟ برای پيش بردن سياست فوق من به دنبال توابان  می

ی  ها قصد دارند کليه بچه: آميزی گفتم بند و مسئول بند رفته و به شکل بسيار استهزا
يکی از شما بياييد شاهد باشيد و فردا . های غذا را در آورند و تحويل بيرون دهند گوشت

دو . اند ههايش را بيرون گذاشت  و دنبهاند ههايش را خورد نيد که گوشتنرويد گزارش ک
 با اکراه و با اصرار من برای نظارت و گزارش بعدی به پاسداران و ها آننفر از 

. های غذا بود ها و چربی سازی گوشتاحمدرضا مشغول جدا .مسئوالن زندان آمدند
ه کرده و در حضور توابان به شکلی از فرصت استفاد. تقريبًا هيچ گوشتی در غذا نبود

آميز و از موضع باال با احمد رضا  برخورد کرده و چپ و راست به او  بسيار تحکم
دادم و او نيز که بسيار محجوب بود و روابط بسيار نزديکی با من داشت،  دستور می

تی توابان گيج مانده بودند که اين چه رهبر تشکيال. داد بدون درنگ و تأمل انجام می
! کند گونه دستور گرفته و بدون درنگ اجرا می  اينفرد پايين تشکيالتاست که از يک 

 و انجام آن از سوی او ديدنی ی توابان هنگام مشاهده دستور دادن من به احمدرضا قيافه
 شام به احمدرضابعد از . ديدند چه را که بافته بودند، نقش بر آب می تقريبًا هر آن. بود

. اند اند و به بيرون گزارش کرده توضيح دادم که چه نقشی توابان برای او در نظر گرفته
او در حالی . آميز و از موضع بااليم را برايش توضيح دادم  دليل برخورد تحکمهمچنين

من اصًال احساس :  گفتخنديد، بغلم کرده و ی برخورد من با خودش می که از انگيزه
کردم، آن را بسيار دوستانه و از موضع احساس مسئوليت  فشاری از برخورد تو نمی

اگر رنجيده شده . کردم درنگ اجرا می گفتی، بی خودت که ديدی هرچه را می. ديدم می
من قصدم انجام کار به بهترين : و سرآخر اضافه کرد. کردم بودم که چنين کاری نمی

ی نسبت به قضيه بيشترکردم تو و ديگران از بيرون اشراف  حساس میشکل بود و ا
ی من و تو از اين  درضمن دوستی و رابطه. داريد تا من که مشغول انجام آن هستم

دريايی از او .  نداشته باشیاحمدرضا را دوستشد  به سختی می. ها گذشته است حرف
   ٨٤.مان رفت حيف که زود از ميان. عاطفه و مهربانی بود

                                                 
او در اين مدت موفق . شهادت رسيد به ٧٢ دوباره دستگير شد و در ماه رمضان سال ٧١احمدرضا در سال 84  

خبر شهادتش را از طريق يک واسطه، از باجناق و برادر . اش نشد يک از افراد خانواده به ديدار و مالقات با هيچ 
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.  برده شدمهنوز مسائل بند فروکش نکرده بود که دوبار ديگر برای بازجويی به اوين
در يکی از . خبری نبود... هر بار با ضرب و شتم مواجه شدم، ولی از کابل و تخت و

مان  ر و بند سابقحصا ها سرم شکست و با سر باندپيچی شده به قزل اين ضرب و شتم
رفت، به استقبالم  که از خنده ريسه می  در حالی  تيموريانقبل از همه يزدان. بازگشتم
ت را ديدی؟ حاال باز هم بگو السادا هايت با اعظم  مخالفتی نتيجه: گوشم گفت آمد و در

 شانس آوردی که اين بار فقط . روی قند کذايی پيدا شدهگالب نبوده و ترکيبات اوره
 ادامه دهی، سرت را نيز به باد خواهی همچنانات را  اعتقادی سرت شکست، اگر بی

از من به تو نصيحت تا . ات را خواهد داد ت نفسش گرم است و ترتيبالسادا اعظم. داد
  .ن کار را دارین، هنوز هم فرصت ايدير نشده، توبه ک

به جای نشستن در راهرو، ما را به اتاقی در انتهای .  حال و هوای ديگری داشتاوين
 اوين جهت بازجويی ٨گاه بود و بعدها به شعبه   که سابقًا شکنجهبردندی اول  طبقه
ای ه محل مزبور به اتاق انتظار زندانيان جهت رفتن به شعبه. ها تبديل شده بود بهايی

مانند بيمارانی که منتظر ويزيت جا  ما در آن.  اختصاص داده شده بودبازجويی و شکنجه
نزديک در اتاق پاسداری پشت ميزی نشسته بود . نشستيم نشينند،  کتر در اتاق انتظار مید

پاييد، درست مثل منشی دکتر که در سکوتی مطلق به کارهای خود  و ما را می
.  پوشيده از جای کابل بودآن ديوارهای  که نشسته بودمیدر انتهای اتاق. پردازد می

 رد سياهی از خود و روی ديوار فرود آمده ،های کابلی که به جای بدن قربانی ضربه
  .  بودندشتهباقی گذا
. ی آن اتاق مطلع بودم آوری بود، به ويژه برای من که از سابقه انگيز و درد ی غم منظره

ها را  تصوير بچه. گاه بود که محل فوق شکنجهبرد  می، مرا به زمانی جا حضور در آن
به و گذاشت  ای مرا آرام نمی هجوم تصويرها لحظه. ديدم جا می ی خيالم در آن در آيينه
 که مثل خواهرم دوستش يک لحظه احساس کردم فاطمه کزازی. رسانده بود مجنون
 :دچار توهم شده بودم. آيد  بر ديوار به سويم میای سياهه نقشآن  از ميان ،داشتم

  ٨٥"ها زند منم صدای آتش کردم چونان گل سرخی بر ديوار فرياد می احساس می"
! بندت را بزن پايين چشم: زد ام شده بود و دائم نهيب می ی حالت غيرعادی  متوجهنگهبان

های   ديوار که در ذهنم شعلهیهای سياِه رو خواستم به نقش آن رگه من با تمام وجود می
خيزد و به من   بر مینشان از مياکردم فاطی تصور می. د، نگاه کنمکر ی را تداعی مآتش

                                                                                                             
و با کد راديويی  تشکيل داده بود ای در ارتباط با مجاهدين او هسته.  که اطالعاتی بودند، شنيدمزنش حسن بلوکی

  . به مجاهدين وصل شده بود" ١١رها "
  .)١٩۶۴-١٨٨٧(   اديت سيتول85
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. کردم اشتباه نمی. شکفت ی خود می ديدم که در خنده او را چونان گلی می. زند لبخند می
  :خواستم سير ببينمش می

  وست دوستباز در آمد ز در جلوه کنان د
  کند نيست غلط اوست اوست ديده غلط می

  چه جای پيراهن است بتن به در پوست پوست
  ساقی مجلس بگو بار دگر دوست دوست
  ٨٦مطرب محفل بخوان بار دگر يار يار

ای؟ کجا را  مگر ديوانه:  را برداشت و گفتمبند عاقبت پاسدار مزبور به نزدم آمد و چشم
بعد از درنگی کوتاه، در حالی که . ديوار که ديدن نداره! کنی؟ بيا خوب نگاه کن نگاه می

راحت شدی؟ حاال بگير بشين و سرت را :  را دوباره بر چشمانم زد، گفتمبند چشم
 .کرد به سرجايش بازگشت داد و غرغر می حالی که سرش را تکان می در! بيانداز پايين

سرش را .  سال۴: ؟ گفتمچند وقت است زندانی هستی: بعد از ظهر همان پاسدار پرسيد
حق داشت، . بيچاره ديوانه شده است: پيش خودش البد گفت. تکان داد و رفت

  .  درک کند،توانست کابوسی را که دچارش بودم نمی
جايی که با   از آنهمچنان شديم بزرگتروقتی که . شناختم  را از نوجوانی میفاطی

در يک اتاق . ای بسيار فقير بودند خانواده. ديدم  دوست بودم، او را نيز میبرادرش جالل
 برادر و پدر و ۴ی نظام آباد تهران، به همراه  ای در محله کوچک کنار راه پله در خانه

پدرش در چهارراه نظام آباد چرخ . کردند  هفت نفری به سختی زندگی می،مادرش
قبل از انقالب دائم با مأمورين کالنتری . ل بودطحافی داشت و به ميوه فروشی مشغو
 در تولستوی. داد  تحويل میها آناش را به  محل درگير بود و قسمتی از دسترنج

و " اند های مختلف نگون بخت های نگون بخت به شيوه خانواده: "گويد آناکارنينا می
بعد از انقالب . ی تولستوی  بر گفته و سرنوشت مادر دقيقًا تأييدی استها آنی  خانواده

 و به اتفاق جالل. نشينی خالصی يافته بودند  از اجارهها آناوضاع فرقی نکرده بود، تنها 
ی اوقاف در شمال شرقی تهران را   از دوستان قطعه زمينی در باالی محلهبعضی

 با فراهم آوردن پانزده تر و تصاحب کرده بوديم و با سختی و مرارت هر چه تمام
آالت و ديگر مصالح  هزارتومان پول و خريد چند بار کاميون آجر و مقداری آهن

چون دوستان بودند و (ای برای استخدام کارگر و عمله  ساختمانی و بدون پرداخت هزينه
به علت نداشتن پول  .، دو اتاق در آن زمين ساخته و پرداخته کرديم)کردند کمک می

شان شوند و در هاي ظر شديم تا همسايگان دو طرف زمين مشغول ساختن زمين منت،کافی
 را نيز ها آنی  شان، چهار ديواری اطراف خانه اين ميان با کشيدن ديوار به دور خانه

چند .  گرفتيم،گذشت جا می برق خانه را از روی سيم اصلی برق که از آن. فراهم سازند
                                                 

  .   نعيم اصفهانی86
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  !تيمراف کنده و در حياط خانه کاشتا درخت نيز از توی جنگل مصنوعی اط
جا از ميان  برای رسيدن به آن. ی فوق هنوز از امنيت کافی برخوردار نبود محله
گاهی به . شديم رو می های ولگرد نيز روبه های باير عبور کرده و در راه با سگ زمين

گاه اين راه را . شدم  میالل را تا خانه همراهی کرده و منتظر جعلت نبود امنيت، فاطی
ی  ام بودند، همه ترين اوقات زندگی آن روزها يکی از شيرين. کرديم سه نفری طی می

  . شان داشتم در کنارم بودند هايی که دوست بچه
خودم . مان فراری بوديم و من جای خوابم را داده بودم به فاطی  همه خرداد٣٠بعد از 
هر بار که . تری برخوردار بودم  از امکانات متنوع منکردم چرا که جا استفاده نمی از آن

شدند، برايم  راهش سبز می  زيادی را از مشکالتی که سرهای هديدم، خاطر او را می
بار   يک. داد بعضی اوقات ترفندهايی را که بکار بسته بود، توضيح می. کرد تعريف می

ژی بيمارستانی در شمال تهران را از ميان وهای راديول در حالی که تالش کرده بود فيلم
ای  که خود را ببازد، لهجه وی بدون اين.  مورد سوءظن قرار گرفته بود،ها بردارد زباله

ش را سخت در چادر پوشانده بود، مدعی شده بود ا به گفتارش داده و در حالی که روی
های خانه   را ببرد و زير فرشها آنت و خانم خانه به او دستور داده که کلفت خانه اس

. بسيار حاضر جواب بود و از سرعت انتقال خوبی برخوردار بود !پهن کند تا نم نکشند
تر ايمانش به مبارزه  از همه مهم.  نيز در حد عالی بود  اش با محيط پذيری قدرت تطبيق

 بود از  فقر و رنج ، عشق و محبت، قاطعيت معجونی. بود و قاطعيتش در حل تضادها
هميشه از ديدن او و نگاهش به مسائل و . و برندگی و در همه حال سراپا شور و هيجان

  . گرفتم برد، انگيزه می کار می هايی که برای حل تضادهايش به  شيوه
 ای به در دوران تحصيل هميشه شاگرد ممتاز کالس بود و از طرف بنياد البرز بورسيه

 که سال آخر دبيرستان بود، به سختی در ۵٩-۵٨در سال تحصيلی . او تعلق گرفته بود
امتحانات خردادماه قبول شد چرا که ديگر وقتی برای پرداختن به درس و مشق برايش 

 دستگير شده بود و ۶٢ در آبان فاطی. او تمام وقت در اختيار تشکيالت بود. نمانده بود
اختيار در سلول انفرادی به  در همان تاريخ بی. طالعی از دستگيری او نداشتمهيچ ا

 ، اعدام شده بود۶٣وقتی که در تيرماه . شدم  فارغ نمی آنای از ادش افتاده بودم و لحظهي
ال کنم، با شناختی که از وی دانستم اگر از مادرم سؤ می. نيز همين حالت را داشتم

ای همين وقتی در شهريور ماه به مالقات رفتم، به دروغ بر .چيزی نخواهد گفتم، داشت
  "رودستی" در واقع داشتم به مادرم. ام بند شده  هم، برادر فاطیبه مادرم گفتم که با جالل

حدسم . فکر کردم در اين صورت اگر مادرم چيزی بداند، رو خواهد کرد. زدم می
 را ترسيدم بگويم فاطی می:  سرازير شد و گفتاش ترکيد و اشکش غضب. درست بود
 فوق، دنيا ی با شنيدن جمله. ناراحت شویبيش از اين اند، نگرانت بودم که  اعدام کرده

توانستم  به سختی می. گويی غم دنيا در دلم نشست. پاهايم سست شد. دور سرم چرخيد
چه کاری از دستت : به من نگفتی؟ در پاسخ گفت چرا زودتر: تمگف. خودم را نگاه دارم
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.  جاودانه گشته بودفاطی. ای نداشت جدال فايده. که ناراحتت کنم آمد، غير از اين بر می
  با مندر ضمن جالل: کردم به او گفتم ی مالقات، وقتی با مادرم خداحافظی می در خاتمه

ای که خورده بود، غرولندکنان چند بد و بيراه   از ناراحتی رودستی.بند نشده است هم
  !نثارم کرد

  
١٠  

دراز کشيده بودم، . اند بازجويی آورده را نيز برای غروب همان روز متوجه شدم جالل
ران سرم بود تمام مدت نگ. ای به او زدم، به سرعت در کنارم آرام گرفت با پايم ضربه

ديوار . چند بار تالش کرد سرم را نوازش کند. که به هنگام بازجويی شکسته بود
 باعث اشتياق و عذابم شده موقع آنچه را که از صبح تا  رو را نشانش دادم و آن روبه

حالت را : شب در حالی که بغل هم دراز کشيده بوديم، گفت. بود، برايش توضيح دادم
.  نيستکمتر از من نباشد، الاقل بيشتر ات به فاطی  تو اگر عالقهدانم می. کنم درک می

دانستم از  می .تازه بماند که اين آخری تو بودی که با او مدام در تماس بودی و نه من
ی  به خوبی آگاه بودم که چه عالقه. کند سر لطف و محبت به من، اين گونه قضاوت می

 مدتی دچار ،وقتی خبر اعدامش را شنيدم: گفت بعدها خودش می. رد داشديدی به فاطی
شنبه بود و  خوشبختانه شب بعد چون پنج. جنون شده بودم و تعادلم را از دست داده بودم

 بردند و در يک ها تقريبًا تعطيل بودند، ما را به آسايشگاه اوين های بازجويی جمعه شعبه
ديگر را ببينيم و سير هم پيدا کرديم که يک دلفرصت کافی .  کنار هم جای دادندسلول

خواب به . چه که در طول اين ساليان بر ما گذشته بود، صحبت کنيم ی آن در باره
از . را از دست بدهيمچگونه ممکن بود چنين فرصتی . آمد مان نمی چشمان هيچ کدام
گشت به  ای بود که بر می ، خاطرهکه در موردش صحبت کرديماتی جمله موضوع

 "مجاهد"ی   در ميدان رسالت روزنامه و محمد مهرپرورهمراه با جالل. ۵٩فروردين 
دو .  بود"مردم"ی  ی نيز درحال فروش روزنامها جا يک دختر توده انهم. فروختيم می

ی   متوجهمن و جالل.  نزديک شده و به او دست درازی کردندللهی به اوا نفر حزب
هنگامی که سرخوش و خندان از کاری که کرده بودند، از مقابل ما . شان شديم گستاخی

که طرف محکم زد ی نفر جلويی  تخت سينهبه  چنان جالل. بستيمشان را گذشتند، راه می
از سرعت عمل ما جا خورده، لکنت زبان . ار و من يقه آن يکی را گرفتمخورد به ديو
چه غلطی : حال انفجار بود، به آن دو گفت در حالی که از خشم درجالل. گرفته بودند

شان خورده  گفتند که دست. کردند از ترس داشتند قالب تهی می! رمُب کرديد؟ سرتان را می
هايش را پاک  ی نيز در حالی که اشکا دختر روزنامه فروش توده. اند منظوری نداشته و
باالخره مجبورشان کرديم بگويند اشتباه کرديم . گر جدال ما با آن دو بود  کرد، نظاره می
:  به او گفتی رفتيم و جاللا به نزد دختر توده.  قضيه فيصله يافت. عذرخواهی کنندو

 داين تازه اول کارشان است، باي! در راه مبارزه پی همه چيز را بايد به تنت بمالی
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کرد، خداحافظی   که از ما تشکر میدر حالیاو ! ها را داشته باشی  از اينبيشترانتظار 
  .کرده و راه خود را پيش گرفت

کردی که چنين مسيری را طی  آيا فکرش را می: م گفتی فوق به جالل با يادآوری خاطره
 که سرش در حالیساکت ماند و بعد مان باشد؟  کنيم؟ و نياز به ماليدن اين همه پی به تن

دانی که ما از اول به اين  تازه خودت می. کرد کی فکرش را می: داد، گفت را تکان می
 در خالل روزهايی که اتآمد ح  يادم می.گفت راست می. زاده چشم ندوخته بوديم امام

 در شعارها سفارت آمريکا را تسخير کرده بودند، جالل" دانشجويان پيرو خط امام"
او .  سال زندان محکوم شده بود١٢ به جالل.  را به زبان بياوردحاضر نبود نام خمينی

. مت سربازی فراری شده بود و ديگر به پادگان بازنگشته بود از خد۵٩در پاييز سال 
به هنگام دستگيری غير از من کسی از اين مسئله . به اين نکته پی نبرده بودندبازجويان 
رفت چرا که  موقع احتمال اعدامش می بردند، همان اگر به قضيه پی می. آگاه نبود
حساب و کتاب بود که به  رشان بیقدر کا آن. تر بود های افراد نظامی سنگين پرونده

  .رسيدند بررسی اين گونه مسائل نمی
ی   دستگير و آزاد شده بود و برای بار دوم نيز در نيمه۶٠ يک بار در مردادماه جالل
 آمده بوديم و روز شنبه ی وسايل به اوين  با کليهی ماهر دو.  دستگير شده بود۶٠ماه  دی
قبل از اين که به بندهای خود برويم، . ر منتقل شديمحصا عد از بازجويی، دوباره به قزلب

 برايش دوخته بود، بيرون آورد و به وی در ساکش را باز کرد و پيراهنی را که فاطی
 دانم فاطی می: فتگ رفت و دائم می هر کاری کردم زير بار نمی. زور تالش کرد تنم کند

.  را نيز به من دادهای فاطی به اصرار يکی از نامه. شود  خوشحال میبيشترطوری  اين
اين يکی سهم تو :  نامه از او داشت و بهترينش را انتخاب کرد و به من داد و گفتپنج
 نيز از بين رفتند و تنها همان که پيش من های فاطی نامه اعدام شد و جالل. شود می

  :کردم چه که او نوشته بود زندگی می ها من با آن  تا مدت.مانده بود، قسر در رفت
دونی امشب که توی رختخواب  نمی. جون سالم، سالم به روی ماهتداداش 

دونی همين امشب، شب  راستی می. خوابيدم هر چه کردم نتونستم بخوابم
اصًال گويی خواب از . ای نداشت  نخير فايده. ترين شب سال طوالنی. يلداست

خالصه . کنه اين شب لعنتی زودتر تمام شود و صبح بشه خدا. ام پريده کله
کنم بلند شدم و دنبال ورقی گشتم و االن دارم اين نامه رو در تاريکی شب و 

راستی دلم برايت تنگ شده ولی خوب . نويسم زير نور يک فانوس برايت می
 پانزده روز ديگر يک سال - دونی حدود ده راستی می. گذره  هر طور شده می

بينم خاطرات  ولی خوب هميشه وقتی عکست رو می. ام هست که تو را نديده
همه . ات نکرده باشم اميدوارم خسته. گذشته مثل يک فيلم برام زنده ميشه

کنه و حالم کامًال خوبه   ام ديگر درد نمی و من معدهرسانند  خوبند و سالم می
  .خداحافظ قربان تو خواهرت. و از اين بابت نگران نباش



  نه زيستن نه مرگ

 

٢١٦

.

. کردم  به تن می، که در بند بودهای مختلفی در مراسم دوخته بود، پيراهنی را که فاطی
ها از من   ولی هميشه تعدادی از بچهد از راز آن مطلع بومصطفی مردفرتنها 
کنی و حاضر  ها اين پيراهن را به تن می چرا تو هميشه به هنگام مراسم: پرسيدند می

د چقدر آن پيراهن برايم عزيز است و توسط ندانست نيستی چيز ديگری بپوشی؟ اگر می
 هم در لبعدها وقتی جال. شدند چه دستانی دوخته شده است، حتمًا با من هم عقيده می

 ها جاودانه شد، ارزش اين پيراهن برايم دو برابر شد و در واقع نشان از دو عام قتل
  . داشت و از دو زخم کاری بر قلبم"جاودانه"
  

١١  
 حاکم شرِع.  برده شدمديری نپاييد که اين بار برای تجديد دادگاه و محاکمه به اوين

. داد تری می  بود که نسبت به ديگر حکام شرع، احکام سبکام علی مبشری پرونده
پناه " افعی"که انسان از ترس آن به " غاشيه"گويند در جهنم ماری است به نام  می
افعی  را در مقايسه با ديگر حاکمان شرع، درست حالت ما را داشت که مبشری. برد می

اين بار برخالف بار قبل، منشی دادگاه نيز حضور داشت و هر جا که  .کرديم قلمداد می
بازجويم تا . کرد خواستم موضوعی را دور زده و وارد آن نشوم، وی دخالت می می

 موارديکی از  .جايی که توانسته بود، سعی در تشديد کيفرخواست کرده بود
: همين را بهانه کرده و گفتم.  توابان بود و بايکوتکيفرخواست، شرکت در تشکيالت بند

کينه و انزجار نيز دارم و به : اگر شرکت در بايکوت توابان جرم است، بغل آن بنويسيد
از کی تا حاال شرکت در بايکوت توابان جزو جرائم : بعد گفتم. کنم آن افتخار نيز می

يد تحمل کيفر کرد؟ کجای قانون چنين چيزی نوشته است؟ اگر شده و به خاطر آن با
 ها آنکند؟ اگر  کسی که به قانون و قضا وارد است، اين مورد را ببيند اشکال وارد نمی

برند؟ از کی تا به حال  از نظر شما افراد صالحی هستند، چرا در زندان به سر می
دانيد  ه است؟ خودتان بهتر میکار عملی بر خالف موازين قانونی شد بايکوت يک خالف

که توبه به هنگام دستگيری معنايی ندارد و بارها من از زبان شما و امثال شما اين 
گوييد توبه  زمانی که خواستيد کسی يا چيزی را محکوم کنيد، می. ام موضوع را شنيده

ه اگر اين استدالل صحيح است، چگون. در اسارت مورد قبول نيست و مبنای فقهی ندارد
ايد کيفرخواست من؟  چيزی را که به نظرتان از نظر فقهی و شرعی رد شده است، کرده

المصالحه و از انجام  اند وجه شدن، ما را کرده آزاد ها برای يک روز زودتر در ثانی اين
کرد و مرا نگاه  گفت و فقط گوش می چيزی نمی. اند  نيز فروگذار نکردهکاریهيچ 
  . کرد می

هر . ايد چهار سال است که پدر من را در آورده:  حالتی معترضانه گفتمدر همين حال، با
اگر حکم من اعدام است، بنويسيد اعدام و . ام ی جديد مواجه بوده روز با يک الم شنگه

 از ملزومات دگرنه اگر قرار است زنده باشم و تحمل کيفر کنم، آيا نبايو. راحتم کنيد
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 قبلی من مستحق اعدام نبودم طبق نظر حاکم شرعحيات و زندگی برخوردار باشم؟ البد 
که حکم ده سال زندان گرفتم، ولی چه به روز من و امثال من در اين چهار سال 

و بدون اشاره به دورانی که در دادم  اجازه حرف زدن به او نمی. داند ايد، خدا می آورده
هايی را نيز که  خواستم خود را ويژه کنم و تنبيه نمی(  به سر برده بودمانفرادی و قبر

 ها آنباالخره .  چرا که ممکن بود به ضد خود تبديل شود.شده بودم ويژه سازم
متجاوز از : گفتم) های من بود گيری خودشان بيش از گفته اعتمادشان به مراجع تصميم

 روز بعد جا،  آنانداختيد ی تا مرغ را م٢٠ اگر .ايد در چهار متر جا  انسان را انداخته٢٠
 مبالغه به تصور اين که .کرد در چنان جايی بوده باشم باور نمی .کردند ديگر تخم نمی

 - هه: خنديد گفت فرصت را مغتنم شمرده و با حالتی تمسخرآميز در حالی که می ،کنم  می
ه شکل بار ب اين. فهميدم از موضوع مطلع نيست! نفر در چهار متر مربع جا ٢٠... !هه 

رد؟ بله، درست گذ  چه میها زندانمثل اين که خبر نداريد در : تری گفتم بسيار قاطع
شما حتا .  اغراقی هم در کار نيست، در چهار متر مربعنفر ٢٠شنيديد بيش از 

که  اين: گفتم. هتش زده بودُب. ايم جا زندگی کرده توانيد فکرش را بکنيد ولی ما در آن نمی
 نفر هم زندگی ٣٠جا متجاوز از  ام، در آن هايش بوده خوشبختچيزی نيست، من جزو 

گويد،  طوری که اين می اين: کرد، گفت حالی که منشی دادگاه را نگاه می در. اند کرده
ی صحبت  دوباره رشته .گويند شان دروغ می  همه"منافقين"حق با اوست ولی چه کنيم که 

گيرم همه دروغ گفتند، تا دليل و . ريم ندا"قياس"در اسالم : را به دست گرفتم و گفتم
. توانيد مرا به دروغگويی متهم کنيد برهانی مبنی بر دروغگويی من نداشته باشيد، نمی

تان است  اين که کاری ندارد، به جای متهم کردن من به دروغگويی، تلفن جلوی دست
چی دست ريش و قي. جاست که چنين ادعاهايی دارد برداريد و بگوييد يک زندانی اين

ی که به عالی قضاي وی شورایگ سخنام آقای مقتدايی تازه من مانده. خودتان است
 عذرخواهی کردند، راجع به چه بودم جزوشانر آمده و از زندانيان که من نيز حصا قزل

خواهی ايشان اين است که من با کيفرخواست ی عذر چيزی عذرخواهی کردند؟ آيا نتيجه
کردم و   را محاکمه میها آن يواش اين من بودم که - جديد دوباره دادگاهی شوم؟ يواش

.  در رفته بود مبشریی کار از دست رشته. شان در پاسخ دادن به من خالی بود دست
بود نيز به عنوان مورد جديد در  را که در پرونده سابقم آمده یموارد يکی از ،بازجو

وانستی کمی ت  اگر می،دادگاه مبنای حقوقی که نداشت. اين کيفرخواست آورده بود
عثمان جديدی به دستم  گويی پيراهن. شدی سازی کنی، دارای موقعيت بهتری می جو

: تمگف. کنم فکر نمی:  گفتمبشری .ا که بخاطرش بار قبل دادگاهی شدماين ر: افتاده، گفتم
ی دادگاه قبلی  جلسه مقداری در صورت. ام ی را پاسخ دادهدانم چه موارد خودم بهتر می

حق با توست و سرش : گشت و موردی را که به آن اشاره کرده بودم، پيدا کرد و گفت
توانی از هر کسی که  تو می: گاه رو به من کرد و گفت آن. ی تأسف تکان داد را به نشانه

ها اجحافی به تو کرده و يا برخالف مقررات فشاری وارد کرده، شکايت   اين سالطی 
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بار نصحيت يکی از   يک! خيلی ممنون: گفتم. مطمئن باش رسيدگی خواهد شد. کنی
 به دکتر شيبانی: شماها را گوش کردم و برای هفت پشتم بس است و اضافه کردم

نگذاريد زندان برايتان :  و بند ما آمده بود و طی سخنان کوتاهی در بند گفتگوهردشت
. زندان باشد، آن را تبديل به دانشگاه کنيد و هر که هر چه بلد است به ديگری ياد دهد

های خود در زمان شاه گفت و اين که هر کس از زندان آزاد    از تجربهدکتر شيبانی
، های شيبانی بعد از نقل گفته. کرد دوباره به زندان و محيط آن برگردد شد، آرزو می می

ها کالس  های او را خورده و برای بچه من گول صحبت:  کرده و گفتمرو به مبشری
ها  يدم و کتکها کش اما همين قاتل جانم شد و به خاطرش مرارت. انگليسی گذاشتم

آدم که از يک سوراخ چند بار گزيده . شوم  نمیتیديگر مرتکب چنين اشتباها. خوردم
جا دادگاه انقالب  اين. ای ات را نشناخته مثل اين که دادگاه و حاکم شرع: او گفت. شود نمی

 در دلم .گويم که از چنين حقی برخورداری  به تو میاست و من به عنوان حاکم شرع
هرچه جنايت است يک سرش تو اين . کنم ام که اعتماد نمی اتفاقًا خوب شناخته: گفتم

بر فرض : گفتم !ی کورها طرف است مردک را ببين انگار با دسته. دادگاه انقالب است
فردا از . ايد شما که به اين صندلی نچسبيده. ی شما را پذيرفتم و اعتماد کردم که توصيه

گيرند که آهای  ی من را می وقت يقه نشيند و آن شويد و يکی ديگر می اين جا بلند می
 حاال خر بيار و  ای؟ برعليه مسئوالن حکومت اسالمی شکايت کرده! "ضد انقالب منافق"

کی را بايد ببينم که بگويم از کسی شکايتی : با لحن تمسخرآميزی گفتم. باقال بار کن
  ندارم؟

خواهی تصميم بگير،  هر طور که می: اش گرفته بود، گفت هايم خنده در حالی که از گفته
آيد، از آن  از تو خوشم می: هايش گفت در خاتمه صحبت. کنم من تو را مجبور نمی

کشند و يک دور مفاتيح برای  جا برای من جانماز آب می رسند اين هايی نيستی که می آدم
ودم و به نظرم آمد نظرش تا اين جای کار هنوز متوجه مقصودش نشده ب .خوانند من می

آيد که رو در روی من  کسانی خوشم می من از: کند، در پی آن گفت را بيان می
توانستم از شما   تا جايی که می،ما باهم در جنگ و ستيز هستيم: گويند ايستند و می می

 بيشترمن از اين تيپ افراد : و بعد اضافه کرد! کشتم و حاال هم منتظر کشته شدن هستم
بالفاصله به ترفندش پی بردم، شايد سناريويی بود که بارها آن را اجرا . آيد  میخوشم

شايد هم تصورات واهی من بود که در پس . کرده بود و در بيانش استادی تمام داشت
ام  ی در محکوميتخواست تخفيف  چه بسا می .ای بودم هر چيز به دنبال پيدا کردن توطئه

ی فوق را نيز به  مقدمه.  پرسيدم را راجع به مجاهدينبالفاصله از من نظر .قائل شود
ها  اما زندان در طی سال. ام را نزد او فاش کنم اين دليل گفته بود که من موضع اصلی

 در ضمن با توجه به .دادم مرا گرگ باران ديده کرده بود و به راحتی دم به تله نمی
 .ام نسبت به دادگاه اول باالتر بود  موضع،ه بودمای که پيدا کرد شرايط زندان و تجربه

پس : او گفت. کردم ام خدمت می ام بودم و به جامعه خواست االن نزد خانواده دلم می: گفتم
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ام را   من بدون اين که پاسخی به سؤال او بدهم، دوباره گفته کنی؟ منافقين را محکوم می
کنی؟ چند بار اين سؤال و  ييد میپس منافقين را تأ: او اين بار گفت. تکرار کردم

توانستم خيلی  می. دادم جهت موضوع را کش می بی .ها بين او و من رد و بدل شد جواب
. تر خودم را از شر سؤال او راحت کرده و پاسخ مطلوب مورد نظر او را بدهم راحت

. خير: کنی؟ کوتاه گفتم آيا مصاحبه می: موضوع را عوض کرد و پرسيد خوشبختانه
هر چه به عنوان آخرين :  و گفت"دادنامه"ای به دستم داد که بااليش نوشته بود  گهبر

 را به عنوان رسد، روی آن بنويس و بااليش نيز اضافه کن که اين دفاع به نظرت می
توانستم، حول محور  من نيز چنين کردم و تا می. ای   نوشته درخواست حاکم شرع

رسيد،  راه به ذهنم می ی توابان مانور دادم و هر چه بد و بی  و قضيهتشکيالت زندان
 اين که به دادگاه رفته و به رغم علی. ها را به او تحويل دادم  کردم و برگهها آننثار 

ظاهرًا حکم سابق من . طور رسمی محاکمه شده بودم ولی حکم جديدی به من ابالغ نشد
  .ن نديده بودندرا تأييد کرده و لزومی به ابالغ آ

ام به  هر بار که وقت مالقاتم شده بود و خانواده. بيش از دو ماه بود که مالقات نداشتم
. اند  برده گفته بودند که مرا برای بازجويی به اوينها آن  زندان رجوع کرده بودند، به

کردند و  یام مستقيم به اوين مراجعه م برای همين در وقت مالقات بعدی، خانواده
کارم در دادگاه تمام . اين بار سوم بود. ام ر منتقل شدهحصا گفتند که به قزل پاسداران می

ای را به  بودم تا عده شده بود و معلوم نبود چند روز بايد در راهروهای اوين منتظر می
. کردم  صبر میروز بعدداقل بايد تا ح.  بفرستندها آنر ببرند و مرا نيز همراه حصا قزل

:  گفتمبه مبشری. سه روز بعد نيز وقت مالقات بود. ی ماندن در اوين را نداشتم حوصله
اگر . ر استحصا ام و فردا روز مالقاتم در قزل متجاوز از دو ماه است مالقات نداشته

ر ببرند وگرنه حصا  که همين امروز مرا به قزلشود به گروه ضربت دستور دهيد می
کنند و شايد در  ر، به اوين مراجعه میحصا ام بعد از نديدن من در قزل دوباره خانواده

بار نيز از مالقاتم محروم شوند و اين  ر بفرستند و اينحصا اين فاصله مرا به قزل
 کنند حتمًا اتفاقی برايم افتاده است که مسئوالن آن  فکر میها آن. آمد ادامه پيدا کند و رفت

گويند  کنند، مسئوالن می ر مراجعه میحصا برای اين که وقتی به قزل. کنند را کتمان می 
پس . ر رفته استحصا گويند به قزل  میها آنکنند،  وقتی به اوين مراجعه می. اوين است

هايم، با گروه ضربت تماس گرفت و دستور داد همان روز مرا به  از شنيدن حرف
  . ر منتقل کنندحصا قزل

ها بدرقه و يا  گشتم، به گرمی از سوی بچه رفتم و يا باز می  میهر باری که به اوين
. ن زندانيان مارکسيست و مجاهد بسيار حسنه بودروابط بي. گرفتم مورد استقبال قرار می

 يکی  بوديم، وقتی يحيی مدرسی١ زمانی که در بند احت. تقريبًا هيچ مشکلی در بين نبود
های   به اوين منتقل شد، به گرمی از سوی بچه برای بررسی وضعيتاز زندانيان مجاهد

های شديدی، الاقل بين بخشی از زندانيان  ندیبرخالف بند زنان که مرزب. بند بدرقه شد
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اما در بين مردان و در بندهای مختلفی که من در . وجود داشتمارکسيست و مجاهد 
  . بردم، چنين مشکالتی نبود  به سر میها آن
  

١٢ 
های سياسی متفاوت   مختلط بودن زندانيان و وابستگیرغم علیاز ابتدای تشکيل بند، 

دستی شايان توجهی کی مسئوالن زندان، از هماهنگی و ي  اوليه و بر خالف تصورها آن
های مختلف رژيم را مجبور به  در برخورد با مسائل برخوردار بوديم و در زمينه

های اعتراضی جمعی نيز از برخوردهای  ی حرکت زمزمه. نشينی کرده بوديم عقب
 رسيدند که بند را منحل مسئوالن زندان سرانجام به اين نتيجه. شد عمومی بند استنباط می

هنگامی که نام ما را خواندند و . کنند تا از اين طريق مشکالت پيش آمده را حل کنند
 که به در حالیرويم و او همراه ما نيست،  میی ما از بند   متوجه شد همهآقای شهبازی

ل کرده چون ابر بهار قدرت ايستادن روی پاهايش را نداشت، مرا بغ لرزيد و شدت می
ی  جان من بدون شما چکار کنم؟ اشک پهنه"آقا": با صدايی حزين گفت. گريست

او که .  وی را چنين دردمند و آزرده خاطر نديده بودمگاه هيچ. صورتش را پر کرده بود
اش کم  غريد، در برابر احساس و عاطفه در مقابل پاسداران و بازجويان چون شيری می

تا آن موقع به . نمود ناپذير می هايش به شدت سخت و تحمل اع با جگرگوشهود. آورده بود
توانستم درک کنم از  نمی.  تا اين حد احساساتی است"آقا"ذهنم نيز خطور نکرده بود که 

 جاودانه رشت در ۶٧عام سال  او که در قتل. چه قلب رئوف و مهربانی برخوردار است
من . ها کنار بيايد توانست با غم از دست دادن بچه یماند نيز به سختی م شد، اگر زنده می

 از زور ناراحتی "آقا"ترسيدم . ها به چشم ديده بودم اش را هنگام انتقال بچه يک چشمه
هايی  آقاجان حتمًا بچه:  گفتم،فشردم  که جسم نحيفش را در آغوش میدر حالی. سکته کند

نگريست تکرار  هايم می ه در چشم کدر حالیولی او . بهتر از ما نزد شما خواهند آمد
دلم . شد کاش او نيز همراه ما می ای. داد اشک امانش نمی...  چرا؟ آقاجان چرا،: کرد می
  . ای پيرمرد را رها کنم خواست لحظه نمی

 تعدادی از زندانيان که بيمار بودند در همان بند باقی ماندند و بيماران ،بعد از انحالل بند
 ۵بند . آوری کرده و به اين بند منتقل کردند  را نيز جمع٣ و ١ی بندهای ديگر واحد ها

ر در سال بعد، به همان حصا در واقع به بند بيماران اختصاص يافت و تا انحالل قزل
  . شکل باقی ماند

 ٣ر واحد هنوز کسانی که د.  بودتقسيم بندی زندانيان بر اساس ديدگاه حاج داوود
فشار و . شدند  ارزيابی می١تر از زندانيان واحد   شدند، سر به راه نگهداری می

کسانی که مشمول عفو و تقليل حکم .  بودبيشتر ١حساسيت روی زندانيان واحد 
  . شدند  انتخاب می٣ از ميان زندانيان واحد بيشترشدند،  می
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 در اختيار زندانيان قرار داده بود و وران حاج داوود امکانات زيادی را نسبت به دميثم

.  بودندها آن مد نظر بيشتر ١زندانيان واحد . در قبال آن خواستار گرفتن امتيازاتی بود
. شد که نظافت سالن مالقات و راهروی واحد را به عهده بگيرند از زندانيان خواسته می

ز افراد داوطلب انجام اين کار بودند و مشکلی اساسی برای  هميشه تعدادی ا٣در واحد 
کردند که  زندانيان استدالل می. تميز کردن سالن مالقات و راهروی واحد، در ميان نبود

در . گيرند باشد، به عهده می ی زندانيان می هايی را که مورد استفاده تنها نظافت محل
باز زنند ولی موفقيت  از انجام اين امر سرکردند  افراد تالش می. گونه نبود  اين١واحد 

 قريب به اتفاق افراد به  تقريبًا اکثريت١ واحد ١در بند . کردند چندانی کسب نمی
شماری از انجام   تنها تعداد انگشت وهای گوناگونی با انجام آن موافقت کرده بودند شکل
  .  بيش برخوردها به همين شکل بوددر بندهای ديگر نيز کم و. باز زده بودند آن سر

 گفته شده بود که تميز کردن برنج و حبوبات مورد استفاده در غذا به عهده ١در واحد 
 و از زندانيان شد میهر روز چند گونی برنج و حبوبات به بندها داده . زندانيان است

ها از آن  چه ب١ واحد ۶در بند مجرد .  مشارکت کنندها آن در تميز کردن ند تاخواست می
به آشپزخانه دستور : مقامات زندان گفته بودند. کردند  ياد می"جنگ عدس"به عنوان 

زندانيان هر بندی که حاضر به تميز کردن حبوبات و برنج  برای داده شده است که 
شان نباشند، از همان برنج و حبوبات تميز نکرده در طبخ غذايشان استفاده  مورد استفاده

گفتند هر  ها به شوخی می بچه. شد ی سنگ و آشغال زيادی در غذا پيدا میبرای مدت. شود
ای از سنگ و آشغال است که صبح به صبح با بيل آن را در  يک از بندها دارای جيره

سياست تميزکردن حبوبات ديری نپاييد و مقامات زندان مجبور . ريزند غذای هر بند می
  . نشينی شدند به عقب

ت سرکوب زندانيان، با استفاده از حکام شرع و صدور احکام سياست جديد رژيم جه
 که روزی مجيد انصاری. شد، بود ی که قوانين زندان نقض میمواردشرعی شالق در 

برداری از زندانيانی که در قبرها نشسته بودند، فرمان برچيدن قبرها را داده  خود با فيلم
دوباره .  دوباره برپا شده بود١ واحد قرنطينه. آورد یها روی م بود، به همان شيوه

توابان . جا را متحمل شوند جا نشسته و سکوت آن بند در آن ها مجبور بودند با چشم بچه
 که چندی قبل از بچه های علی هاشمی. جا در نظرگرفته شده بودند نيز برای نگهبانی آن

شدند، کتک مفصلی خورده   به صورت تنبيهی نگهداری می٣ واحد ۶بند  که در ۴بند 
های اعمال شده در  اين بار محدوديت. جا را به عهده گرفته بود ی آن بود، مسئوليت اداره

اين تفاوت ناشی . شد، متفاوت بود  اعمال میچه که در دوران حاج داوود قرنطينه با آن
 که شعار اصالحات در زندان را ها آن. برديم ی بود که در آن به سر میاز شرايط جديد

خواستند،  چه که در حق زندانيان روا داشته بودند، پوزش می دادند و روزی برای آن می
جا بايد به ماهيت يکسان افراد  از همين. آورده بودندها روی  دوباره به اعمال همان شيوه
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 ۶ و ۴،١کنين قرنطينه اين بار از ميان زندانيان بندهای سا .شد اين دو جناح پی برده می
  . بود۴با زندانيان بند  در اين ميان اکثريت.  انتخاب شده بودند١واحد 



  
 
  

  روابط و مشکالت جديد
  

ی شعار تا  فاصله؛ تضاد و درگيری بين زندانيان مجاهد؛ ١ واحد ٢بند 
ت در بند؛ ؛ مشکل زندانيان مارکسيس ٣عمل؛ خبرهای خوش از بند
  ...ها و ای ؛ تشکيالت تودهبرخورد با ميثم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

؟شويم، من يا ماه کدام پيروز می  
 من اگر پيروز شوم

مهتابست و نور جهان بی  
 ماه اگر پيروز شود
ها کوه  

غرور فريادند و بی بی  



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٢٤

.

١  
ه تعدادی ديگر از من به همرا.  برده و در بندهای مختلف تقسيم کردند١ما را به واحد 

در ابتدای ورود و قبل از تقسيم، به مسجد بند برده شديم و .  منتقل شدم٢ها به بند  بچه
 که از قبل با وی دوستی و رفاقت های نخست متوجه شدم محمد خمسه در همان لحظه

فروشگاه بند ی  مسئوليت اداره. داشتم، يکی از توابان شاخص و گردانندگان آن بند است
شناخت  ها که از قبل می او که از حضور من و تعدادی ديگر از بچه. ی او بود به عهده

با ديگر .  بيسکويت و کمپوت فرستادبرايمانآگاهی يافته بود، از طريق يکی از توابان 
به نظر من . های فرستاده شده استفاده کنيم يا نه دوستان مشورت کرديم که آيا از جنس

يی که او مسئول فروشگاه بود، استفاده از اجناس فوق به لحاظ اصولی اشکالی جا از آن
مان  ها تقسيم  بعد از اين که در اتاق.  را بپردازيمها آنتوانستيم بهای  نداشت چرا که می

اش چنان که گويی   مراجعه کردم و با آوردن نام خانوادگیکردند، به محمد خمسه
ام شما مسئول فروشگاه بند هستيد، برای ما مقداری کمپوت و  شنيده: ش، گفتما شناسم نمی

بيسکويت به عنوان شام آورده بودند، آمدم پولش را بدهم که مبادا مديون امثال شما 
 دو روز هم هرگاه مرا در بند - يکی. وگو پول را گرفت با اکراه ولی بدون گفت! شويم
. کردم دادم و بسيار سرد از کنار او عبور می را نمیپاسخ سالمش . کرد ديد، سالم می می

 .بعد از چند بار سالم کردن از رو رفت و ديگر سالم نکرد
  
٢  

 ين تلفات را در دوران حاج داوودبيشتر در ميان بندهای متعلق به زندانيان مجاهد، ٢بند 
به خاطر مسائل پيش .  کرده بوديمرژين تواب و بريده را تقديم بيشترمتحمل شده بود و 

 شده بودند، بند به شدت بيمار  در دوران حاج داوودها نآمده در اين بند و تحقيری که آ
ی  توانست به اثرات مخرب و نابودکننده طرفی با اولين نگاه، می هر ناظر بی. بود

  . ببردی بسيار تلخی که بند از سر گذرانده بود، پی  تجربه
عدم اعتماد و جو . بخش کامًال جدا از هم تجزيه شده بودند های مقاوم بند به دو بچه

 تغيير رغم علیاثرات آن، .  وارد ساخته بودها آن اساسی و هولناکی به های هبدبينی ضرب
 بعد از آزادی نيز ا از بين نرفت و حتگاه هيچ ،و تحوالت گوناگون در سطح زندان

ی اساسی با ديگر  ها فاصله  زمينهبسياریدر  ٢به نظر من بند . بود ها آنگريبانگير 
بندی  افراد در دو گروه تقريبًا متخاصم در مقابل هم صف. بندهای زندانيان مجاهد داشت

شان صرف مبارزه با   انرژیبيشترکرده بودند و در واقع به جای مبارزه با رژيم، 
اين دردآورترين . ان قرار داشتشد که در کنارش خودشان و دوست و همرزمی می

 له شده  که خود را در دوران حاج داوودها آن.  جريان داشت٢چيزی بود که در بند 
ديده به از نقش ستم. يگران بر آمده بودنديافته بودند، اين بار خود در صدد له کردن د

به نظر من .  يا بدان آگاه باشند که خودشان بخواهند ، بدون ايندرآمده بودندگر نقش ستم
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گذرانده ی ناگواری بود که از سر  اين واکنش طبيعی روانی افراد بند در برابر تجربه
  .کس پيروز نبود و اصوًال پيروزی معنايی نداشت  در اين ميدان هيچ. بودند

 ای چيزها و حت  برخالف جريان عمومی زندان، به نفی همه،بخشی از افراد بند
های زندانيان رسيده بودند و قبل از هر چيز باعث عذاب خود و ديگران آورد دست
.  از موضعی کامًال راست ولی با ظاهری چپ، با همه چيز مخالف بودندها آن. شدند می

های شيکی نشان  کردند آن را در قالب از هر حرکت جمعی هراس داشتند ولی تالش می
ترين  ، يکی از مقاومداری ايرج لشکری  در ورزش جمعی بند که به ميانهها آن. دهند

های کودکانه را به جايی  لجاجتجستند و  شد، شرکت نمی زندانيان مجاهد برگزار می
 هم ، آنکردند های مختلف ورزشی نيز پرهيز می بازیاز شرکت در  رسانده بودند که حتا

  !داد  انجام مییبندی زمان ورزش را ايرج لشکر فقط برای اين که تقسيم
شد و مسئوليت آن با مرتضی  خانه اداره می ها به شکل آبدار يکی از اتاق
همين داشتنی بود که به    از زندانيان مقاوم و بسيار دوست، يکی ديگرمالعبدالحسينی

ارخانه و استفاده از چراغ را  آبد،آن عده.  معروف شده بود"مرتضی چراغی"خاطر به 
ی آن و حتا از غذاهايی که به  تحريم کرده و از چای تهيه شده و يا گرم شده بوسيله

  ! کردند شد، نيز استفاده نمی ی آن توسط زندانيان درست می وسيله
های زندانيان مجاهد بود،  های بند از نظم و انظباطی که در شکل و دکوراسيون اتاق اتاق

هر تازه واردی وقتی به بندی که زندانيان مجاهد در آن به سر . بهره بود یتقريبًا ب
ها تميز   را از ديگر اتاقها آنهای  توانست به راحتی اتاق گذاشت، می بردند، قدم می می

  . گونه نبود  اين٢دهد در صورتی که بند 
 در آن بود وسازی نشده  محوطهبندی و  بندها، جدول ديگر  حياطحياط بند نيز بر خالف 

، غالبًا با ی مختلفزندانيان در بندها. کاری خبری نبوداری و گلکاز سبزي
هايی را برای  کاری اختصاص داده و قسمت سازی، قسمتی از حياط را به سبزی محوطه

متأسفانه در اين بند هيچ يک از اين امور . کردند قدم زدن و بازی زندانيان تفکيک می
که هر چه نظم و انظباط و زيبايی بود، در اين بند ضد ارزش گويی . انجام نگرفته بود

  . هايی ديگر در ميان بود هر چند در حرف ادعاها و توجيه. شد تلقی می
گرفتند که بعد از دوران  های مختلف داخل بند را زندانيانی به عهده می ی مسئوليت کليه

بودند، چرا که زندانيان قديمی از پذيرش مسئوليت ابا  به اين بند انتقال يافته حاج داوود
های موجود در بند شده و عمًال  داشتند و در صورت پذيرش نيز دستخوش حساسيت

  . دادند کارايی خود را از دست می
ی رفتن به  در اين بند زندانيان هنوز اجازه. از همه بدتر حاکميت توابان بر بند بود

ترين  روانه، راست  شعارهای به ظاهر چپرغم علی. دهای يکديگر را نداشتن اتاق
ی توابان  تالش مشخصی برای نابودی و از بين بردن سلطه. عملکردها جا افتاده بودند

 از تسلط نسبی بر بند برخوردار بودند ها آنانجام نگرفته بود و برخالف بندهای ديگر، 
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د وگرنه امکان نداشت توابان عملی افراد بند در اين زمينه بو و اين تنها ناشی از بی
سال پس از تغيير و تحوالت   هم متجاوزاز يک ای بيابند؛ آن بتوانند چنين قدرت و اتوريته

  ! درون زندان
های ناشی از شرايطی که بند  ها ريشه در گذشته داشت و التيام زخم ی اين نابسامانی همه

اصلی ی مسئوالن  کليه. پذير نبود گی امکان به ساد طی کرده بود در دوران حاج داوود
 مرا از دوران قبل از  و محمد خمسه گرفته تا علی ونکیبند، از علی جمشيدی

 دستش تير خورده  خرداد٣٠ در علی جمشيدی. شناختند دستگيری و يا دوران زندان می
بود و مدتی من به فکر اين بودم که او را به نزد دکتری ببرم تا دستش را مورد مداوا 

بعدها از اين که بنا به عللی اين کار انجام نشد، به شدت خوشحال بودم وگرنه . قرار دهد
کردم  می برخورد ها آنای با  من به گونه. وی پاپوشی برای دکتر مورد نظر ساخته بود

  .از اين بابت به سختی در فشار بودند. شناسم  را نمیها آنکه اصًال 
 به  اين بود که در دوران حاج داوود٢به نظر من يکی از مشکالت روحی زندانيان بند 

روانه در واقع يک واکنش طبيعی  غايت تحقير شده بودند و طرح شعارهای به ظاهر چپ
 از اين ها آن.  رفته بودها آن بر چه که در دوران حاج داوود سبت به آنروانی بود ن
ترس و . گرفت کارشان شايد از ترس نشأت می. خواستند خودی نشان دهند طريق می

 به بند ٨٧ )اوس ولی (ای که ولی رضايی ضربه. ای که ريشه در گذشته داشت واهمه
هر حرکت .  را نسبت به همه چيز بدبين کرده بودها آن  ووارد کرده بود، کشنده بود

کردند  کردند و بعد تالش می  و از آن پرهيز میديدهجمعی را در قالب يک تشکيالت 
چه  يک تفاوت اساسی بين آن.  مطرح سازند"چپ"حرکت خود را نيز در زرورقی از 

 با جريان عمومی سياسی ها آن ميان نيروهای سياسی و هواداران که در کشور ما و در
در کشورهای غربی و آمريکايی وجود دارد، در اين واقعيت نهفته است که در کشور ما 

ترين نيروها نيز تمايلی   راستاحت.  جلوه دهند"چپ"همه تمايل دارند خود را به نوعی 
کسی را . کنند  ناسزا به خود تلقی می ندارند و آن را يک توهين و"راست"به دفاع از 
 و "راست"های   هستم، از ارزش"راست"من يک نيروی :  بگويدکنيد که علنًا پيدا نمی

بخش و کليد حل مشکالت اقتصادی و   را نجاتها نآکنم و   حمايت می"داری سرمايه"
ترين محافل اقتصادی بازار نيز دم از  راست. دانم سياسی و اجتماعی کشور می

طلبان نيز خود را مدافع نوعی از  سلطنت! زنند می...  و"پابرهنگان" و "مستضعفان"
در ميان نيروهای مخالف رژيم نيز همه تالش ! کنند سوسيال دمکراسی معرفی می

.  مطرح سازند"چپ"ترين مواضع سياسی را در قالب و زرورقی از  کنند که راست می
  .  نبود و نيست ايش عام جامعهبالطبع زندان نيز مبرا از اين خصلت و گر

                                                 
 بدون هيچگونه فشاری  بود که در دوران حاج داوود٢های زندانيان مجاهد در بند    او مسؤل يکی از تشکيالت87

  . اختيار زندانبانان قرار داده بودروزی از بند بيرون رفته و کليه اطالعاتش را در
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 که در واقع ١٧ديد توابان و اتاق فرماندهی بند، به سلول    با صالحمن و ابراهيم حبيبی
کسی ذهنيت منفی . ترين کانون مخالفت با جريان اکثريت بند بود، فرستاده شديم اصلی

بنا به . تر بود ار برای ما راحتنسبت به من و ابراهيم نداشت و به همين دليل ک
زد، چرا که  راست به ما نمیانگ  داشتيم، کسی ای که الاقل در دوران حاج داوود گذشته

ترين مواضع را نمايندگی  هميشه در بندهای مختلف همراه با کسانی بوديم که چپ
  . کردند می

 موجود در بند روی ما نبود، من به های جايی که تازه وارد بوديم و حساسيت از آن
. سرعت به مسئوليت اتاق انتخاب شدم و ابراهيم مسئوليت صنفی را به عهده گرفت

های اتاق که قبًال  های گوناگون در سطح اتاق، به هر يک از بچه برای پذيرش مسئوليت
مه در بختانه پاسخ مثبت گرفتم و ه خوش. پذيرفتند، مراجعه کردم هيچ مسئوليتی را نمی

دراول کار به ابراهيم گفتم که تالش کند هر روز  ! به ياری ما برخاستندنشانحد توا
اصرار داشتم که حتمًا غذای . تهيه کند" ساعت پنجی"ترتيبی دهد که يک وعده غذای 

ای چراغ را تحريم  گرم صرف شود تا مجبور شويم از چراغ استفاده کنيم، چرا که عده
های  کردند تا به بهانه  اول يکی دو نفر لجوجانه تالش میدر چند روز! کرده بودند

 از شوند به خاطر رودربايستی مجبور تادر اتاق نباشند " ساعت پنجی"مختلف، سر 
ی  اش برای تهيه وقفه ولی پيگيری مداوم ابراهيم و تالش بی. غذای گرم استفاده کنند

گويی نوعی . نيز پايان دادها  ، به سرعت به اين نوع مقاومت"ساعت پنجی" غذای گرم
 مجبور بودند به ها آنرفی از ط! لجبازی در کار بود تا يک موضع سياسی مشخص

ی اتاق دستورات مسئول صنفی را  کارگر اتاق، هنگام انجام کارهای روزانهعنوان 
ی غذای  برای مثال هنگام کارگری، وقتی ابراهيم کسی را موظف به تهيه. رعايت کنند

 صرف نظر از اين که چه ،داد کرد، او بايد اين کار را انجام می می" ساعت پنجی"
اين کار افراد را در عمل . موضعی در رابطه با استفاده از چراغ يا وسايل ديگر دارد

هايشان  خوانی شد که بتوانند به غيراصولی بودن مخالف کرد و باعث می دچار تناقض می
محمد . کردند  در ورزش جمعی شرکت نمیها آن ای از هنوز عده وجود اين،با .  ببرند پی

ی فوق ليسانس شيمی در آمريکا  ه که در دوران شاه به تحصيل در دورهزاد  جنگ
کاری اتاق بود و با دقت نظر و حسن سليقه شروع به سر و  مشغول بود، مسئول ملی
های زيبايی درست  ها، قفسه چهوی با کمک و مساعدت ديگر ب. سامان دادن به اتاق کرد

زاده در همان دوران از  همسر محمد جنگ. کرد و اتاق را از حالت قبلی به در آورد
 بعدها متوجه شديم که وی هنگام خروج از. زندان آزاد شد و پس از مدتی ناپديد شد

اين خبر محمد را در اندوهی جانکاه فرو . شده است مرز، به دست نيروهای رژيم کشته 
  .ه بودردب
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ه و چند زاد  همسر محمد جنگ زاده جورابچی نسرين شريفبا شنيدن خبر کشته شدن 
 نيز به شکل بعدها محمدعلی منعم. خبر در همين راستا، به شدت درهم رفته بودم

" القارعه"شد رژيم جريانی را به نام  ود که گفته میها ب مدت. شود مشکوکی کشته می
های القارعه را تشکيل   انقالب هستهعناصر وابسته به دادستانی. تشکيل داده است

 درواقع باندهای سياهی بودند که از ابتدای انقالب شکل گرفته بودند و در ها آن. دادند می
های سياسی و زندانيان  اين باندهای سياه برای مقابله با گروه. دندش مقاطعی فعال می

انصارش در   و اعوان وهدف الجوردی. سياسی آزادشده، دوباره راه اندازی شده بود
ايم و احتمال آزادی تعدادی  حال که دادستانی انقالب را از دست داده: شد اين خالصه می
که بدون " القارعه. " در شهرها بپردازيمها آنرود، پس بايد به شکار  از زندانيان می

در اوايل انقالب داشت، بعدها مادر ديگر ...  و"شاهين سياه"شک ريشه در باندهای 
 و همچنين باندهای سياه "دخمه شهر ری" و "انصار حزب اهللا"باندهای سياه رژيم مانند 
  .  شد"ها لباس شخصی" و نيروهای انتظامی و متشکل در سپاه پاسداران

  
۴  

 دقيقه يک جفت دمپايی را به کمک دو عدد کيسه حمام ۴۵ه در عرض زاد  محمد جنگ
ها را  يکی از اين کفش. کرد و يک قالب، به يک جفت کفش کتانی بسيار زيبا تبديل می

ی سپاس  پيرمرد به نشانه.  درست کرده بود،مدآ برای پدرش که از خوی به ديدارش می
.  را به پا کرده و به زندان آمده بودها آنو قدرشناسی از فرزندش، در اولين مالقات 

 دو شد ای کاش می: گفت  معروف بود، هميشه می"محمد جنگی"ه که به زاد  محمد جنگ
ت و يکی نيز برای همسرش درست ، يکی برای رئيس شرکها جفت از اين کفش

 بدان "محمد جنگی"از ديگر اموری که .)  بوداش به مسعود و مريم رجوی اشاره(کنم
نوار چسب نداشتيم . های اتاق بود ی کتاب مبادرت ورزيده بود، مشمع کردن جلد کليه

به جای استفاده از . گرفت، بسيار ساده و کارا بود به کار میولی تکنيکی که محمد 
زرورق .  بودکارسازدستگاه پرس او نيز بسيار ساده و . کرد چسب، محل را پرس می

خواست پرس کند، قرار داده و سپس يک قاشق بزرگ  سيگار را روی محلی که می
 ورق سيگارطريق زرگرمای قاشق از . کشيد غذاخوری داغ را روی محل محکم می

 برای گرم کردن قاشق بسيار "محمد جنگی"تکنيک . کرد مشمع زير آن را پرس می
وی مقداری روغن و يا خورده شمع در قاشق مزبور ريخته و سپس . جالب توجه بود

   و در هر کدام از گرهشودپيچاند که دارای سه گره  ای می يک سنجاق قفلی را به گونه
. کرد ها را روشن می داد و فتيله ی زيلو تهيه شده بود، قرار می ک فتيله که از پنبهها ي

ها روشن بودند، داغ بود و کار  بدين طريق قاشق مزبور همواره و تا هنگامی که فتيله
  . گرفت پرس با آن انجام می
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 مسئوليت طراحی حياط را به عهده  که دانشجوی معماری بود،نژاد قمی یوحيد سعيد
قسمتی از محوطه را به باغچه و زمين بازی فوتبال و واليبال اختصاص داده . گرفته بود

بود و محل قدم زدن افراد را نيز طوری انتخاب و طراحی کرده بود که در حين قدم 
بت  که در مجاورت بند ما قرار داشتند، صح٣های بند  زدن به راحتی بتوان با سلول

های درون باغچه شد  تنها کافی بود سر را پايين انداخته و مشغول ور رفتن با گل. کرد
ی زندانيان در  البته همه. و به صحبت خود با بند مجاور از طريق پنجره ادامه داد

ی  زدن در حياط، طوری از کنار پنجره کردند به هنگام قدم بندهای مختلف تالش می
.  که بتوانند ارتباط الزم را با بند مجاور برقرارسازندهای مجاور حرکت کنند سلول

تر   و منطقیبيشترها، استفاده از اين امکان را  قراردادن باغچه در کنار رديف پنجره
  .کرد می

 از آن گاه هيچيافتم که با وحيد درد دل کنم و از مصاحبتش که  ها فرصت می  وقتبيشتر
 ما حدس یهايش گذشته بود، هر دو ازجويیمدت زيادی از ب. شدم، لذت ببرم سير نمی

مان به  بينی پيش. خواهند خواند زديم که به زودی او را برای تجديد محاکمه فرا می
مدت .  صدا زدند او را برای انتقال به اوين۶۴سرعت به وقوع پيوست و در پاييز 

دست آمده بود، استفاده از فرصتی که به . زيادی در انتظار اين لحظه به سر برده بود
 از .لطف کرده و مرا امين خود دانسته بوداو . کرده مرا به نزد خود فرا خواند

هايش را که حکم  اش برايم گفت و آخرين صحبت چگونگی لو رفتن و وضعيت پرونده
هر دو حدس . کرد شايد باز نگردد احساس می. وصيت داشت، در گوشم زمزمه کرد

در نظرم از هميشه زيباتر و . اند به دادگاه صدايش کردهزديم که برای رفتن  می
که در   در حالی. شا بينم کردم شايد برای آخرين بار می احساس می. آمد تر می مهربان

: ؟ در جواب گفت"قدر کلفته تو هميشه صدات اين! پسرجان: "آغوشش گرفته بودم، گفتم
اش، از صدای کلفتی برخوردار  وحيد بر خالف جثه!" کنم  فقط وقتی صحبت می،نه آقا"

های  کردم به يکی از صحنه خواستم با او شوخی کنم، اشاره می بود و من هر وقت که می
وگوی فوق در آن جا شکل  در دوران شاه که گفت" های محل بچه"سريال تلويزيونی 

وحيد رفت و تا برگشت، من چند روزی دل و دماغ انجام هيچ کاری را . گرفته بود
! آمد که اعدام نخواهد شد  خوشبختانه به دادگاه رفته بود و از جو دادگاه بر می.نداشتم

  .خبری خوشحال کننده بود
  
۶  

 ها آنگذار  که جزو طيف تحريم کننده و تأثيرهای اتاق ، يکی از بچه" ک- ح "روزی به 
 آن که او را به از اين. اختصاص داشت، برود" ها منفعل"بود، ابالغ شد به اتاقی که به 

 و توجيه نزد توابان، از رفتن به آن دليلاتاق فرستاده بودند، رضايت نداشت و با آوردن 
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سعيد که فردی .  اتاق فرستادند را به آن سعيد جبرييلی اوبه جای. باز زد اتاق سر
تکلف و در عين حال حل شده در مبارزه و سرشار از انرژی بود، با  ادعا و بی بی

در . او دانشجوی معماری دانشگاه ملی و اهل بيجار بود. اشتياق به اتاق مزبور رفت
از قبل به توانايی سعيد .  جاودانه شد به همراه برادرش، ارفع جبرييلی۶٧های  عام قتل

ی وجودی خود را در شرايط سخت و دشوار به خوبی نشان داده  او جوهره. باور داشتم
ی بند  ها نگذشته بود که همه  هنوز يک هفته از رفتن او به اتاق به اصطالح منفعل.بود
کاری در اتاق  ی افراد اتاق به ملی از جمله توابان متوجه شدند روز جمعه همه و

  شان اد تغييرات اساسی در اتاقمشغولند و سعيد همه را به کار گرفته و در صدد ايج
تأثير سعيد روی افراد اتاق تا . شد ديد  را به راحتی میتحرک در بين افراد اتاق. هستند

  .بدان پايه بود که بالفاصله اتاق او را تغيير دادند
چند دوری قدم نزده بوديم که . خواستم با هم قدمی زده و گپی بزنيم" ک - ح"از 
کنی  آيا تو تصور می: گفتم"  ک- ح"با نشان دادن اتاق به . روی اتاق مزبور رسيديم روبه

من . نه چنين تصوری ندارم: منفعل نيستی؟ با تعجب از سؤالی که طرح کرده بودم گفت
ی ما   ممکن است همه دادی؟  عدم انفعالت را در عمل نشان میدآيا نباي: هم بالفاصله گفتم

 اگر واقعًا اين گونه بود، پس چه  ؟هين افراد باشيم، ولی در عمل چکمتردر حرف مح
 به اتاق مزبور بروی و مانند سعيد عمل کنی و ديگران را نيز هراسی داشتی از اين که

گونه که سعيد  به حرکت واداری و باعث ايجاد جنب و جوشی در ديگران شوی، همان
برفرض که تو مقاوم هستی ولی : گفتم. در پاسخ، حرفی برای گفتن نداشت. عمل کرد

واهد کرد که برای فعال در يک جمع منفعل، پويايی و مقاوم بودن زمانی معنا پيدا خ
در غير اين صورت، اين جمع . کردن جمع و تأثير مثبت نهادن بر آن در تالش باشيم

ساکت . مان خواهد شد  رفته بر ما تأثير منفی گذاشته و موجب انفعال- خواهد بود که رفته
 ترسيدی مارک انفعال بخوری و آيا می: پرسيدم. داد هايم گوش می بود و به دقت به گفته

او به خاطر اين که   قرار بگيری؟ها آنقدر اطمينان نداشتی که تحت تأثير  يا به خودت آن
 خواسته بود که ها آن انفعال نخورد، به نزد توابان رفته و از انگبه اتاق مزبور نرود و 

اين حرکت، خودش : با يادآوری اين موضوع به او تأکيد کردم. به آن اتاق نرود
هر چند مطمئنم تو ! ای  تو با اين کار به توابان مشروعيت داده.ترين موضع است راست

از او خواستم در رابطه با . ی عملت چنين است چنين قصدی نداشتی، ولی نتيجه
  .مان فکر کند وگوی گفت
هيچ افتخاری : کردم هميشه با خودم فکر می.  معتقد به تنزه طلبی فردی نبودمگاه هيچمن 

توانی   اند و تو نمی وقتی که در جمعی هستی که همه منفعلات نيست  نبودن  به منفعل
  . بگذاریها آنتأثيری مثبت روی 

 را جهت کار اجباری به زيرهشت چند روزی نگذشته بود که اتقافًا او و سعيد جبرييلی
ين کار سعيد حاضر به انجام ا.  خواستند که زيرهشت را تميز کنندها آنواحد بردند و از 
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 زدن وی با چوب تی و خرد کردن آن احق خود دانست و حت نشد و آن را اجحافی در
ی کتک  با ديدن صحنه"  ک- ح"متأسفانه .  نيز باعث نشد که تن به اين کار دهدشپشت در

 وقتی .موضوع به سرعت در بند پيچيد. خوردن سعيد، به جارو زدن زيرهشت پرداخت
فردای آن روز هنگامی . خرد شده بودبه لحاظ روحی بًا تقري"  ک- ح"به بند بازگشتند 

درنگ  آيی؟ بی  میروم فوتبال، می: به او گفتم، رفتم ی فوتبال به حياط میکه برای باز
او از صداقت کافی برخوردار بود و درعمل ديده بود که مالک و معيار . پاسخ مثبت داد

ود که در مقابل واقعيت سر گی بارز او در اين نهفته ب ويژ. صحيح و منطقی چيست
  . از اين ويژگی برخوردار نيستندی افراد همه. تسليم فرو آورد

  
٧  

. رسيد مان می  که در مجاورت ما بود، به دست٣ای از بند  هر روز خبرهای تازه
های زيادی بعد از آزادی از زندان، دوباره به مبارزه پيوسته بودند و با تالشی وافر  بچه

  . تعدادی نيز در اين راه دستگير شده بودند. ه بودنداز کشور خارج شد
تالش  از کشورخارج شده و يا به هنگام که آزاد شده بودند، يا ١٩اتاق های  اکثر بچه

ی افراد اتاق را تحت  مسئوالن زندان بقيه. برای خروج از کشور دستگير شده بودند
نيان آزاد شده، تعدادی از زندا. فشار قرار داده بودند تا بلکه به سرنخی دست يابند

ی زندانيان سياسی، از جمله همسران زندانيانی را که در بند به  اعضای خانواده
 خبری نبود و به ٢اما در بند . بردند، نيز با خود از کشور خارج کرده بودند سرمی

ن تشکيالت داخل  و به ويژه لو رفتی دوران سرکوب حاج داوود ندرت افرادی که تجربه
بند و تبعات بعدی آن را داشتند، تن به فعاليت دوباره و تالش برای ادامه مبارزه 

 و جريان وابسته به وی به زندانبانان "اوس ولی"ين خدمت از سوی بزرگتر. دادند می
  .شده بود و به همين دليل وی را به سرعت از زندان آزاد کردند

 به مرخصی رفته و به سرعت وصل تشکيالت شده و از کشور ٣ از بند يریبهزاد نظ
 به جای وی دستگير شده در اخبار آمده بود که پدرش يحيی نظيری. خارج شده بود

ی برخورد با  شد، نحوه ها روی آن صحبت می يکی از موضوعاتی که در بين بچه. است
من . ادی بود که همانا مصاحبه ويدئويی و نوشتن انزجارنامه بخشی از آن بودشرايط آز

من در چنين شرايطی : هميشه در مقابل اين سؤال در طول زندان پاسخم يکسان بود
دهم چرا که شايد اگر در چنين  قرار ندارم، به همين علت در اين رابطه هيچ نظری نمی

ولی هميشه قبل از اين که به اين سؤال .  کنمهئموقعيتی قرار گرفتم، نظر متفاوتی ارا
که به درستی يا نادرستی انجام مصاحبه و نوشتن  هر کس پيش از آن: گفتم پاسخ دهم، می

 صادقانه به اين سؤال پاسخ دهد که چرا به اين کار مبادرت دانزجارنامه بيانديشيد، باي
ای است که  هم نيت خالصانهبه نظر من م. کند کند و يا چرا از انجام آن پرهيز می می

کس که مصاحبه  به نظر من ارزش آن. پشت انجام و يا عدم انجام کاری نهفته است



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٣٢

.

که هرچه زودتر آزاد شده و به جريان مبارزه  نويسد به اميد آن کند و انزجارنامه می می
نويسد و  کند و انزجارنامه نمی  از کسی باشد که مصاحبه نمیبيشتربپيوندد، چه بسا 

 و پر خطرتری بزرگترهای  کند مسئوليت چرا که احساس می. ماند  در زندان میمچنانه
کند چون  ولی خوشا به حال کسی که مصاحبه نمی. را در بيرون بايد به دوش بگيرد

داند و در صورت آزادی نيز  نويسد چون صحيح نمی داند؛ انزجار نمی اصولی نمی
  . کند هايش نمی ای درنگ در انجام وظايف و مسئوليت لحظه

  
٨  

 تاب ها آنبعضی از .  آمده بودند٢ست به همراه ما به بند يهای مارکس  از بچهکمیتعداد 
 را نداشته و از در مخالفت با همه و تحمل شرايط جديد و روابط حاکم بر بند مجاهدين

 من در حالی که به  روابط گرمی با من داشتند وها آنچند تايی از . چيز بر آمده بودند
دادم   ادامه میها آندادم، اما به تدريس برای  های هوادار مجاهدين انگليسی درس نمی بچه

 را در روابط ها آنطور شده   منتقل کنم و هرها آنکردم نقطه نظرهايم را به  و تالش می
ع اين موضو.  مخالف هر نوع همگرايی بودندها آنچند نفری از . عمومی بند داخل کنم

 دامن کسانی را که از وحدت نظر سياسی و تشکيالتی با ارفت که حت جا پيش می تا آن
 ميشه اين بود که در روابط جمعی،بحث کلی من ه. گرفت  برخوردار بودند، نيز میها آن

ولی برداشتی که بعضی از زندانيان مارکسيست . افراد بايستی از خود گذشت نشان دهند
ای بود که در   داشتند، به گونه"حقوق فردی" و "ادی عملآز" ،"آزادی"ی  از مقوله

تواند باشد، نيز دست نيافتنی  ها می اياالت متحده آمريکا که حد اعالی اين گونه آزادی
درکی که از . دشوسلب آزادی فردی قلمداد توانست   میهر چيزی  ها آناز نظر . نمود می

و اين .  شوندها آنپيرو نظرهای ه بايد  داشتند اين بود که هم"شعور فردی" و "استقالل"
 توان اجرايی و عملی و بعضًا تئوريک برخوردار نبودند کوچکترين بود که از در حالی

کردند به اين که درکی  وقت محکومش می کرد، آن  پيروی نمیها آنو اگر کسی از نظر 
  .از آزادی فردی نداشته و رفتارش گوسفندوار است

ولوژيک و به ويژه از نظرگاه اقتصادی خود را معتقد به نظامی  که به لحاظ ايدئها آن
ی دولتی  ريزی متمرکز و هدايت شده  و تأکيد بر روش و برنامه"اصالت جمع"مبتنی بر 

های مبتنی   از نظامای عمل و در اولين قدم حت کردند، در مرحله و يا شورايی معرفی می
 را تا حد قابل توجهی از محتوا تهی  که اصول آزادی و فرديت انسان"اصالت فرد"بر 

برای مثال . رفتند پردازند، نيز جلوتر می کرده و غالبًا تنها به شکل ظاهری آن می
 به خوبی نشانگر اين ديدگاه و " تا پاسيالاوين از" در کتاب " البرز- د"اظهار نظر 

  :بيانگر مقصود من است
شد روزهای عيد اسالمی  ما میاز چيزهای ديگری که باعث سلب آزادی 

ای برای  های مذهبی مراسم ويژه در آن روزها به خاطر اين که بچه. بود
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شديم به حياط برويم و خودمان را به قدم زدن  خودشان داشتند ما مجبور می
   ٨٨. به پايان برسدها آنمشغول کنيم تا مراسم 

  
ی افراد  ات اتاق و شرکت همهکرديم تا با تشکيل مستمر و مداوم جلس در زندان تالش می

ی راه  ها و انتقاد از وضعيت موجود و ارائه ها و کاستی مطرح کردن ضعفبا در آن و 
 در حالیاين .  دست يابيمی زندگی جمعی تا حد ممکن به بهترين شيوهکارهای مختلف، 

ی عمومی اتاق انتخاب  لسه، در ج افرادبود که مسئول اتاق هميشه با رأی مستقيم و علنِی
گرايی، يارگيری و يا   بندی، گروه گونه دسته  توان گفت که هيچ شد و به جرأت می می

گرائى و  رش آثرتي آزاد غربی نيز پذجوامع در احت. گرفت ای از قبل انجام نمی دسيسه
د متضاد و ناهمگون بايد پذيرفته و تحمل ين معنى است آه عقايپلوراليسم سياسی بد

امری انحصاری و ويژه نيست که از طريق اعمال قوه  "حقيقت"در اين جوامع . وندش
، محصولی مشترک است که ميان عقايد و "حقيقت". قهريه و زور و اجبار به دست آيد

متأسفانه .  تقسيم شده است،شوند های متفاوتی که متقابًال يکديگر را پذيرا می ديدگاه
ی  در نظر ما همه. ها شکل گرفته است ق انگاشتن پديدهشالوده فکری ما ايرانيان بر مطل

چه که معنا و مفهومی ندارد، نسبی بودن  ها يا سفيد هستند يا سياه و در نگرش ما آن پديده
  .هاست امور و پديده

انتقال از يک بند به بند ديگر گاه به . من بندهای زيادی را در طول زندانم تجربه کردم
 تضادها و مشکالتی متفاوت که در  مقابله باشور جديد است وی مهاجرت به يک ک منزله

 هرگونه تغيير برای من، به عنوان يک زندانی هوادار مجاهدين. شوند اين راه پديدار می
  در اين نقل. ای جديد بود ی تجربه رفتم، به منزله  اگر به ميان مجاهدين نيز میابند، حت

شدم چرا که مسيری را که هر  رو می به  ديد و مشکالتی جديد رو هميشه با بافتی جانمک
موفقيت افراد در هر بند، بستگی تام به ميزان . بند طی کرده بود، با ديگری متفاوت بود

وفق دادن خود با شرايط جديد و روابط حاکم . شان در پذيرش شرايط جديد داشت انعطاف
 از دی مهم را نباي يک نکته. آمد يز بر نمیفکران ن ی هم بر اجتماع جديد، گاه از عهده

نظر دور داشت و آن درک اين حقيقت است که در هر شرايطی در موضع اپوزيسيون 
بودن و با هر چيزی از در مخالفت در آمدن کاری است بسيار ساده و آسان که توانايی 

  . طلبد چندانی را نمی
کردم و از آن در حکم  تقبال میاس من هميشه از هر انتقال به بند و يا اتاقی جديد

کردم برای دوستان مارکسيستم  تالش می. کردم ای جديد و دنيايی تازه استفاده می تجربه
من در خيلی .  داشتم، بازگو کنمها آنی انطباق خودم را با شرايطی که در بندهای  نحوه
نداشتم، ی مشترک در راه سرنگونی رژيم   جز مبارزهها آن هيچ سنخيتی با موارداز 
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روابط حاکم بر . های بند برخوردار بودم ی طيف ترين روابط با افراد همه ولی از نزديک
تالش . آمدم  بر نمیها آن هم از در ضديت با گاه هيچها را قبول نداشتم، ولی  بند و اتاق

در آن بندها خود را موظف به رعايت . کردم با حضورم در جمع، نظرم را تبليغ کنم می
 که در اکثريت مطلق بودند، راه و ها آنداشتم   انتظار میدنباي. کردم می ريتحقوق اکث

ولی اين دوستان در  .ی مطلوب مرا پياده کنند رسم زندگی خود را رها ساخته و شيوه
مطمئنًا . ی رعايت حقوق اکثريت گريزان بودند شرايط جديد از هرگونه تالشی در زمينه

بردند، مشکالت و کمبودهای  دانيان مجاهد به سر میدر روابط حاکم بر بندهايی که زن
هم ناشی از عدم   که آنخورد ای به چشم می های عمده  و نارسايیهاتزيادی بود و اشتبا

 .انديشند، بود ی زندگی با کسانی که در راه و رسم زندگی با تو يکسان نمی داشتن تجربه
جمعی است که باهم در زير ولی به نظر من هنر هر کس بسته به چگونگی تفاهمش با 

به ويژه اگر اين سقف، زندان و مبارزه با رژيمی . کند يک سقف زندگی می
های موفق خود سخن  ی تجربه وقتی که اين دوستان در باره. انديش و غدار باشد تاريک

ی تو در ظرف و شرايط ديگری جواب داده  راندند، استدالل من اين بود که تجربه می
ها به شرايطی که تجربه در آن جواب داده است، يک نظر   تجربهمنوط کردن. است

توان به کار بست و به درستی آن ايقان  ای را در همه جا نمی هر تجربه. علمی است
شد که  جايی شروع می در مجموع بسياری از مشکالت زندانيان مارکسيست آن. داشت

ژی و آزادی عمل فردی کردند و يا از وقت و انر بايد در کارهای عمومی شرکت می
  . شدند خود زده و به نفع جمع وارد عمل می

نمود، برخاستن برای  ست در بندها رخ میيحضور زندانيان مارکس اولين مشکلی که با
جايی که زندانيان مجاهد مقيد به انجام فرايض  از آن. نماز صبح و ورزش جمعی بود

 برای نماز صبح ها آنرشدن دينی و از جمله نماز صبح بودند، خود به خود بيدا
اين معضل با . خواندند، ايجاد کند که نماز نمی توانست مشکالتی را برای کسانی  می

شد تا با اختصاص دادن جايی روی  تالش می. اندکی تالش و وسعت نظر قابل حل بود
. خواندند، گذاشت ی برای استراحت در اختيار کسانی که نماز نمیبيشترها فرصت  تخت
ها انجام  ای صبح  به شکل گستردهجايی که ورزش جمعی در بندهای مجاهدين از آن
گرفت، تحرک کسانی که خواهان شرکت در ورزش جمعی بودند باعث ايجاد سر و  می

ای  رفت که مشکالتی را در رابطه با خواب عده شد و احتمال آن می صدا در اتاق می
  .ايجاد کند

 صبح بود و همه ملزم به برخاستن از خواب و حضور بر سر ساعت بيدارباش هفت
که عذر موجهی داشتند، از اين قاعده  تنها بيماران و کسانی. ی صبحانه بودند سفره

 و رعايت حقوق ديگران باعث ايجاد چنان ضرورت زندگی جمعی. مستثنی بودند
خورند از خواب  ها صبحانه می  که بچهاگر فردی قرار بود هنگامی. ای شده بود ضابطه
خاست، روی   که به هنگام بلند شدن به هوا بر می شود، حتمًا کرک و پشم پتوبيدار
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 ،اگر بعد از صرف صبحانه و شستن ظروف توسط کارگری. نشست  میها آنی  صبحانه
فی ماند و باعث کثي کرد، ظرفش در اتاق َنُشسته باقی می مبادرت به خوردن صبحانه می

تر، در جايی که افراد در حال  از همه مهم. شد اتاق و جمع شدن حشرات موذی می
خواهم حفظ  ام را می آزادی فردی"زندگی هستند، منطقی نيست فردی با توجيه اين که 

به همين ...   وسط اتاق دراز به دراز بخوابد و در نظم ديگران خلل ايجاد کند و"کنم
ف ی افراد موقع صبحانه بيدار شوند و پس از صر  کليهدليل قرار بر اين شده بود که

، اگر کسی ها آنآوری پتوهای اضافی و نظم دادن به  صبحانه و منظم کردن اتاق و جمع
  .ای به استراحت بپردازد  در گوشهخواست، بتواند

که کرد، چرا  ی صرف میبيشتر کارگری روز بايد انرژی بسيار در بندهای مجاهدين
همه چيز عمومی بود و به همين جهت سرويسی که از سوی کارگری در اختيار عموم 

اين باعث اعتراض .  از بندهای زندانيان مارکسيست بودبيشترگرفت، بسيار  قرار می
خواستند از   میها آن. شد زندانيان مارکسيست در روزهايی که کارگر بودند، می

ی بيشتراده کرده و از استقالل عمل شان برای انجام کارهای شخصی استف وقت
 و در هر سلول بودند "ای معده"جايی که تعدادی  برای مثال از آن. برخوردار باشند

سهم توانستند غذای زندان به ويژه غذاهای شب را تحمل کنند، مسئول صنفی اتاق  نمی
بحانه از داد و به جای آن برای ص  اختصاص میها آنی پنير اتاق را به   جيرهی ازبيشتر

 خرما و انجير خشک خيسانده در  مخلوطی بود از"معجون". کرد استفاده می" معجون"
 و کمی پنير، مربا، کره و حلوارده خريداری شده از فروشگاه و سيب و گالبی رنده آب

خورديم که   تنها يک روز در هفته نان و پنير با چای شيرين می... آرد دور نان وشده و
 خاطر عدم روزهايی از هفته نيز به. گرفت چندانی از کارگری نمیی آن انرژی  تهيه
کارگر . کردند که نياز به کار زيادی داشت درست می" خامه"ها  نواختی صبحانه، بچهيک

ی افراد اتاق از خواب بيدار شده و به رتق و فتق  اتاق مجبور بود که زودتر از بقيه
ديد و در  ای تهيه می نيز بايد لقمه" ساعت دهی"امور بپردازد و از طرف ديگر برای 

ساعت "ای تحت عنوان   بعد از ظهر نيز بايد لقمههمچنين. داد اختيار افراد اتاق قرار می
 ديگر افراد اتاق، "کنار غذايی" و نيز "ای معده"ديد و برای شام افراد  تدارک می" پنجی
گير  ی اين ها وقت همه. ددي داد، تهيه می ای را که مسئول صنفی اتاق ارائه می برنامه

 متمايل بودند، "خط سه"بودند و بعضی از زندانيان مارکسيست، به ويژه کسانی که به 
ی غذايی و کيفيت آن  هرچند مخالفتی با برنامه. تمايلی به انجام اين کارها نداشتند

همه ها دچار مشکل شده و به نقد و انتقاد از  نداشتند، ولی به هنگام کار در اين رابطه
شان بود،  خواستند روزی که نوبت کارگری  میها آن. پرداختند که منصفانه نبود چيز می

از همين رو . مانند ديگر روزها به کارهای شخصی خود نيز برسند که تقريبًا محال بود
 مشتبه شده ها آنامر بر بعضی از . دادند زندگی فردی داشته باشند تا جمعی ترجيح می
گرايی، در جوامع گوناگون بشری مخالفت با وضع   اساس چپ.ندگرا هست بود که چپ
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اين مخالفت به بارزترين شکل در رابطه با نفی روابط مبتنی بر استثمار . موجود است
ی ساده را دريابند که  توانستند اين معادله  نمیها آن. کند حاکم بر جامعه نمود پيدا می

 در واقع از ها آناند و   ايستادهها آنتر از جايگاهی قرار دارد که  وضع موجود، چپ
 برايم قابل گاه هيچرفتار چنين افرادی . اند موضعی راست به مخالفت با آن برخاسته

 هنگامی که  و انگلستوجيه نبود، چرا که من برای ديدگاه به غايت انسانی مارکس
چه را که  دانستم آن احترام قائل بودم و میکردند، بسيار  مانيفست کمونيست را منتشر می

کشی بوده است، به  اند، در يک کالم نفی اسثتمار و بهره آن آموزگاران مبلغ آن بوده
 . ی عموم از تمامی امکانات موجود در جوامع بشری ميسر شود ای که استفاده گونه
٩  

. ها بود هکاری در جمع ، روزهای ملیاصلی زندانيان مارکسيستاز ديگر مشکالت 
گرفت، به   ليستی از کارهايی را که بايد انجام می اتاقکاری و صنفی  ملینمسئوال

وصله .  اقدام کنندها آنخواستند که در جهت انجام  اطالع عموم رسانده و از افراد می
 به کفش برای بازی در حياط، پاک ها آن تبديل همچنينهای اتاق و  پينه کردن دمپايی
 به ها آنبندی  های خرما جهت بسته های ويژه و در آوردن هسته سواککردن انجير با م

 و تفت آن روی چراغ  نانمنظور جلوگيری از ترشيدگی در هوای گرم، آرد کردن دور 
جهت استفاده در مصارف عمومی اتاق، ساخت وسايلی مانند کمد، قفسه، جا مسواکی، 

ی مايع  ده کردن صابون و تهيه، شستن پتوهای اتاق، رن برای اتاق... ه آينه وجعب
توانست يکی ديگر از  تشوی کلی اتاق میسش. بخشی از اين کارها بود... رختشويی و

های اتاق را بايد  گاهی نيز کتاب. گرفت کاری انجام می کارهايی باشد که در روز ملی
ن امور غالبًا انجام اي. کرديم صحافی و جلد کرده و يا تيزی و چاقويی برای اتاق تهيه می

المنفعه که عوايدش به کل افراد اتاق  يافت، ولی کاری بود عام تا هنگام نهار ادامه می
 هر يک از اين .برد را باال می  در بندرسيد و سطح بهداشت و يا رفاه عمومی می

کرد   در واقع به سالمت روحی ما کمک می" و کوچکیغيرضرور"کارهای به ظاهر 
.  زندان را دوام آورده و اميدوارانه به زندگی ادامه دهيمو اين که بتوانيم شرايط سخت

رو  اما انجام اين کارها متأسفانه از جانب بعضی از زندانيان مارکسيست با مخالفت روبه
 اين بود که نيازی به اين نوع امور نيست، اتالف وقت و انرژی ها آناستدالل . شد می
ی بيشتر، افراد وقت يختن زندگی جمعی بر اين عقيده بودند که با درهم رها آن. است

ی افراد آزاد بودند تا در  البته همه. کنند شان حاصل می برای رسيدگی به کارهای فردی
ی عمومی اتاق نسبت به کارکرد مسئوالن اتاق که انتخابی بودند، انتقاد داشته و يا  جلسه

  . رهنمودهايی در جهت بهبود کار ارائه دهند
ی نسبت به بيشتردست بود و افراد از تفاهم ک بالنسبه يايی که بندهای مجاهدينج از آن

ی بيشتری ورزش گروهی اهميت  ست برخوردار بودند، مقولهيبندهای زندانيان مارکس
اکثر هواداران مجاهدين در دوران فاز سياسی و قبل از دستگيری، به عنوان . يافت می



 ها اندوه ققنوس

  

٢٣٧

پرداختند و  ها و مدارس می جمعی در پارک ها به ورزش  تشکيالتی صبحی  يک وظيفه
 بود و اين بيشترجمعی به عنوان نمادی از حرکت جمعی  از اين بابت تأکيد روی ورزش 

به ويژه در ماه رمضان، وقتی . آمد به نظر بعضی از زندانيان مارکسيست ناپسند می
 مورد مخالفت تعداد اندکی از زندانيان ،خواستند پيش از افطار ورزش کنند مجاهدين می

 را به رسميت ها آنداشتند چرا حقوق   اذعان میگرفتند که میمارکسيست قرار 
حالی که  برای مثال در! اند شناسند و ورزش را از صبح به بعد از ظهر منتقل کرده نمی

از دادند و در اين ميان بخشی   درصد ترکيب بند را مجاهدين تشکيل می٨٠بيش از
 نداشتند، تعدادی معدود و زندانيان مجاهدها نيز هيچ مشکلی با ورزش کردن  مارکسيست
هيچ منطقی . کردند شمار به مخالفت برخاسته و حقوق فردی خود را طلب می گاه انگشت

 درصد افراد از حق خود به خاطر ٨٠نيز در اين ميان کارساز نبود که چگونه بيش از 
در  بعد از خوردن سحری و گيج خواب به ورزش بپردازند، شما بگذرند و با شکم سير

  . که شما هيچ احترامی برای جمع و منافع آن قائل نيستيدحالی
طی دورانی که در بندهای مختلف با زندانيان متفاوت به لحاظ فکری و تشکيالتی 

ی بيشترت از انعطاف سيی زندانيان مارکس ی نسبت به بقيها زندگی کردم، زندانيان توده
 به دنبال جنجال و مطرح ساختن کمتردر روابط جمعی و اجتماعی برخوردار بودند و 

گردد به بعد از  البته موضوع فوق بر می. يا بهتر است بگويم، اصًال نبودند. خود بودند
ظيمی  و دستگيری خيل ع۶٢ در سال  و سرکوب حزب توده۶٣تحوالت زندان در سال 
ها در رديف توابان و  یها و اکثريت ای تا پيش از آن توده. ها آناز اعضا و کادرهای 
 نيز ها آنبندی از بين رفت و   ولی بعدها اين تقسيم٨٩شدند، بندی می همکاران رژيم طبقه

ان در بندهای مختلف، در ايجاد روابط صنفی در مي. ی زندانيان مقاوم پيوستند به جرگه
تر  تر و با تجربه کردند و از زندانيان مجاهد که بالنسبه قديمی خودشان نيز تالش می
گشت به  شان بر می پذيری افراد انعطافاز در نگاه بعضی . کردند بودند، الگوبرداری می

شان با   همکاری گذشته   آثار منفیاذهان عمومی زندانيان از شان برای زدودن  تالش
کردم، چرا که حرکت از اين نقطه در اولين قدم  گونه قضاوت نمی ين اما من ا.دژخيمان

  . به صورت پيگير ادامه يابددتوان شود و نمی با شکست مواجه می
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ها   وقتبيشتر. ام را باز نيافته بودم هنوز به لحاظ جسمی بسيار ضعيف بودم و سالمتی
عفونت وارد خونم شده و . مگذراند بيمار بودم و روزگار سختی را به لحاظ جسمانی می

                                                 
 که در زندان بود، پيش از اين تاريخ به همکاری با رژيم یی يا اکثريتا   اين به بدان معنا نبود که هر توده89
 لحاظ شخصيتی و يا مواضع از آن ها بهبعضی . شد آنان از رژيم، باعث ايزوله شدن آنان میدفاع . پرداخت می

  .  که به خاطر آن دستگير شده بودند، نداشتندجريان هايیسياسی و برخوردی که داشتند، هيچ نزديکی با 
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جا بستری  به همين علت به بهداری واحد منتقل و در آن. وضعيتم خطرناک شده بود
هايم را باز کردم، هنوز سُرم  صبح وقتی چشم. شب سختی را پشت سرگذاشته بودم. شدم

ول سابق ، مسئچيزی نگذشت که متوجه شدم روی تخت آخری محمد حسام. به دستم بود
که متوجه شد چشم باز  وی به مجرد اين.  خوابيده است در دوران حاج داوود۶بند 
: دوباره صدايم کرد. ابتدا متوجه نشدم که با من است! آقا: ام، با صدايی لرزان گفت کرده
! را ببخشيدما به شما خيلی ظلم کرديم، ما :  که سرش پايين بود، گفتدر حالیو بعد ! آقا

ی و ا هکنی اشتباه کرد آيا واقعًا فکر می: گفتم. اش با من است تازه متوجه شدم روی سخن
: توانستم بگويم؟ گفتم موجود ضعيف و حقيری بود، چه می! باور کنيد آقا: پشيمانی؟ گفت

کنی، از نظر من کافی  ای و بيانش می ای که اشتباه کرده همين که خودت به اين رسيده
اين بخش  . نيازی به عذرخواهی نيست، من هرگز دوست ندارم افراد خرد شونداست و

 ما گناهان زيادی مرتکب شديم و به همين دليل !آقا: دوباره گفت. گفتم را از صميم قلب 
 چرا .ی قبل نباشد مواظب باش مثل دفعه: گفتم. کنم خواهم از صميم قلب توبه  اين بار می

چه که بر  من اآلن از آن! باور کنيد آقا: گفت. ای ار تجربه کردهب  که قبًال اين راه را يک
ای به تو ندارم  از موضع فردی، من هيچ کينه: گفتم. ام، شرمسارم و خجل سر شما آورده

ای  اميدوارم ديگران نيز چنين تلقی. کنم و از اين بعد نيز موضوع را تمام شده تلقی می
  . داشته باشند

 با خودم در تنهايی. ن در بهداری تنها شدم فرستادند و ماو را بالفاصله به بند
وی ی عجيبی که تا چند لحظه پيش نسبت به   کينهرغم علیاز اين که او را . انديشيدم می

ديدم  که می از اين. بخشی به من دست داد داشتم، به راحتی بخشيده بودم، احساس رضايت
ی  ه فراموشی سپارم و فردی را با همهام را ب توانم در موقع مقتضی، کينه به سرعت می

ای که پيش رو داشتم  ، ببخشم، به خود و به مبارزهمشارکتی که در جنايت داشت
هر چند در صورت نياز . من برای انتقام گرفتن و نفرت ورزيدن نيامده بودم. باليدم می
و انتقام و ولی اصل و مبنا برايم کينه . کنم ام را فراموش نمی ی انقالبی  کينهگاه هيچ

نفرت نيست، بلکه عشق و محبت و مهربانی است و اگر روزی مبادرت به استفاده از 
ام و انتخاب ديگری پيش روی  کنم، حتمًا  بدان کار مجبور شده ام  ی انقالبی کينه

  !ام نداشته
يافت، هر  میهايی که به نام ارتش رهايی بخش ملی بوليوی انتشار   در اعالميهچه گوارا

با آن که " :کرد بار بعد از اعالم اسامی سربازان کشته شده در ميدان نبرد، اعالم می
دهد، اين امر يک ضرورت جنگ  گناه ما را بسيار رنج می ريختن خون سربازان بی

  ".است
توانستم خودم و شعارهايم را محک زده و درستی و صحت  جا ميدانی بود که من می اين

ی مهم اين بود که من بطور ناگهانی و بدون تمهيدات قبلی در  نکته.  ببينمآن را در عمل
مقابل او و درخواستش مبنی بر بخشش او قرار گرفته بودم و موضعی که گرفته بودم، 
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قدر موضوع به لحاظ  آن. درنگ عنوان کرده بودم پرده و بی ام بود که بی موضع واقعی
  .در آن نداشتم... ه تفکر و تعمق وذهنی برايم جا افتاده بود که نيازی ب
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 مندی گفته صحبتی کرده و با گله نزد چند نفر در بند  محمد خمسهکه از اين و آن شنيدم
مقابل، در بند و در ... ام و  چندين بار به من سالم کرده و من پاسخی به او ندادهاست که

گونه نبود و اين برداشت خود او  واقعًا اين. ام گرفتهام که حال او را  جا گفته جا و آن اينو 
از . بار با او صحبت کرده و موضوع را برايش بشکافم  برای همين الزم ديدم يک. بود

بدون مقدمه رو به او کرده و . با اشتياق پذيرفت. داشته باشيم یاو خواستم با هم صحبت
کنم؛ اگر با  ا کسی سالم و عليک میاگر ب. روابط من با افراد معنا و مفهوم دارد: گفتم

خودت اين . همه بر اساس يک اصولی شکل گرفته است... کسی روابط عاطفی دارم و
ام که بخواهم حال کسی را بگيرم و کسی  اصًال هم به اين فکر نکرده. دانی را بهتر می
ا  بين ماتیدانی که چنين موضوع  و میای خودت روزی در ميان ما بوده. را خرد کنم

لی يک روزی با تو دوست بودم و صميميت و الفتی بين ما بود، و. مطرح نبوده است
". حقوق صحبت ما را بباد دادی و برفتی"تو بودی که . اين رابطه از سوی تو قطع شد

اين من نبودم که به روی تو چنگ کشيدم؛ اين من نبودم که رو در روی تو ! کنناشتباه 
 يک سالم و احت. تواند باشد  چيزی بين ما نيست و نمیامروز اما ديگر هيچ. ايستادم

 سالم و عليک هم مفهوم خاص خودش را دارد و اچرا که روابط و حت. عليک کوچک
تو امروز دست در خون . ای عميق است بين من و تو دره! ها تو هستی ی اين مسئول همه

کنی، واقف  میشايد خودت به عمق کاری که . ها داری، يعنی عزيزترين کسانم بچه
. بينم  را میگران نجهی شک  و همه و حاج داوودی تو، الجوردی نباشی، اما من در چهره

 به ويژه پس ؛گذارم هيچ فرقی بين شما نمیشده و من ها به پايت نوشته  ی آن جنايت همه
ها و گسستن از  ت به بازگشت به ميان بچه و دعوامروزم با تووگوی  و گفتاز برخورد 

بريد و تو  دوخت، او می بريدی و او می آيد، تو می يادت میگفتم . کاران جنايت
ها به  ی اين هر يک از شما مسئوليتی را به عهده گرفته بود و سر آخر همه! دوختی می

تو برخورد که با  پيش از آن .هم مشارکت در جنايت بود و هست شد و آن يک جا ختم می
کنم، خيلی با خودم کلنجار رفتم و نهايتًا به اين دليل قانع شدم که تو يک روز از ديد 

 خارج  تو  انجام دهی که متأسفانه از توانها خواستی کاری خودت، به خاطر جمع و بچه
کيد کردم که از آخر و عاقبت آن روز نيز به تو گفتم و تأ. با سر حرفم را تأييد کرد. بود
چرا که مطمئن بودم مرد . کردم بينی می ترسم و چنين روزی را برايت پيش  میتکار

کن که من نفراموش : ادامه دادم. کرد دوباره با سر حرفم را تأييد. اين ميدان نيستی
آمده است؛ شايد اين  آخرين نفر بر سر راهت هستم و شايد آخرين فرصتی که برايت پيش

به خوبی به ياد دارم و در : گفت .جريان زندگی باشدآخرين تالش برای بازگرداندنت به 



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٤٠

.

کنم که  امروز نيز به تو گوشزد می: گفتم. آن مورد حق با تو بود و من اشتباه کردم
کنی، دوست ندارم فردا تو را ببينم و بگويی آری آن روز هم حق با تو بود و  اشتباه می

کسی به سادگی .  متفاوت استی قبل کامًال اين بار با دفعه. من دوباره اشتباه کردم
ی اين   را نخواهد پذيرفت و هر چه اين مسئله ديرتر شود، دامنه ات برگشتن وعذرخواهی

هنوز فرصت هست .  خواهد شد تر و گاه ناممکن  سخت از آن تر و بازگشت اشتباه وسيع
  .  و گذشته را جبران کنیردهتوانی راه درست را انتخاب ک و می

ماند و در  زنی، بين ما می هايی که امروز می اين حرف: ايش گفته او در خالل صحبت
ای از آن را  جايی مطرح نخواهم کرد و به پاسداران نيز گزارش نخواهم کرد، فقط شمه

ولی اگر در بند تخلفی کنی، گزارش خواهم . در ميان خواهم گذاشت با برادرم ابوالفضل
ی شخصی بين من و تو ولی آن ديگری  گردد به رابطه ر میصحبت امروز ما ب. کرد
البته اين را هم اضافه کنم که من نظرم در رابطه با تو را به .  مسئوليت من استوجز

 ،از نظر من اگر ديگران .ترين افراد بند هستی ام که تو يکی از فعال ام و گفته بيرون داده
 و ٨٠انتقاد دارند، تو   درصد حرف و سؤال و۴٠رند و  درصد قبول دا۶٠ را مجاهدين

.  درصد را هم برای خالی نبودن عريضه گفتم٢٠ و ١٠شان داری و آن   درصد قبول٩٠
 ١٠٠من !  درصد را هم اشتباه کردی٢٠ و ١٠آن : ، گفتماو را بچزانمبرای اين که 

هدين، مطلق فرض همه چيز را در رابطه با سازمان مجا  را قبول دارم وها آندرصد 
 پرسم  نمی، بياور همين جا روی اين قالب يخ بنشين اگر بگويند شلوارت را در! کنم می
ها را هم  توانی همين می. ام من هيچ حسابی روی تو باز نکرده:  در ادامه گفتم.چرا

ای به آن   که مطمئنم لحظهرانی سخنان بيهوده بر زبان میقدر  در ثانی آن. گزارش کنی
! ای  تشنهوعليک داشته باشی که به خونم خواهی با من سالم  میدر حالی. یا هشيدنياندي

اگر مسئوالن زندان به تو يک . چينی بر عليه من و امثال منی حال توطئهروز و شب در
  گويی تواب  تو که می ؟اندازی يا نه  ما بيانداز آيا مینارنجک دهند و بگويند در اتاق

گفت  ای، راست می گويی رسيده  تو که می اهی کرد يا نه؟هستی، آيا اين کار را خو
  .ای، بپا نگندی خيلی رسيده: ام به تو گفته بود خواهرت، شنيده

وگويی بين من و او باقی  ، ديگر گفت"آری" گفت  اگر می.مانده بود چه جوابی دهد
 نه،"گفت  اگر می. نمود انتظاراتش از من بيهوده می ماند و سالم وعليک و نمی
به ... کرد ، پس اين ديگر چه توابی بود که از فرمان مسئوالن سرپيچی می"اندازم نمی

: برای اين که کمکش کرده باشم، گفتم. همين دليل در تناقض عجيبی گرفتار آمده بود
گويی؟ بازهم   حاال چه می.کنم ای درنگ نمی  ولی اگر سازمان بگويد تو را بکشم، لحظه

خواهر و شوهر خواهرش نيز زندانی بودند و . فتن نداشتسکوت کرد و حرفی برای گ
يا وقتی به مرخصی رفتی از آ: به او گفتم. خودش به تازگی از مرخصی آمده بود

های مردم را  ترين امور، بچه  که برای ساده  زندان حرفی گفتی؟ از اينهای تواقعي
گاه از  و آن.. .کردند ها زيرهشت، سرپا و بدون خواب مجبور به ايستادن می هفته
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جا چه به روز دختران و   آيا گفتی در اين ای؟  رسيدهها آن برايشان بگويی که به "حقايقی"
ای، برايشان بگويی؟ مثل مسلسل   که بدان دست يافته"حقايقی"آورند؟ تا بعد از  زنان می
 سر آخر از.  دفاعی نداشت .های گوناگون وی را مورد هجوم قرار داده بودم از زاويه

 به دنبال کار "به خاطر مشکالت جنسی"آيا : موضع بسيار تحقيرآميزی به او گفتم
سياسی رفتی؟ خواهرت از اين دست مشکالت داشت؟ بدبخت ببين به چه موجود حقيری 

آمدن  ای که مجبوری به خواهر و امثال خواهرت نيز به خاطر خوش تبديل شده
صدا از حتا کشی؟ سرش پايين بود و  خجالت نمی. های ناروا دهی زندانبانان، نسبت
 دختران در نماز جمعه مدعی شده که مجاهدين  پفيوزرفسنجانی: گفتم. آمد نفسش در نمی

گيرم که مجاهدين به چنين ! اند ها عرضه کرده اند در سازمان ملل به اروپايی ما را برده
 خواهر خودت ها آندچار شده باشند، آيا هواداران مجاهدين که يکی از ای  سقوط اخالقی

شنوی و دم  وجدان چرا چنين مزخرفاتی را می است، به چنين کاری تن خواهد داد؟ بی
دهی؟ از  فروشی و خدمت به چنين موجودات حقير و کثيفی ادامه می زنی و به آدم نمی

ی اين  زندگی دهی، چگونه در بارهخواهی تشکيل  کنی؟ تو فردا می خودت شرم نمی
مطمئن . ساعت با او صحبت کردم بيش از دو. هايت صحبت خواهی کرد روزها با بچه

شکست ولی برادری داشت به نام  توانست مقاومت کند و درهم می بودم اگر تنها بود، نمی
در راهی که . کرد  کار می٢د  که او نيز مانند خودش بريده بود و در همان بنابوالفضل

 چند محمد خمسه. دادند ديگر روحيه میبودند، پشت هم را داشتند و به يکدر پيش گرفته 
زدم، نتوانست خودش  طوری که حدس می روزی به شدت در خود فرو رفته بود و همان

اين آخرين برخورد . پيش گرفته بود، خارج شود باری که در را ِبَکند و از مسير خيانت
 با کس گاه هيچهای من با خودش را  طوری که گفته بود، صحبت ولی همان. من با او بود

  .ديگری جز برادرش مطرح نکرد
  

١٢  
 به همراه چند تن از پاسداران، برای بازديد چيزی از اين موضوع نگذشته بود که ميثم

ها پاسخ  های بچه جد بند حاضر است به سؤالميثم اعالم کرد که در مس.  آمد٢به بند 
ای از  هنوز چند دقيقه. جای سوزن انداختن نبود و  به مسجد آمده بودندتقريبًا همه .دهد

در دوران : ی رو به او کرده و گفترحيم  محمدشروع جلسه نگذشته بود که هوشنگ
 هزار ٢٠ برای تعاونی و فروشگاه بند چيزی حدود زندانيان بند توابان از حاج داوود

در خالل . اند و هنوز معلوم نيست که چه بر سر اين پول آمده است تومان پول گرفته
 فروشگاه  مسئول، محمد خمسهميثم. توضيحاتش مقداری نيز بر عليه توابان صحبت کرد

:  گفتمحمد خمسه. بند را خواسته و از او خواستار توضيح پيرامون موضوع فوق شد
اگر مايل باشند، من .  هزار تومان٢٠ تومان بوده است و نه ١٣۵٠٠مبلغ ادعايی 

هايی که شده است گزارش دهم و ثابت کنم   و هزينهموارد تک - توانم راجع به تک می
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  . زی حيف و ميل نشده استکه هيچ چي
 در اين خالصه شده بود که به بندهای مختلف رجوع کند و با حضور در سياست ميثم

های فرعی و پافشاری برای آن، اعصاب زندانيان را  جمع زندانيان و دامن زدن به بحث
های  رفميثم با شنيدن ح.  ميان به يک ارزيابی از افراد بند برسدآنخرد کند و در 

: ی سخن را به دست گرفت و گفت ی الزم را به دست آورده و رشته  بهانهمحمد خمسه
جنگيد، کجای اين  زنيد؟ شمايی که مدعی هستيد برای آزادی و عدالت می چرا تهمت می

ترين چيزها اين گونه تهمت و افترا بزنيد؟ کجای اين   عدالت است که سر ساده
  ست؟ جوانمردی ا

من از مبلغ فوق آگاهی دقيقی نداشتم و به طور اجمالی :  به سخن آمد و گفتهوشنگ
 باز منبر را ول نکرده و چپ و ميثم.  هزارتومان و روی مبلغ آن تأکيدی نداشتم٢٠گفتم 

اصًال اين فرهنگ ما است :  دوباره گفتهوشنگ. راست به دادن پند و اندرز پرداخت
ام  گوييم دو ساعت منتظرت بوده جا چند دقيقه منتظر کسی بمانيم، می که مثًال اگر در يک

دانند که  شوند و می و همه از شنيدن دو ساعت به سرعت متوجه منظور گوينده می
  .اش بوده است مقصودش از دو ساعت، تنها برای اعالم نارضايتی

کردند تا بلکه اين موضوع انحرافی و فرعی را فيصله  از همه سوی دخالت میها  بچه
: گفت  می ول کن معامله نبود و دائمًاهای اصلی بپردازند، ولی ميثم داده و به موضوع

 ٧٠٠٠، يعنی  و محمد خمسهالتفاوت رقم هوشنگ بگذاريد ما تکليف مابه! بسيار خوب
  ! تومانی را که اين وسط گم شده، مشخص کنيم و بعد به بقيه امور خواهيم پرداخت

مرتضی . شد تر می جو بند به شدت عصبی و ملتهب شده بود و هر لحظه عصبی
 که در حالت عادی نيز عصبی بود، از ميان جمع برخاسته وبه شکلی پورنجات
ی زندگی ما را  زمانی که توابان شما همه:  کرد و گفتويانه، رو به ميثمج پرخاش

حاال که اين بيچاره . ای نبود و کسی چيزی نگفت  کردند و از بين بردند، مسئله"هاپولی"
لرزيد  ها مرتضی را که از خشم بر خود می بچه .يک اشتباه لپی کرده، تو ول کن نيستی

ميثم با خشنودی تمام از وضعيتی که پيش آمده بود، . ارج کردندبه سرعت از مسجد خ
 و محمد التفاوت ارقام هوشنگ  تومان مابه٧٠٠٠ردن همان داستان دوباره به علم ک

  . پرداختخمسه
که لبخندی بر لب  در حالیسرد و از موضعی حق به جانب  خون به شکلی بسيارميثم

کم  - کم . داد ی مطرح شدن هيچ موضوعی را نمی کرد و اجازه حرکت میداشت 
های مليحی کرده  ميثم به شکلی فاتحانه، خنده. ندترين افراد نيز از کوره در رفت سردنخو

 گذشته بود و وی  شروع جلسهبيش از يک ساعت و نيم از. و به کار خود مشغول بود
گفت اگر کسی  داد و مرتب می ای را نمی چ موضوع جدیاجازه مطرح کردن هي

های ديگر   تا سپس به موضوع تومان را مشخص کند٧٠٠٠ين موضوع تواند، ابتدا ا می
آمدند  خياالنه در صدد توضيح راجع به اين موضوع بر می بعضی افراد نيز خام. برسيم
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اتخاذ کرده بود که به تا بلکه وی را از خر شيطان پايين بياورند، ولی او موضعی را 
من در کنار او نشسته بودم و از مدتی قبل منتظر . وجه قصد ترک آن را نداشت  هيچ

ام را وارد کنم که  بودم در جايی او را به دام بياندازم که نتواند در برود و چنان ضربه
: تمهمين که اين فرصت به دست آمد، آن را مغتنم شمرده و گف. امکان بلند شدن پيدا نکند

 تومان کذايی کجا رفته است تا بلکه مشکل حل ٧٠٠٠اگر اجازه دهيد، خواهم گفت که 
گويد، شايد  بگذاريد ببينيم او چه می: ميثم با خوشحالی و با حالتی مسخره گفت! شود

  . مان را حل کند و به من اشاره کرد که صحبت کنم بتواند مشکل
 .ايد  بر بد مسندی تکيه زدهجناب ميثم: فتمحق به جانب و از موضع باال گبه شکلی  ابتدا

خواهد ادای آن را در بياورد، ابتدا به ساکن  نشيند و يا می آدمی که بر مسند قضاوت می
متأسفانه در . طرف نشان دهد و ظواهر امر را رعايت کند کند الاقل خود را بی تالش می

شما . اين راه به کار بريده تالشی در الزم نديديد کحتا  شما. شما چنين چيزی نديدم
ظاهرًا از موضعی پدرانه قصد نصحيت ما را داريد و دو ساعت است که وقت افراد را 

تان يها در حالی که صداقتی در گفته. ايد های خشک و خالی پرداخته گرفته و به موعظه
  شمامع برایمن االن در حضور ج.  نداريدها آنين اعتقادی به کمترنيست و خودتان نيز 

 کجا  تومان هوشنگ٧٠٠٠خواهيد بدانيد که  می: بعد از اين مقدمه، پرسيدم. کنم ثابت می
خيلی خوب عجله : با صبر و طمأنينه بسيار گفتم! بگو! بگو: اق گفتيرفته است؟ با اشت

  ! تومان شما۵٠٠رفته است پيش ! نکنيد
هنوز ! صبر کنيد جناب ميثم: صورتش برده و گفتمآمد جواب دهد، دستم را جلوی 

ايد و زمين و زمان را به هم  دو ساعت است منبر رفته.  تمام نشده استاتمتوضيح
  .فکر نکنيد به همين راحتی منبر را دوباره به دست شما خواهم داد. ايد دوخته

ای که روی آن دست  نقطهی  باره منفجر شد و هياهويی درگرفت و همه متوجهبند به يک
زد که  به خوبی حدس می. اهی کرده است هم فهميد چه اشتبخود ميثم. گذاشته بودم، شدند

من نيز ول کن . ام و خالصی از آن برايش ممکن نيست روی بدجايی دست گذاشته
 بعد از گذشت  تومان را١٣۵٠٠  هيچ ادعايی نداشت و مبلغهوشنگ: معامله نبودم، گفتم

 تومان به ۶۵٠٠ ی معادل کرد و اين وسط تهمتذکر هزار تومان ٢٠ حدود دو سال
بار اعالم   بار انجام داد و رقم را نيز يک  اين کار را يک. توابان مورد تأييد شما زد

بی قصد و غرض اين کار را : های الزم را نيز چندين بار داده و گفت کرد و توضيح
 تومانی ۶۵٠٠اما شما چگونه تفاوت  .ده است و در مقابل جمع نيز عذرخواهی کردکر
  ازتوانی  نمی.هم در مقابل جمعی به اين بزرگی داری؟ آن  تومان اعالم می٧٠٠٠را 

 هيچ هوشنگ. ای  را پيشاپيش رد کردهها آن چرا که استفاده کنی، هم های هوشنگ توجيه
غرضی نداشت، در صورتی که شما با قصد و غرض به ما و جمعی به اين بزرگی 

 بعد از گذشت هوشنگ. ها بار بار بلکه ده  احترامی کردی، نه يک تهمت زدی و بی
 ۵٠٠ در عرض چند دقيقه شما تومان تهمت زده است و ۶۵٠٠نزديک به دو سال، 



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٤٤

.

ای يا ما؟   مستحق پند و موعظهشماای انصاف داشتن هم چيز بدی نيست،   ذره!تومان
تان مشخص شد که چه کسی حاال براي:  با حالتی مسخره گفتمبعد رويم را به او کرده و

 و  تومان هوشنگ۶۵٠٠تان مشخص شد که يه موعظه و پند و نصحيت دارد؟ برانياز ب
  ادعايی شما کجا رفته است؟  تومان ٧٠٠٠نه 
ای و با يک مشت وسط  ای از ِگل درست کرده گويی مجسمه.  ديدنی بودی ميثم قيافه
کنترل از دستش در رفت و فراموش کرد که تا قبل از . ای، درهم و برهم بود اش زده کله
اری بود و جايی که ضربه ک از آن. داد ی مطرح شدن هيچ موضوعی را نمی ، اجازهآن

تان را تود کارها بايستی شما و توابان دسبرای بهب: تمرکزش را از دست داده بود، گفت
  . ان را نيز به هم دهيدلتتان که هيچ، دتبه هم دهيد، دس

دانيد به کجا  مثل اين که شما نمی: دوباره رشته سخن را به دست گرفته و به او گفتم
ايی که نام برديد، همان کسانی هستند که ه ايد و چه بر ما گذشته است؟ اين آمده

برای اين که يک روز زودتر از اين . اند های زيادی را به نابودی کشانده خانواده
من يکی حتا . اند ی خود قرار داده المصالحه نفر را وجه  بيرون روند، صدهاها زندان

اين که بخواهم دست و دلم را  بگذارند، چه رسد به ها آن با حاضر نيستم مرا در يک قبر
جا بلکه   ها را نه اين اين. اند ها از انجام هيچ جنايتی فرو گذار نکرده اين.  بدهمها آنبه 

 اين موضوع را .ام  و مکتوب نيز نوشتهام  هم گفتهدر دادگاهم و در مقابل حاکم شرع
خواستم به ميثم تفهيم کنم که پيش از  یم.  امنيت برای خودم گفتم  برای ايجاد حاشيهبيشتر
  .ام تا از بار آن بکاهم  در جای ديگری نيز اين موضوع را گفته اين

 ها آن مسئوالن زندان نيز در آن دوران از ا توابان هيچ مدافعی نداشتند و حتبيچاره
  با مسئوليت ماها آنتوانستند مدعی شوند که اعمال  آوردند و نمی حمايتی به عمل نمی

ما هم که هيچ امکانی نداشتيم تا رو در روی رژيم بايستيم و بر عليه . انجام گرفته است
هايش داد سخن دهيم، با هدف قراردادن توابان، در واقع رژيم را مورد حمله قرار  جنايت
  .داديم می

 مگر ما .اندازيم اگر به ما نارنجک دهند، در ميان شما می: گفتند ها می اضافه کردم اين
 از جای ها را؟ يکی از توابان به نام محمد گوهری ها و گفته ايم اين صحنه اموش کردهفر

آيا شما چنين اموری را از من سراغ : برخاسته و مرا  مورد خطاب قرار داده و گفت
من کاری به شخص و فرد ندارم، :  گفتم داريد و يا چنين کارهايی از من ساخته است؟

  .کنم بينم و نفرت خودم را از اين جريان اعالم می ريان توابان را میمن کل ج
جا نشسته، اعتراف کن آيا اگر به تو بگويند نارنجک در   که ايندر نزد همين آقای ميثم

 تنها  نی؟ک اندازی يا نه؟ اگر بگويی نه، چگونه ادعای تواب بودن می ميان ما بيانداز، می
اين همان منطقی است که ما در زندان .  اگر آن را انجام ندهیاست، حتکافي تو  رضايت

های  ما را به اين جرم به حبسای از  پاره. ايم  ياد گرفتهنشاناز آقای ميثم و دوستا
 راضی  سياسی های های گروه  با اعمال و سياست المدت محکوم کردند که در دل ويلط



 ها اندوه ققنوس

  

٢٤٥

   .برای صدور حکم اعداممان نيز کافی بود اايم و همين مورد حت بوده
 به  بالفاصله.  صحنه را باخته بود و توان جمع و جور کردن آن را نيز نداشتميثم
 به بند باز گاه هيچاند، به سرعت بند را ترک کرد و ديگر  که او را خواسته ی اين بهانه
وگو با  حاضر به گفت.  به دنبالم تا دم اتاق آمدبعد از پايان جلسه، محمد خمسه. نگشت

هايم را در حضور ميثم کردم و نيازی به توضيح دوباره  من صحبت: او نشدم و گفتم
  . بينيم برای تو نمی

  
١٣  

مان اين  اولين برداشت. ی زندانيان را به حياط فرستادند ، روزی همه۶۴در اسفند ماه 
چيزی نگذشته . ها را بگردند خواهند سلول  و میردا دابود که رژيم قصد تعرض به بند ر

از درون . ندبر میيکی صدا کرده و به داخل بند  - ها را يکی ای متوجه شديم تودهبود که 
های پاسداران  ها صدايی مبنی بر خرابکاری و در هم شکستن اجناس که در يورش اتاق

 ما را به بند ندان طوالنیپس از مدتی نه چ. شد ها معمول بود، شنيده نمی به بند
که "  ر-  ط"ی به نام ا به سرعت مشخص شد که يکی از زندانيان توده. بازگرداندند

فيلش ياد هندوستان ها بود، شبانه  ای ی توده ظاهرًا يکی از عناصر بسيار فعال و زبده
ها  ای  تودهی روابط چه را که در باره هشت مراجعه کرده و هر آنکرده و به زير

وی از اعضای شبکه مخفی . دانسته و مطلع بوده به زندانبان گزارش کرده است می
ی را نيز به ا  بود و در بند مسئوليت برخورد ايدئولوژيک با زندانيان تودهحزب توده
ای داشت و به  ه وداو تا پيش از اين روزانه چندين برخورد با زندانيان ت. عهده داشت

  .  پرداخت  میها آنتوجيه 
های او  به بند مراجعه کرده بودند و با راهنمايی"  ر-  ط" زندان به همراه نمسئوال

همه چيز دست . دانستند در کدام اتاق به دنبال چه چيزی و در ساک چه کسی بگردند می
ها پی برده  ای های توده نوشته  دستهمچنين ی روابط، کارها و تقريبًا به همه. نخورده بود

وی از زندانيان .  بودها در آن بند، مهدی حسنی پاک ای رأس تشکيالت توده. بودند
  . رفت  به شمار میی ايالتی تهران حزب توده سياسی زمان شاه بود و از مسئوالن کميته

سن که در بيرون از زندان مانند حزب کمونيست اتحاد شوروی های م ای در زندان توده
های قدرت را در دست داشتند، در حاشيه قرار داشتند و کارايی و تحرکی  ی اهرم کليه

ی  گيرنده تر مانند مهدی بودند که گرداننده و تصميم های جوان ای نداشتند و اين توده
 نقش پدربزرگ در بيشتر منصبان حزبی در زندان صاحب. بودندتشکيالت اصلی 

شان را  کردند احترام خانواده را داشتند که در روزهای خاص، افراد خانواده سعی می
که  آن باالی مجلس بنشانند بدون   را درها آنشوند،  نگاه دارند و يا اگر به محلی وارد می

  . ها، مشارکت چندانی داشته باشند در تصميم گيری
 بيرون از بند برده و همگی را به سرعت بازگرداندند، تنها ها را به ای تعدادی از توده
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 حاکی از ها آنهای مضطرب  نگاه.  بردند را نگاه داشته و به قرنطينهمهدی حسنی پاک
چند .  بودها آنيابی مسئوالن زندان به تمامی روابط و کارهای انجام شده از سوی  دست

ذشته بود که مهدی را هم بدون اين که تحت فشار خاصی قرار گيرد، روزی نگ
های سياسی ديگر اتفاق  ای برای هر يک از گروه اگر مشابه چنين حادثه. بازگرداندند

فرسا و تجديد  های طاقت  و انفرادی و بازجويیافتاده بود، حداقل آن کابل و شکنجه
 "خطر"جايی که از سوی رژيم به عنوان  ها از آن ای تودهدر رابطه با . بود... محاکمه و
دانست که تشکيالت  رژيم به خوبی می. ها معمول نبود شدند، اين حساسيت قلمداد نمی
.  را به تمامی از بيرون برداشته و دست نخورده  به داخل زندان آورده استحزب توده
 ٢گان اصلی اين تشکيالت در بند  ی گردانند ه که خود در زمر" ر- ط"تر  از همه مهم

. بود، از سير تا پياز مسائل را عنوان کرده بود و چيزی را پوشيده باقی نگذارده بود
   ٩٠.باختند  جان۶٧هايی بود که در سال  ای در زمره توده"  ر- ط"
  

١۴  
راه نسيم بهاری در . شد و همه آن را به فال نيک گرفته بودند عيد نوروز نزديک می

. درگيری و تنش در بند به حداقل رسيده بود. بست بود و انجماد زمستانی رخت بر می
اتاق ما محور اين . های موجود در روابط داشت همه چيز حکايت از آب شدن يخ

ها به کنار نهاده شده و همه در ورزش جمعی  قرار بود از سال نو مخالفت. تغييرات بود
داد   خود را به خرج می  مسئول فرهنگی اتاق تمام تالشمجتبی قديانی،. بند شرکت کنند

ستونی از کاغذ رنگی . تا تزيينات داخلی اتاق برای سال نو، به نحو احسن انجام گيرد
دور تا دور . به شکل آبشار تهيه کرده بوديم که در ميان اتاق از سقف آويزان بود

ی  همه.  تزيين کرده بوديمهای اتاق را با کاغذهای رنگی به شکل بسيار زيبايی قفسه
جنب و جوش در اتاق ما تأثير به سزايی . افراد اتاق در انجام اين امور مشارکت داشتند

مثل  ها کاغذ رنگی. کرد در سطح بند گذاشته بود و به تلطيف روابط کمک شايانی می
پيش . پيچيند های زمستانی می ای بود که دور ميوه سابق، تشکيل يافته از کاغذهای رنگی

گرامی داشتيم و در اين   طی مراسمی در اتاقچهارشنبه سوری را نيز جشن از نوروز، 
مان را رنگ و هاي  روِی سرخ شهيدان، زردی گونهراه تالش کرديم تا با ياری جستن از

 و سرورهای ملی بوده  ديدگاه من هميشه و در همه حال همراهی با جشن. لعابی بخشيم

                                                 
ای حقيقت در  ه ذرهی فوق را چگونه به شکل غيرواقعی و قلب شده ک واقعه" راه توده"  توجه کنيد گزارشگر 90

ها   اعتصابی شده بود، که يکی از تواب٢حصار، در بند   در زندان قزل۶۵اوايل سال : "کند آن نيست روايت می
در آن زمان ناصريان داديار زندان بود و در جريان . حسنی پاک را مسئول اين اعتصاب گزارش کرده بود

مدت .  استواری که داشت، کينه شخصی پيدا کرده بودبازجويی های خود از حسنی پاک، نسبت به او و شخصيت
 ص ١٣٧۶ دوره دوم مهرماه ۶۴ی  راه توده شماره. " زيادی او را به انفرادی فرستاد و سرانجام نيز به آمفی تئاتر

١٠  
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ی  بينم و هميشه از همه ديدم و نمی  در تضاد با عقايدم نمیهيچ جشن و سروری را. است
 ها آنام شکل و ماهيتی جديد نيز به  در دستگاه ذهنیا توانستم حت می. ام استقبال کرده ها آن

  . بدهم
  





  
 
 

  نقل و انتقال در زندان
  

؛ روزهای خوش ديدار ١ واحد ۴؛ بند ؛ ما و مهدی حسنی پاکقرنطينه
  ... و ارديبهشت؛ روز کارگر١٢ دوستان؛ بزرگداشت نيمه شعبان ؛

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شکر خدا که از مدد بخت کارساز
 بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست
 
 حافظ
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ن، رژيم در صدد تخليه  مشخص شده بود که با کم شدن تعداد زندانيا۶۵در فروردين ماه 

.  برای نگهداری زندانيان عادی استها زندان  ر و باز پس دادن آن به سازمانحصا قزل
 ها زندانهای قبل در  ، تعداد زيادی از زندانيان که از سال۶۴ و ۶٣های  در خالل سال

ی شهرهای ها زندان به انباشته شده بودند، آزاد شدند و زندانيان شهرستانی را نيز اکثرًا
  . خودشان منتقل کرده بودند

زندانيان آن در ديگر بندها بخشی از  که در مجاورت ما بود، خالی شده بود و ١بند 
 ١٢٠ ابتدا نام ،در بند ما.  منتقل شده بودند و گوهردشت تعدادی نيز به اوينوتقسيم شده 

 از ما خواسته شد که با.  بودمها آنمن نيز جزو . جهت انتقال خواندندنفر از افراد بند را 
 نفر تقليل ٢٠های مختلف، تعداد ما به  بعد از رايزنی. هشت جمع شويمی وسايل زير کليه

ما را با يک اتوبوس به گوهردشت منتقل . نظر کردند يافت و از انتقال بقيه صرف
 مانديم ولی بنا به داليلی که بر ما پوشيده مدتی پشت در زندان گوهردشت منتظر. کردند

 های داخلی و اداری بين خودشان بود، از پذيرش ما سر  ناشی از درگيریبيشترماند و 
شان مانده بوديم و  روی دست. ر بازگرداندندحصا باز زدند و ما را دوباره به قزل

 منتقل  به همين دليل ما را به قرنطينه.مان بازگردانند خواستند ما را به بند سابق نمی
 بود که در ميان آن يک توالت ١هشت واحد قرنطينه يک فضای بزرگ در زير. ندکرد

توان آن  می. تشوی ظرف وجود داشتسبا بوی تعفن شديد و بدون سقف و محلی برای ش
  به گاودانی۶١-۶٠های  در سال. ی بيرونی يک توالت عمومی تشبيه کرد را به محوطه
 نفر را در اين محل به عنوان تنبيهی جای داده ٨٠ها تا بيش از  در آن سال. معروف بود

در آن دوران، زندانيان در شرايط .  شده بود"قيامت"بودند و بعدها محل برپا کردن 
در گاودانی اين . ندعادی نيز از امکانات معمول و ناچيز يک زندانی محروم بود

که از اسمش پيداست، زندانبانان خود را  چنان. يافت ها، شکل مضاعف می محروميت
گاه زندانيان به سختی مورد ضرب . ديدند مقيد به ايجاد شرايطی درخور يک انسان نمی

گرفتند و عالوه بر فشارهای معمول، مورد تحريم غذايی از سوی  و شتم قرار می
ی غذايی هرفرد به يک قاشق غذاخوری  برای مثال جيره. گرفتند رار میزندانبانان نيز ق
 پانزده نفر ۶١ آباندر  .رسيد يک ليوان آب آبگوشت به ده نفر می. يافت برنج تقليل می

 محبوس کرده گاودانی مجرد واحد يک را در يک توالت در ۶از زندانيان مجاهد بند 
شتن ظرف غذا، ه روی کف توالت نشسته بودند، به علت نداها در حالی ک  بچه.بودند

 در سطل کثيف توالت دادند، می اندکی را که به عنوان نهار آبگوشتهمان مجبور بودند 
 ادامه داشت و در آن تاريخ بود که آخرين ۶١ تا آذرماه گاودانی. بخورندو گرفته 
  .شدند  قل به گوهردشت منتسخت ماه شرايط ۴ بعد از تحمل آنساکنين 

  
٢  
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 زندانی مجاهد و ١٩. مان شديم ی ترکيب ، در اولين نگاه متوجهبعد از انتقال به قرنطينه
مشخص بود او را برای چه در ميان ما قرار داده . ی، مهدی حسنی پاکا يک توده

ها، قرار شد من به عنوان نماينده با مهدی  ين بچهوگو ب بعد از اندکی تأمل و گفت. بودند
او نيز . مان را با وی در ميان بگذارمي  صحبت کنم و نظرها و پيشنهادهاحسنی پاک

به او نزديک شدم . ای نشسته و به فکر فرو رفته بود گوشه. مان شده بود ی ترکيب متوجه
با . راجع به چند موضوع کوچک، کمی صحبت کنيمو از او خواستم با هم قدمی زده و 

البد همانند : بدون مقدمه گفتم .تر و با رويی باز پيشنهادم را پذيرفت اشتياق هر چه تمام
از زير چشم ! یا  زندانی مجاهد و يک زندانی توده١٩ای؟  مان شده ی ترکيب ما، متوجه

از ديد ما رژيم تو را در اين جمع : ر ادامه گفتمد. ی مطلبم شد نگاهم کرد و منتظر بقيه
قرار داده است که رو راست حالت را بگيريم و يا فشار مضاعفی روی تو بياوريم و يا 

در واقع به خاطر مسائل پيش آمده در بند و روابط درونی . محدوديتی بر تو اعمال کنيم
البد انتظار دارد که  است وشما، رژيم طبق تحليل خودش، تنبيه تو را به دست ما سپرده 

از اين که بسيار رک و پوست کنده  !باشيم، مجريان خوبی هم ها آنت از سوی به نياب
هايش  هايم بر لب ای مبنی بر تأييد گفته کردم، خيلی خوشش آمده بود و خنده صحبت می

 گذشت، چه را که در ذهنش می اش حاکی از آن بود که دقيقًا آن خندهبه گمانم . نشست
ها به خوبی به ترفندهای رژيم واقف هستند و به  بچه: سپس تأکيد کردم. کردم بيان می

ما در هر دشمن . رنيامده و بر نخواهند آمدوجه در صدد اجرای منويات رژيم ب  هيچ
اين مرزبندی اصلی ما است و روی آن پافشاری . شرايطی، رژيم و مزدورانش هستند

از نظر ما مادامی که . پذيريم نيز در اين رابطه نمی مماشاتی را کوچکترينکنيم و  می
زندانی در صف مقاومت قرار داشته و به اردوی رژيم نپيوسته باشد، مورد احترام بوده 

جا همه زندانی هستيم و  چرا که در اين. تواند در جمع صنفی ما حضور داشته باشد و می
مادامی که مرز بين . اريماز حقوق برابر برخورد بريم و در زير يک سقف به سر می

ی  توانيد از همه ايد، در صف و طيف ما قرار داريد و می  و زندانبان را نشکستهزندانی
توانی با دست باز و خيالی  از نظر ما تو می. طور برابر بهره برداری کنيد هامکانات ب

 ی کارها ی مناسبات صنفی و فرهنگی ما شرکت داشته باشی و در همه آسوده در همه
 ما هيچ فرقی به لحاظ صنفی و روابط ناشی از آن، بين تو و هيچ يک از. مشارکت کنی

. های سياسی بالطبع جای خود را خواهند داشت گيری وجود ندارد ولی روابط و موضع
توانم تو را مطمئن کنم که با توجه به ترفند رژيم، از جانب ما هيچ  از اين بابت می

ی مقابل رژيم، محيط  مان اين است که در نقطه مام تالشفشاری روی تو نخواهد بود و ت
قبل از هر چيز مقابله با اين برخورد را نيز .  فراهم کنيممناسب و راحتی را برايت

وگو در حالی که به شدت تحت تأثير قرار گرفته  بدون گفت. دانيم هايش می رژيم و تالش
کنم که فرد مفيدی برای  را میتمام تالشم : گفت. بود، مرا بغل کرد و در آغوش فشرد
بود، وی به قولی که داده . ای باهم داشته باشيم جمع باشم و روابط دوستانه و سازنده
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برد و مشکلی در  زمانی که در بند ديگری به سر میا حت. برای هميشه وفادار ماند
و کردم، بدون فوت وقت  شد، بالفاصله او را مطلع می ها ايجاد می ای روابط با توده

ای برخوردار بود  در جمع خودشان از چنان اتوريته. پرداخت درنگ به حل مشکل می بی
  .شد به آثار برخورد و تالشش پی برد که بالفاصله می

اش و  مهدی که موقعيت را مناسب ديده بود، شروع کرد به تعريف خاطرات و گذشته
شان  شده بود و به منزلدر دوران انقالب، وقتی از زندان  قصر آزاد . زندان زمان شاه

در شهرری مراجعه کرده بود، با در بسته مواجه شده و مجبور شده بود که از ديوار 
  . شان وارد شود باال رفته و به خانه

  
٣  

چه که پيش آمده بود سؤال  و آن"  ر-  ط"ی قضيه  ، در بارهی با اووگو در بين گفت
  .توانست روشنگری کند  بهتر از هر کس در جريان امر بود و میمهدی. کردم

های  سرهم کردن يک مشت توجيهاش، شروع کرد به  ای متأسفانه وی با همان منطق توده
ناگهان "  ر- ط: "گفت می. شود ی هيچ عطاری پيدا نمی دار و مضحک که در طبله خنده

حالی  افتاده و دچار نوعی ماليخوليا و پريشان) ترديد از من است(به ياد نامزد يا همسرش
کند که نياز به نوعی خون و يا  وی در اين شرايط فکر می. شود ی عصبی می حملهو 

دانست نياز به خون  گفت که نمی مهدی اين قضيه را چنان پريشان می. مداوای ويژه دارد
 ط"به هر حال، طبق روايت مهدی، . ی عصبی را و درمان ويژه را عمده کند و يا حمله

ا در پاسداران او ر. کند  تقاضای کمک میها آنو از به پاسداران مراجعه کرده "  ر- 
 از شرايط به وجود آمده ها آن. يابند نمود، می دفاع می  که بیدر حالیموقعيتی خطير 

خواهی اين خون را به تو تزريق کنيم و نجاتت  اگر می: گويند سوء استفاده کرده و می
دم کنترل بر حالی و ع پريشان که دچار در حالیبايد مسائل بند را بگويی و او دهيم، 

گويد و  چه که اطالع داشته، سخن می اختيار از آن بوده، بی... سيستم عصبی و مغزش و
ای او را نگاه  زده زيرچشمی و به شکل بسيار متعجبانه و حيرت !آيد آن مسائل پيش می
 و از سر ی زندان و ديدن صدها مورد  سال سابقه۵آيا انتظار داری با : کرده و تنها گفتم
های گوناگون اين روايت را باور کنم؟ آيا خودت هم به اين داستان باور  گذراندن تجربه

لوحانه بودن سناريو واقف  خودش بهتر به ساده.  و سکوت کردزدداری؟ هيچ حرفی ن
 نرسيده بود و نشان، چيز ديگری به ذه" ر- ط"بود، ولی در آن شرايط برای توجيه عمل 

ها را بسيار  اين حرف .کرد  سير می  دستگاه تبليغات از نوع روسیهنوز دراين که يا 
دری نکنم و منتطر واکنش وی و دفاعی  نرم و در ابتدای پاسخم گفتم و سعی کردم پرده

چرا که . رخورد کنمکه از موضوع می کند، بمانم تا اين بار به شکل ديگری با او ب
احمق فرض کردن شنونده و توهين به ، به معنای دستيی از اين ها تانمطرح کردن داس

سکوتش . خوشبختانه او خاموش ماند و هيچ چيزی نگفت. هوش و فراست وی است
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  .بودبرای من، به نوعی حکايت از پس گرفتن داستانش 
شعر   و، سرود ترانهتصنيف،دور هم جمع شدند و به خواندن ها شب هنگام بچه 

را خواند و بعد  "نشيند خنده به چرک می" نيز شعر معروف مهدی حسنی پاک. پرداختند
تالش .  خواند و روی اين مسئله تأکيد کرد را به ياد مهدی رضايی"ابراهيم در آتش"هم 
کرد به نوعی با ما همراهی و همدلی کند و با اين کار رضايت و اشتياقش را از  می

کسی مشکلی با . رو شد به ها رو ه با استقبال از سوی بچه کدهدجمع ما نشان  حضور در
آن بود که بخواهد  تر از تر و منطقی تر، آگاه او نداشت و او خود نيز بسيار فهميده
  . فرصت به دست آمده را از دست دهد

  
۴  

 ۶بند مجرد .  منتقل کردند١ واحد ۴ماه، به بند  ديری نپاييد که ما را در نهم ارديبهشت
ده بود ترکيبی از بند ش. انتقال داده بودندجا  منحل کرده و زندانيانش را به آنرا نيز 

های زيادی را در روابط  رکيب مختلف افراد به هم ريختگیت. ۶،٢،۴،١ های بندهای بچه
 از يک تشکيالت نسبتًا منسجم در ميان خود ۴زندانيان مجاهد بند . ايجاد کرده بود

. ين تلفات پشت سر گذاشته بودندکمتر را با اوودبرخوردار بودند و دوران حاج د
شد مسائل گوناگون و  های متفاوت زندگی افراد در بندهای مختلف باعث می شيوه
در ميان زندانيان مجاهد هايی  باعث رنجشحتا ای را به وجود آورد و  بينی نشده پيش
شد حدس زد شرايط  از طرفی می. اشترسيدن به يک تعادل نياز به گذشت زمان د. شود

من در  . به عنوان يک ترمينال جهت تقسيم افراد استفاده می شود۴موقتی است و از بند 
از .  درد دل کنمها آنتوانستم با  ديدم و می کردم، دوستان قديمی را می  سير میها انآسم

ام با او شکل  ترين روزهای زندگی رينشي. ديدم  کزازی را میتر دوباره جالل همه مهم
از . برد ها می گرفته بود و يادآوری آن خاطرات و حضورش در کنارم، مرا به اوج

همه  ها، اين همه خاطره، اين اين همه بچه. خوشحالی، چند روز دچار پريشانی بودم
به هيچ . ترين فرد روی زمين بودم گويی خوشبخت...  شيرين و دردآور وهای هلحظ
 ها آن با دوستانم و لذت بردن از حضور بيشترانديشيدم جز مصاحبت هر چه  يزی نمیچ

های  تلفيقی بود از بچه.  فرستادند که تازه تشکيل شده بود٩مرا به اتاق . در کنارم
 .دوستان قديمی، دوباره دور هم جمع شده بوديم. بندهای مختلف و من شدم مسئول اتاق

ای   کشان به حياط برد و در گوشه-  دستم را گرفته و کشانتا آمدم به خود بيايم، جالل
ها،  بعد از گذشت سال من هنوز. تر موهايم را اصالح کرد نشاند و با محبت هر چه تمام

هايی که موهايم  افتم و به ياد بچه خواهم موهايم را اصالح کنم به ياد آن روز می وقتی می
به . مان نيستند ؛ دوستانی که ديگر در مياناند کردهن اصالح را در طول ساليان زندا

شوم و دائم   میاضطرابهمين دليل، هميشه موقع اصالح کردن دچار پريشانی و 
گذارم که زودتر  ، تحت فشار میاستآرايشگر را که غالبًا از ميان دوستان و آشنايانم 
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 در همان حال اصالح کردن، دائم از خواهرش، جالل. کار اصالح را به پايان رساند
کرد و از آخرين مالقات مادر با او   که برايم بسيار عزيز بود، صحبت میفاطی
از . داد هايم را ماساژ می وقت کار را ول کرده و شانه آن. چند بار دستش لرزيد. گفت می

مادر را  . دوستی عميقی بين ما حاکم بودقديم و از وقتی که خودمان را شناخته بوديم،
:  گفتجالل. دلم لک زده بود برای ديدنش، هميشه دوستش داشتم. ها بود نديده بودم سال

توانستم حال و  نمی. ، به شدت خرد شده استمادر بعد از اعدام تنها دخترش فاطی
 را به نزد  او و فاطی۵٩ به ياد روزی افتادم که در سال اختيار بی. ش را تصورکنم روز

پرسی با خانم دکتر،   و احوالها آنبرای معرفی . شناختم برده بودم خانم دکتری که می
فکر : شان به اتاق معاينه مراجعه کردم و قبل از ترک اتاق از خانم دکتر پرسيدمههمرا
سرم .  سال، چيزی در اين حدود۵۵رد؟ نگاهی کرد و گفت کنی مادر چند سال سن دا می
پس چرا : با تعجب پرسيد!  سال دارد٣٨فقط ! نه:  به عالمت نفی تکان داده، گفتمرا
 مداخله کرد و با غرور فاطی. جوری شده است؟ مانده بودم که چه جوابی بدهم اين

 ساله ۵۵ ساله، ٣٨کنيم که ديگر مادر  میما برای همين مبارزه : ناپذيری گفت وصف
بعدها هميشه به . ی تالش ما در تحقق همين نکته خالصه شده است همه! نشان ندهد

مبارزه را به اين  شد در يک جمله هدف از از اين بهتر نمی. کردم می  فکری فاطی گفته
ر خانم دکتر تأثير کرده بود که هر گاه اش د چنان گفته. زيبايی و با اين لطافت بيان کرد

  . شد گرفت و جويای حالش می ديد، سراغ او را می مرا می
  
۵  

 ١٢ سالگرد همچنين و ، يازده ارديبهشت روز کارگر۴دو روز بعد از انتقال ما به بند 
و مسئوالن و کادرهای  و شماری از فرماندهان ارديبهشت و شهادت محمد ضابطی

ها  تمامی اتاق. ارديبهشت بود ١١ با ی شعبان نيز مصادف جشن نيمه. بود مجاهدين
ما نيز بدون . های فوق داشتند ای جهت بزرگداشت روز کارگر و مناسبت مراسم ويژه

و سرود از برگزاری تأتر گرفته تا خواندن  شعر  .ريزی قبلی، دست به کار شديم برنامه
 که دچار بيماری روانی  جعفریفرشيد. و ترانه، انگار همه چيز از قبل آماده شده بود

توانست محرکی باشد  برگزاری جشن نيمه شعبان می. مان بود ای بود، هم اتاق پيشرفته
از طرفی فکر . پنداشت ی م"امام زمان"برای تشديد بيماری او، برای اين که خود را 

از . اللی در برگزاری مراسم به وجود آوردم اگر در اتاق باشد، ممکن است اخکرد می
او تا اواخر مراسم موفق شده بود . ها خواستم که وی را در حياط سرگرم کند يکی بچه
بر .  تاب نياورده و به اتاق بازگشت را در حياط سرگرم کند ولی باالخره فرشيدفرشيد

 حضور در تمام مدتی که فرشيد. خالف انتظارم، بسيار محترمانه در مراسم شرکت کرد
در . زد آميزی می شيطنت پاييد و گاهی لبخند او نيز مرا می. داشت، دل توی دلم نبود

ت، رو به من که مسئول اتاق که اجازه صحبت کردن خواس ی مراسم، در حالی خاتمه
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خيلی ممنون از ! ايرج جان: بودم و از قبل روابط بسيار خوبی با من داشت کرده و گفت
 به فکر من بودی و روز تولد همچناناز اين که در اين شرايط . ات محبت و مهربانی

ی  های او تمام نشده بود که شليک خنده صحبت هنوز .مرا جشن گرفتی، سپاسگزارم
 گاهی اوقات برايم درد فرشيد.  از ما جمع بودبيشتراو حواسش . ا، اتاق را پر کرده بچه

 را به های بسيار نغزش اين بود که شرايط دوران حاج داوود از جمله گفته. کرد دل می
ما : گفت  و می٩١"موولوسيک"ه ر را بحصا کرد و قزل رم باستان تشبيه میدوران 

انداختند و   مینشانزندانيان حکم گالدياتورها را داشتيم که مشتی حيوان وحشی را به جا
طرفه اين که ما . کردند نشستند و ابراز خوشحالی می بزرگان شهر نيز آن باال می

که در گالدياتورها اين حق را داشتند . تر از آن گالدياتورها بود مان بسيار وخيم وضع
دانستند که پيروز   با حيوانات وحشی بجنگند و میزنده ماندنی برابر، برای  ا مبارزه

 مشتی حيوان وحشی را به جان ما انداخته ولی حاج داوود. ميدان نيز زنده خواهد ماند
 نيز را شديم و حتا حق دفاع از خود  حاضر میها آنبسته در مقابل   بود و ما بايد کت

هيچ : گويم يا نه؟ چند بار به او گفتم درست می: پرسيد بعد از من می. نداشته باشيم
، مان در دوران حاج داوود تر نسبت به شرايط تعريف و توصيفی از اين زيباتر و کامل

در برايم تعريف کرد که  فرشيد؛ رات آن روز کار خودش را کرده بودتأثي. ام نشنيده
بايستی   ديگر زمانش فرا رسيده است و او می کهاش گفته است خانوادهبه   اولين مالقات

 خواسته بود که در مالقات بعدی يک ها آنوی از .  ظهور کند"امام زمان"در قالب 
 ی بعد، در نماز جمعه قيام کند و جهان را پر ی هفته شمشير برايش بياورند تا در جمعه

 را نوشته و به مواردخواستم که اين  من هميشه از او می. مساوات کندعدل و از 
يک بار  .بار وی پی برده و او را آزاد کنندزندان بدهد تا بلکه به وضعيت اسفمسئوالن 

تواند تا  باشد نمی ای نوشته بود مبنی بر اين که فردی که خواهان ازدواج با وی می نامه
اين جهت وی خواستار آن است که به همراه دو پاسدار به مرخصی ابد منتظر بماند، از 

 تأکيد کرده بود مخارج پاسداران را تقبل فرشيد. رفته و وی را به عقد خود در آورد
. خواهند داشت بدون پرداخت وجهی حق شرکت در مراسم عروسی او را ها آنکرده و 

های زندان   پيشنهاد وی مخالفت شود، هفت عدد از شيشهدر خاتمه تهديد کرده بود اگر با
که  تأکيد کرده بود برای آن. هايی که از قبل تهيه کرده است، خواهد شکست را با سنگ

های مزبور را نيز در جوف نامه   تومان پول شيشه٢۶٠به شورش و طغيان متهم نشود 
 داد ولی خبری از واکنش با تشويق من نامه را به پاسدار بند تحويل. قرار داده است

 در همچنانهای بعد نيز  او سال. ای درک و شعور دريغ از ذره. مسئوالن زندان نشد

                                                 
 ميالدی در دوران امپراطور فالويان ٨٠در سال . تئاتر دوران باستان ، بزرگترين آمفیColosseum  کلوسيوم 91
 قرن و نيم محل برگزاری مسابقات گوناگون و از جمله نبرد گالدياتورها با هم ۴اين بنا در حدود . رم بنا گرديددر 

  . و با حيوانات وحشی بود
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  .برد زندان بود و از همه سوی رنج می
 که افراد کميته مرکزی را در حالیبند به شکلی علنی تجمع کرده و ها در حياط  ای توده

تر نيز توضيح  طوری که پيش همان.  را گرامی داشتنددوره کرده بودند، روز کارگر
ی نداشت و سختگيری ا دادم، رژيم حساسيتی روی اعمال و مناسبات زندانيان توده

البته ناگفته نماند که . گذشت  از آن میسادگیکرد و به  معمولی نيز در اين رابطه نمی
نهضت دوم " و رواج ران بعد از حاج داوودها به دو ای اين گونه روابط در ميان توده

هايی  ای ، اکثر تودهگشت، چرا که در دوران پايانی حاج داوود  در زندان بر می"خرداد
زين و شعائر ر منتقل شده بودند به شدت خود را مقيد به رعايت مواحصا که به قزل

جا باال  آن  کار تا. مذهبی نشان داده و برخی دائم به خواندن قرآن و مفاتيح مشغول بودند
ی بعضی از زندانيان نظامی برايشان سجاده نيز آورده بودند و  گرفته بود که خانواده

  . آوردند سجاده به جای میروی  نمازشان را بر ها آن
  
۶  

جايی که کود در  از آن. و سبزيکاری حياط بند بود، باغچه ۴از نکات قابل ذکر بند 
 ديگر، مشکل با نوآوری ی موارد به کود داشت، مانند همهزندان نبود و خاک نياز 

هايی که شام  توالت قرار داده شده بود و شب ای در های ويژه سطل. شد ها حل می بچه
مت عالی را ها رجوع کرده و تقاضای اجرای ه عدسی بود، مسئول باغچه به اتاق

سپس با . ها انجام دهند منظورش اين بود که افراد ادرارشان را در آن سطل. کرد می
آورد که از آن به جای کود   اضافه کردن مقدار معينی آب به آن، محلولی به دست می

های  ی مسئول باغچه، مواد غذايی درون  دانه به گفته. کرد ها استفاده می برای باغچه
 . شد، برای تقويت خاک بسيار مناسب بود از آن با ادرار دفع میعدس که مقداری 



  
 
  

  ی بند توسط زندانيان، پايان حاکميت توابان اداره
  
ی  ی اساسنامه برای بند؛ مسئله کار جمعی و غلبه بر مشکالت؛ تهيه
ی عمومی از امکانات؛  وسايل  نظافت؛ انبار و ابزارآالت؛ استفاده

يورش پاسداران به بند؛  از وسايل شخصی؛عمومی کردن بخشی  ورزشی؛
  ...کابين مخابرات و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ماجرای من و معشوق مرا پايان نيست
 هر چه آغاز ندارد نپذيرد انجام
 
 حافظ
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مان   منتقل٣ واحد ١ای ديگر به بند   جا نيفتاده بودم که به همراه عده۴هنوز در بند
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در زندان تالشم اين . جا سپری کرده بودم سالی را در آن  ابقًا يککردند، به جايی که س
جامان کنند و   امکان دارد جابهدانستم هر آن بود که به جايی دل نبندم، چرا که می

هميشه انتظار داشتم ديدار از . گی کنددهای زياد، ممکن است توليد افسر بستگیلد
  .برم، به سرعت تغيير کند میعزيزانم کوتاه باشد و شرايطی که در آن به سر 

مسئول .  که بسيار تغيير کرده بود، ما را به مسجد بند بردند١در ابتدای ورودمان به بند 
مان   بوده است، به استقبالشد از نزديکان بنی صدر  که گفته میبند فردی به نام درويش

 .دلسوز، منطقی و دوستدار زندانيان جلوه دهدآمد و تالش کرد که خود را فردی بسيار 
: وقتی از من اتهامم را پرسيد. ای بود  و سرد و گرم چشيدهخونسردالحق که فرد بسيار 

به هنگام تقسيم ما در . وی لبخندی زد و سرش را تکان داد. با تحکم گفتم مجاهدين
کرد   که لبخندی به لب داشت و تالش میدر حالیاتاقی خودش قرار داد و  ها مرا هم اتاق

توانيم در کنار هم زندگی  خواهم نشان دهم که می می: دوستانه به من نزديک شود، گفت
 .تصور اين را که روزی با شما هم اتاق شوم، از سرت بيرون کن: درنگ گفتم بی. کنيم

و هيچ واکنش ا! هم نخواهم خوابيد، چه برسد به زندگی در يک سلول با شما در يک قبر
ولی غير از زندگی در اتاق ما، امکان : ی دوباره گفتخونسردتندی نشان نداد و با 
ساعتی نگذشته بود که . من نيز با سماجت حرفم را تکرار کردم. ديگری وجود ندارد

واست و رسيد، مرا خ و فرد معقولی به نظر میدار پهلوانی که افسر نگهبان بود پاس
، مثل اين که مشکلی پيش آمده است؟ مسئول بند مرا در جريان ادهچه اتفاقی افت: پرسيد

 ها آنالبد پاسخ مرا هم گفته است که حاضر نيستم در يک گور با : گفتم. گذاشته است
ها  فعًال اتاق. قصد آزار شما در بين نيست: پهلوانی گفت. باشم، اتاق که جای خود دارد

 برويد تا من خودم شما را به اتاقی ديگر ها آن  دو روزی به اتاق - جا ندارند، شما يکی
تا آن زمان . تان ن نيتخيلی ممنون از حس: با او به مجادله نپرداختم و تنها گفتم. بفرستم

 نخواهم رفت و ها آنهشت و يا مسجد بند زندگی خواهم کرد، ولی به اتاق من در زير
حاصل ديد و بند را  را بیوگو  پهلوانی گفت. راجع به اين موضوع نيز ديگر حرفی ندارم

  .بور بود، فرستادندروی اتاق مز به  که رو٢ترک کرد، ولی چند دقيقه بعد مرا به اتاق 
  
٢  

   ٩٢زنی مطرب نگاه دار همين ره که می
ی  شان اداره وجه قصد درگيری نداشتند و تمام تالش  مقامات زندان در آن شرايط به هيچ

ها نسبت به توابان به خوبی آگاه بودند و به  چهی ب از ميزان نفرت و کينه. زندان بود
ديدند او نيز يک زندانی   استفاده کنند و حاال میهمين دليل سعی کرده بودند از درويش

   .تواند بند را اداره کند هايی که دارد، نمی گی ی ويژ است و باهمه
                                                 

  .  حافظ92
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.  به دست زندانيان بسپارندًای بند را مستقيمًا و رسم  ادارهخواستند در آن شرايط نمی
 روزها پشت بلندگوی بند که روزی از طريق آن مجبور به شنيدن صدای درويش
شنيدن . کرد را پخش می های او بوديم، نوار زييای نينوا  و نوحهخراش آهنگران گوش

ولی گويا مسئوالن فرهنگی . يمديد موسيقی اصيل ايرانی، چيزی بود که به خواب هم نمی
 در زندان، "دوم خرداد" برندگان خط  و پيش و حسن شايانفرزندان، حسين شريعتمداری

برای تمدد اعصاب ...  شان گل کرده بود و بعد از آن همه فشار و سرکوب و عواطف
: کرد  پشت بلندگوی بند اعالم میدرويش! دی را تجويز کرده بودندزندانيان اندکی شا

تر خودتان را آب  شود، سريع ی ديگر آب حمام سرد می تا پنج دقيقه! های عزيزم بچه
   ٩٣!بکشيد تا خدای نکرده سرما نخوريد

  
٣  

ود و به همين  تشکيل يافته ب١ واحد ۴ و ٣ ، ٢ ، ١های    نيز از تلفيق بند٣ واحد١بند 
 صنفی گرفته تا از مسائل.  بند منتقل شده بوددليل تمامی تضادهای بندهای فوق به اين

ای ناهمگون از  بند مجموعه. تا جا افتادن بند، راه درازی در پيش داشتيم. سياسی
زندانيان مارکسيست بند شامل . گرفت  را در بر می١زندانيان مجاهد و مارکسيست واحد 

 ها در خالل سرکوب حزب توده ای توده. شدند دستگيرشده می  قديمی و تازههای  زندانی
 رژيم های هدر خالل ضرب)  آذر١۶کنگره ( ها  دستگير شده بودند و کشتگری۶٢در سال 

طيف قرار ها نيز در همين  یاکثريت. ۶٣-۶۴های  به اين جريان سياسی در سال
شده خود ها در اين خالصه شده بود که هر طور  ها و اکثريتی ای تالش توده. گرفتند می

زندانيان قديمی مارکسيست نيز افراد وابسته به . کنند" انقالبجبهه متحد ضد"را وارد 
  . بودندرگرو راه کا" خط سه" و ديگر نيروهای ، پيکار مانند اقليتهايی انجري

تعدادی از افراد که در بندهای سابق مسئوليت داشتند، . هيچ چيزی در بند سامان نداشت
 به کار همچنان بود، ها آناز جمله مسئوالن نظافت و صنفی که پخش غذا نيز به عهده 

شناختند   را به رسميت نمیها آنولی تعدادی از زندانيان مارکسيست . خود مشغول بودند
ای برای بند نوشته و بعد بر اساس آن  و معتقد بودند که بايد ابتدا به ساکن اساسنامه

 ها آنکه   اينرغم علی. انتخاباتی در بند صورت گيرد و مسئوالن مربوطه انتخاب شوند
پذيرفتند و خود نيز راه حلی را  هيچ راه حل بينابينی را نمیولی قرار داشتند،  در اقليت

                                                 
 و سرکوب آن به ۶۵اما اعتصاب کادر پزشکی کشور در تيرماه . تر شده بود  در جامعه نيز بندها اندکی شل93

های رژيم   جناح ی جدی همه  ، نشانگر اراده وزير کشور و توطئه خواندن آن از سوی رفسنجانیدستور محتشمی
 رياست سالخورده و خوشنام نظام پزشکی کشور دستگير و مورد در اين اعتصاب مرحوم حفيظی. در سرکوب بود

 نخست وزير، شورای نظام پزشکی  پی اين اعتصاب به دستور ميرحسين موسویدر. آزار و اذيت قرار گرفت
از آن پس رژيم با ايجاد نظارت استصوابی .  به رياست نظام پزشکی منصوب شدکشور منحل و هادی منافی

  .رأس آن قرار دادهای خود را در  کنترل نظام پزشکی کشور را در دست گرفت و مهره
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برد کارهای بند تا انجام انتخابات، پيشنهاد  تخاب مسئوالن موقت و پيشبرای ان
اين مخالفت از سوی . کردند  تقريبًا با همه پيشنهادها نيز مخالفت میها آن. کردند نمی
توانستند در يک اتاق به يک موضع واحد دست   نمیگاه هيچ. ها نبود ی مارکسيست همه
اتاق افراد شان را متفاوت از  شدند و موضع  میچرا که سر آخر چند نفر پيدا. يابند
 چنين  با ...! به شکل اتاقی نظر داد ودکردند که نباي دانستند و اصرار می می

ی  شد که هيچ سرپنجه های ناگشودنی تبديل می ترين امور به چنان گره هايی، ساده استدالل
  .  نبودها آنتدبيری قادر به گشودن 

آب و لجن، سطح حمام را پوشانده بود و . رفت اال میکثافت از سر و روی بند ب
های  وسايل عمومی و از جمله کتاب. جرم گرفته بودرا ها  ديوارهای حمام و توالت

حياط بند به . همه چيز روی زمين پراکنده بود.  بند، به اين بند انتقال يافته بود۴تقريبًا 
داشت تا حياط بند زندانيان  شباهت بيشترسمساری و يا بازار سيد اسماعيل تهران 

کرد و وسايل اضافی  هايش را آويزان می رسيد، لباس هر کس هر جا که می! سياسی
هيچ .  از آنی بود که بشود تصويرش کردتر اوضاع اسفناک... کرد و اتاقش را پخش می

. رو نبود به ی بند نيز با موفقيت رو کوششی برای سامان دادن به اوضاع در هم ريخته
دادند نيز هيچ تالشی  می ...ی اساسنامه و ی تهيه گون در بارههای گونا ی که پيشنهادکسان

گويی قصدی نيز برای حل مشکالت . دادند  فوق به خرج نمیهای دبرد پيشنها برای پيش
ی اساسنامه و تأييد کلی   حاضر هم نبودند که مسئوالن قبلی تا تهيه،حال در عين. نداشتند

بند به کلی . ند و انتخابات بعدی، موقتًا به کار خود ادامه دهندآن از جانب افراد ب
  .  شده بود"آچمز"
  
۴  

 حال غيرقابل قبولی حاضر بودند از دست مسئول  به شکل بسيار مضحک و در عين
داد، غذا بگيرند  ی مسئوليت سابقش را انجام می صنفی بند که انتخاب نشده بود و ادامه

ند به نظافت بند بر اساس نوبتی که مسئول نظافت بند ولی در همان حال حاضر نبود
ی کار در  سرانجام از سوی زندانيان مجاهد چاره! کرد، بپردازند ها تعيين می برای اتاق

اين ديده شد که انتخابات جديدی در بند گذاشته شود و بر اساس آن مسئوالن مختلف 
به اين . ف پرداخته شودی اساسنامه و شرح وظاي انتخاب شوند و سپس به کار تهيه

تاريخی نيز برای انجام انتخابات در . برد کارهای جاری بند را داشتيم ترتيب قصد پيش
 در ميان . با پيشنهاد فوق موافق بودندیی و اکثريتا زندانيان توده. نظر گرفته شد

.  پاسخ دهندهاتوانستند به شکل جمعی به پيشنهاد  می بودند کهها آنها تنها  مارکسيست
دادند و در بين خودشان نيز همفکری الزم موجود   فردی پاسخ میبه شکلهميشه   بقيه
ها،  ی برای روشن شدن موضوع بايد بگويم که ما در زندان جمعی به نام اقليت.نبود
 باالخره روز موعود فرا رسيد و انتخابات که با .نداشتيم... ها و یها، راه کارگر یپيکار
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ای از زندانيان مارکسيست مواجه شده بود، برگزار گرديد و من به  تحريم از سوی عده
  . نيز به معاونت من انتخاب شدانتخاب شدم و سعيد جبرييلیبند عنوان مسئول نظافت 

 ضعف ارهای بندبرد ک  پيشوای تحريم شده بود و اين برای بند  از سوی عدهانتخابات 
ی  انديشيديم و پشتيبانی همه ای می  چارهدباي. هدف ما شقه کردن بند نبود. شد محسوب می
هايی که انتخابات را تحريم کرده   تک اتاق- من به تک. آورديم میبه دست افراد بند را 

که ما هيچ هدفی جز به سامان رساندن مشکالت بند نداريم و بودند رفتم و با اعالم اين 
اری و ياری دوستان را پذيرا خواهيم شد، هم انتخاب شدن و ک همدر اين راه هرگونه

برد امور بند   برای پيشها آنمسئوليت خود را اعالم داشتم و هم دست ياری به سوی 
فی را که شما تهيه کنيد، نيز  عنوان کردم هر اساسنامه و شرح وظايهمچنين. کردم دراز
در غير . شتاگر يک قدم پيش بگذاريد، مطمئن باشيد دو قدم پيش خواهيم گذا. پذيريم می

برای . ام يی آمادهپاسخگواين صورت حق داريد مرا مورد بازخواست قرار دهيد و برای 
ی را از ايد، اگر کس  اين که انتخابات را تحريم کردهرغم علیمان،  نشان دادن حسن نيت

ميان خودتان انتخاب کنيد حاضريم او نيز به جمع ما پيوسته و به کار در کنار ما 
در ضمن به شکلی . اين نهايت همکاری و حسن تفاهم از سوی ما است. مشغول شود

تالش نکنيد که ما را مانند :  ديگر سکه را نيز نشان داده و گفتمرویبسيار دوستانه، آن 
شکلی که به  ی زندگی وجه ادامه   نشناسيد، چرا که ما به هيچ مسئوالن قبلی به رسميت

ی  ندانسته و حاضر به ادامهی زندانی سياسی  شايسته را بند رايج بودهاز زمان تشکيل 
اگر الزم . ای ايجاد کند نظمی دهيم کسی در نظم ما بی  و در اين راه اجازه نمیآن نيستيم

شناسند، تقسيم  اد افرادی که ما را به رسميت نمیها را به تعد ها و دستشويی باشد توالت
ولی توجه .  زندگی کنند،خواستندکه  هرطور تا شتکرده و در اختيارشان خواهيم گذا

مان را  ی زندگی  که چگونگی و نحوهاز اين حق برخورداريمداشته باشيد که ما هم 
اند  دليل انتخاب کردهمرا زندانيان مجاهد به اين . اين دو راه موجود است. انتخاب کنيم
اند حسن نيت خود را  ی از زندگی با شما دارم و به اين طريق خواستهبيشتری  که تجربه

نشان دهند و بسيار مشتاق هستند که اين راه را باهم برويم و به عنوان نماينده  دستم را 
کسانی . ارنداند که هر توافقی را که با شما به آن دست يابم، محترم بشم کامًال باز گذاشته
 .گويم واقفند چه که می شناسند، به حسن نيتم در رابطه با آن که از قبل مرا می

ی افراد بند موافقت  و همهاز بين برد های اوليه را  ديری نپاييد که توضيحاتم مقاومت
 از زندانيان  يکیمهرداد نشاطی و من اعالم کردند و خود را با مسئوليت سعيد جبرئيلی

 شد که پس از مدتی با ديدن حسن نيت ما و روی معرفی به عنوان همکار مای نيز اقليت
 در همين ايام عباس .نظر کرد ی کار صرف ک افتادن کارهای بند، از ادامهتغل

 کسب کرده بود، وی را به ای که منتظران جربه را نيز به بند ما آورده و با تاميرانتظام
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ادی وگو با تعد   او به تازگی از مرخصی بازگشته بود و در گفت٩٤.ها فرستاد سلول تواب
المللی برای ايجاد  ی بينها ان سازمان ملل و ديگر ارگها، صحبت از فشار چند از بچه

او چند روزی بيش . زندانيان، کرده بود  و آزادی تعدادی ازها زندانتسهيالت در امر 
  . انتقال يافت"غيرگروهکی"در اين بند نبود و دوباره به بند زندانيان 

ای از  نگذشته بود که شرح وظايف مسئول نظافت از سوی عدهاز انتخاب ما چيزی 
در اين راه . ها برای اعالم نظرهايشان ابالغ شد زندانيان مارکسيست تهيه شد و به اتاق

 از اعضای وحدت کمونيستی بود که بسيار ترين افراد، منصور نجفی کی از فعالي
برد امور بند و تفاهم بين  هايی اساسی برای پيش کرد و قدم مسئوالنه و پرکار برخورد می

شتن دا جاودانه شد و من از  در گوهردشت۶٧منصور در سال . داشت زندانيان بر می
  و صميميت  محبتگاه هيچرفيقی که . دوست و رفيقی عزيز برای هميشه محروم شدم

  . اش فراموشم نخواهد شد دريغ بی
اعالم با طرح مزبور های زندانيان مجاهد، موافقت خود را  من در برخورد با افراد اتاق

د روزی، داشته و توصيه کردم که همگان آن را بپذيرند چرا که مطمئن بودم بعد از چن
تأکيد روی همين نيز من به منصور ی  توصيه. همه آن را به فراموشی خواهند سپرد

های اصلی شرح وظايف، مدت مسئوليت مسئول نظافت بود  يکی از موضوع. مسئله بود
خواست به آن   در بند نمیکسیای بود که بعدها  اين تنها ماده. که دو ماه قيد شده بود
ی بند   اعتراضی به روال اداره کس چرا که هيچ! ان مارکسيستبپردازد، به ويژه زنداني

 . نداشت
چندی از انتخابم به مسئوليت نظافت نگذشته بود که نام تعدادی از افراد را برای انتقال 

 تالش کرده بود با انتقال من به درويش.  بودمها آن خواندند و من نيز يکی از ٢به بند 
احت شود چرا که جدا از برخورد با خودش، در اين بين با يکی از ، از شرم ر٢بند 

مسئوالن زندان به مجرد . توابان که به دايی نادر توهين کرده بود، نيز دعوا کرده بودم
 سرباز زدند و من ٢اين که متوجه شدند در بند مسئوليت دارم، از انتقال من به بند 

  . ماندم١ در بند همچنان
  
۵  

 توابانی جديد به بند ها آنو به جای و توابان قبلی از بند منتقل شده  رويشچند روز بعد د
او .  قرار گرفتی پاسداری به نام منتظران انتقال يافتند و مسئوليت بند نيز بر عهده

گذراند و بعد از ساعات اداری،  دفتری در بند داشت و ساعات اداری را در بند می
ی  پيش از اين، مسئوالن زندان تجربه. گرفتند ی بند را به عهده می ابان مسئوليت ادارهتو

                                                 
های سياسی با آن، هنوز در ذهن ما اميرانتظام به عنوان  ی تبليغات رژيم و همراهی گروه   متأسفانه در سايه94

  . شد زندانی سياسی شناخته نمی



 ها اندوه ققنوس

  

٢٦٣

بعد از اين که توابان مجاهد .  را داشتند١ واحد ۶ی بند توسط پاسداران در مجرد  اداره
ست به سرکردگی عزيز يی بند را به توابان مارکس ی بند شکست خوردند، اداره در اداره
ئوليت وی نيز با شکست ديری نپاييد که مس.  سپردنداهدين داشت که اتهام مجرامش

ی يک پاسدار فاشيست به نام علی  ی بند را به عهده  سر آخر اداره. مواجه شد
  . ی گذاشتندعبدالعظيم شاه
 رانمنتظ. شناخت  را در بند به رسميت نمیها آنکاری از توابان ساخته نبود و کسی  هيچ
. برد کارهايش بهتر است با ما راه بيايد  به اين نتيجه رسيده بود که برای پيش کم- کمنيز 

من مسئول نظافت بودم، ولی در واقع مسئوليت شير مرغ تا جان آدميزاد در بند با من 
ين امور گفتم من مسئول نظافتم و ا بود، البته در جايی که به نفع زندانيان بود وگرنه می

رو شد، تقاضای منتظران از  به اولين موردی که با مخالفت من رو! ربطی به من ندارد
کردم  جايی که احساس می از آن. من برای تعطيل کردن هواخوری به هنگام غروب بود

  .ی پاسداران و زندانبانان است، از پذيرش آن سرباز زدم اين وظيفه
وگو بودم، يکی از توابان به نام اصغر   در حال گفتيک بار هنگامی که با منتظران

وی را به عنوان مسئول بند در .  معروف بود، وارد اتاق شد"اصغر ُمخ"  که بهتوکلی
ی  منتظران متوجهبالفاصله صحبتم را قطع کردم، . غياب منتظران معرفی کرده بودند

با . داد، منتظر شد که حرفم را ادامه دهم  تکان می که سرش رادر حالیمنظورم نشد و 
من برای :  هنوز در اتاق ايستاده بود، گفتم"اصغر مخ"ی و در حالی که خونسرد

گرنه حاضر به ت هستيد ومياز نظر من شما دارای رس. ام مدهجا آ وگو با شما به اين گفت
زمانی که در اتاق حضور او از نظر من هيچ رسميتی ندارد و تا . وگو با شما نبودم گفت

ما که : پاچه شده بود، گفت که دست  در حالی. ، از صحبت با شما نيز معذورمداشته باشد
در هر صورت من ارزشی برای او قائل نيستم و : گفتم. کنيم صحبت خاصی نمی

ی ارزش قائل شدن برای اوست و من نيز چنين  وگوی ما در حضور او به منزله گفت
اين اولين و آخرين .  بالفاصله به او گفت اتاق را ترک کندمنتظران. مقصد و نيتی ندار

به سرعت وی و . باری بود که او به هنگام صحبت کردن من با منتظران وارد اتاق شد
  .  منتقل کردند"بند کارگری"ديگر توابان را نيز به 

  
۶  

ی و معاونش، نادر پورگرگر ليلی نوراهللا خ کاری بند بر عهدهمسئوليت باغچه و سبزي
   . معروف بود، گذارده شده بود"دايی"  عادی افغانی که بهی، يک زندانمحبوبی

کرد با من  آمد، سعی می نوراهللا با من هم اتاق بود و برای حل مشکالتی که پيش می
از جمله يک . گذاشتم  گل کرده، سربه سرش میام بعضی اوقات بدجنسی. مشورت کند

گيری اختصاص  ی حياط جهت تخم هايی را که در گوشه بار با ناراحتی عنوان کرد گل
خيلی جدی به او . اند های او را به باد داده اند و بخشی از تالش ها کنده ، بچهاستداده 
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:  با تعجب گفت  بودی؟ها زده دادن مقصودت، روی گل ای مبنی بر نشان آيا نوشته: گفتم
ها را نگاه  ها از کجا بدانند تو به چه منظور اين گل بچه: نه، مگر الزم است؟ گفتم

بهتر است که هميشه چيزی روی : گفتم. ای؟ سری تکان داده و حق را به من داد داشته
ی من عمل کرد، ولی چند روز بعد  وی به توصيه. ها بگذاری کاغذی بنويسی و بر گل

ها نوشته  که روی گل  اينرغم علی! ديدی حق با من بود:  به من رجوع کرده، گفتدوباره 
ها تخمی  اين گل"نوشته بودم : چه نوشته بودی؟ گفت: گفتم. اند  را کندهها آنبودم، بازهم 

. بله مطمئنم: ی نکنيد را درست گذاشتی؟ گفت مطمئنی نقطه: گفتم. "است، لطفًا نکنيد
 لغت خوبی نيست و در "تخمی"اند، در ضمن  ا اشتباهی خواندهه ولی حتمًا بچه: گفتم

اند  ی منظور تو نشده و فکر کرده ها متوجه البد بچه. رود فارسی به دو منظور به کار می
ها  ها به تصور اين که اين گل  و بچه" بکنيدتخمی است لطفًا"منظورت اين بوده است که 

 "بذری" بنويس "تخمی"به جای! اند  کنده راها آناز کيفيت خوبی برخوردار نيستند، 
او اين کار را کرد و چند روز بعد باز . رود هم بهتر است و هم احتمال اشتباه نمی. است

دوباره همان گفتار قبل را ! هم تأثيری نداشت ديدی، باز: به من مراجعه کرده و گفت
فکر کنم :  گفتم!مطمئنم: ها را درست گذاشتی، گفت مطمئنی نقطه: گفتم. تکرار کردم

ها هم  ای و بچه اند نذر کرده فکر کرده ! است بکنيد"نذری"اند  ها اشتباهی خوانده بچه
نتوانستم جلوی خودم . هايم خيره شد ای در چشم چند لحظه. اند  را کندهها آنبرای ثواب 
د دويد و تهدي دنبالم می. ام متوجه شد از ابتدا تا به حال سربه سرش گذاشته. را بگيرم

  ... اگر دستم بهت برسدکرد می
 ٣ واحد ۶ در مجرد  از جمله زندانيان عادی افغانی بود که در زمان حاج داوود"دايی"

ها، امرای ارتش  ب، ساواکیطل اين بند ترکيبی بود از زندانيان سلطنت. برد به سر می
، هواداران ٩٥اه ها، کودتاچی صدری ، بنی انقالبانیرژيم پهلوی، زندانيان عادی دادست

  . شد  خوانده می"غير گروهکی"ه و هر کسی که زاد مفتی
ز يکی ا. تعدادی از زندانيان مجاهد را به شکل تنبيهی نيز به بند فوق منتقل کرده  بودند

موضوع به گوش دايی نادر رسيده .  در بند گزارش داده بودها آنزندانيان افغانی عليه 
بود و او با تحريک چند افغانی ديگر، افغانی مزبور را به علت جاسوسی عليه زندانيان 

به سرعت مشخص شده . مجاهد، در حمام گير انداخته و به شدت مضروب کرده بودند
 را به "دايی". اند  مزبور کردهی مبادرت به تنبيه افغانی به تحريک دايها آنبود که 

هشت واحد برده و بعد از روزها سرپا نگاه داشتن، به شدت مورد ضرب و شتم زير
قرار نبود از . ش کرده بودندا  منتقلهای انفرادی گوهردشت سلولقرارش داده و سپس به 

کاری اطالعاتی بکنند که در اين صورت به ای بگيرند و يا وادار به هم او مصاحبه

                                                 
 سازمان -٢گروه نقاب، کودتای نوژه، -١.  دستگير شده بودند۶١-۵٩های   سال  دسته کودتاچی بودند که بين۴  95

  .  نيما، کميته نجات ايران وابسته به قطب زاده-۴ نمارا، -٣داران رژيم سلطنتی، پارس، پاس
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، دايی نادر بينايی يک در اثر ضرب و شتم حاج داوود. کردند اش می  منتقلقيامت
وی شش ماه در . برد چشمش را از دست داده بود و از سردردهای شديدی رنج می

او ابتدا در . ر منتقل شده بودحصا  به قزلگوهردشت به سر برده و سپس در دوران ميثم
 و ادغام زندانيانش در بندهای ١ی بند  برد و بعد از تخليه  به سر می١ واحد ١بند 

هر کار . ، دايی نادر تنها در بند باقی مانده بود به اوينها آنمختلف و انتقال بخشی از 
چند . شد ، نزد زندانيان عادی برگردانند، وی حاضر نمی۶ا به بند کردند که او ر می

تنها هنگامی . ها را نپذيرفت کرد ولی رفتن به بند عادی  زندگی ١روز به تنهايی در بند 
جا   مطمئن شد، حاضر به ترک آن١ واحد ٣که از انتقالش به بند زندانيان مجاهد، بند 

  . شد
جان  دايی: پرسيد اول می. کرد بريد، به من رجوع می دايی وقتی تيغش نزد نوراهللا نمی

  دايی جان نظم بد است؟: پرسيد بعد می. کی گفته بده؟! خير: گفتم  می انتقاد بد است؟
جان نظر  دايی: پرسيد مگر کسی سر اين مورد مخالفتی کرده؟ بعد می! خير: گفتم می

سر آخر بعد از گرفتن  ؟اقی افتادهمگه اتف! خير: گفتم  می دادن و پيشنهاد دادن گناه است؟
دادم به  هميشه قول می. کرد  از من، مشکلی را که با نوراهللا داشت، مطرح میيهچند تأييد

شد  سرآخر نوراهللا در مقابل درخواست من مجبور می. نوعی قضيه را رفع و رجوع کنم
  .ای برآورده کند  را به گونه"دايی"ی  خواسته

آموخت و   خواندن و نوشتن مینزد محمد کرامتی.  نداشتدايی سواد خواندن و نوشتن
در عرض چند ماه به کالس سوم رسيده بود و به راحتی . پيشرفت شگرفی داشت

شان شرکت کرده و  در جلسات اتاق. در روابط بند جا افتاده بود. نوشت خواند و می می
 که به نظرش یمواردل بند نيز هميشه در رابطه با مسائ. پرداخت به طرح نظراتش می

  ما های نظر بچه: پرسيد گذاشت و قبل از هر چيز می رسيد، با من در ميان می می
به خاطر . خواست ها را می ای  بود و بعد نظر توده منظورش نظر مجاهدين چيست؟

چرا که شوروی را . ی بودا اشغال افغانستان توسط نيروهای شوروی، به شدت ضد توده
ها را حامی ايشان  ای دانست و توده مسئول وضعيت پيش آمده در کشورش می

هر وقت . کرد به همين علت از هيچ فرصتی برای ابراز تنفرش کوتاهی نمی. شناخت می
کرد  چپ نگاه می -  را چنان چپها آنشد با همان يک چشمش  ها رد می ای از بغل توده
 هر بار که حواسش ،گونه مواقع در اين. شد اش می ی عمق کينه ظری متوجهکه هر نا

نبود از سمت آن چشمش که نابينا بود در مقابلش ظاهر شده و در حالی که بشکنی 
 که در حالی! اش گفتم بپا نخوری ناگهان میکوبيدم،  و پايم را محکم به زمين میزدم  می

 . به سرم نگذاردايی جان سر: گفت خورد می جا میاز ترس 
  
٧  

 تالش کرد که در همان روزهای اول، سه نفر زندانی عادی را به بند آوردند و منتظران
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دانست  می. از من راهنمايی خواستدر اين رابطه  را موقتًا در اتاقی جای دهد و ها آن
 ها آنجای : ه او گفتمصريحًا ب. توانند بکنند ها هيچ کمکی به او نمی ها تواب در اين زمينه

ی برعليه زندانيان عادی ديگر اهللا شانجان ، ولیها آناوًال يکی از . در اين بند نيست
 هستی و من مطمئنم ها آنگزارش داده است و خود در جريان مشکالت پيش آمده برای 

تو خودت . خواهند شدلی ضاو را نخواهند پذيرفت و برايت معها  که هيچ يک از اتاق
دانی که زندانيان حاضر به پذيرش زندانيان سياسی تواب نيستند و مجبور  بهتر می

.  را عوض کنی چه برسد به زندانی عادی که گزارش هم داده باشدها آن  ای که اتاق شده
داستان از اين قرار بود که زندانيان عادی مربوطه پس از برگشتن از مرخصی، 

. نصيب نگذاشته بودند در به داخل زندان آورده بودند و ولی را نيز بیمقداری مواد مخ
دردسر توليد دهد و همين برايشان   را لو میها آنولی هم پس از مصرف مواد مخدر، 

و دو زندانی ديگر به هر   بودآفرين  مشکل، در يک بندها آنوجود هر سه . کند  می
 را نيز در سلول دربسته به سر برده به ويژه که مدتی. ختندري صورت زهرشان را می

  .بودند
ی را در اهللا شانجان کار بود و هشدار من را جدی نگرفت و تالش کرد ولی   تازهمنتظران

دست روی هر اتاقی که . گر جداگانه اسکان دهديک اتاق و آن دو را در اتاقی دي
گفتند  آمدند و می شان را برداشته و از اتاق بيرون می  اتاق وسايلی افراد گذاشت، کليه می
.  را به اتاق ديگری بفرستد و اين اتاق به همان زندانی عادی تعلق داشته باشدها آنکه 

 زيبا برای دايی نادر به نزد منتظران آمده و با همان منطق خودش مسئله را بسيار
چه که باعث  داد، به شرح آن نايش را نشان می که چشم نابيدر حالیاو . منتظران شکافت

خواستم با   هم نمی من زمان حاج داوود: اخت و گفتاز دست دادن چشمش شده بود، پرد
گويی بعد از از دست دادن يک چشم، بيايم با آدم  فروش زندگی کنم، حاال تو می آدم

فرصت را .  مانده بود که چه بگويد"دايی" مقابل منطق  درمنتظران  فروش زندگی کنم؟
حاال متوجه شدی که گز نکرده پاره کردی؟ منتظران به سرعت : از دست نداده، گفتم

کمک و راهنمايی برای حل آن متوجه شد که چه اشتباهی مرتکب شده است و از من 
 دادم، ولی متأسفانه از ابتدا به شما هشدار. هيچ کاری از من ساخته نيست: گفتم. خواست

 ولی گويا  از بند استها آن حل، انتقال  اگر دنبال دردسر نيستی، تنها راه. جدی نگرفتی
چيزی از حضور زندانيان عادی در بند . در آن شرايط از دست او نيز کاری ساخته نبود

ی که آدم فروشی اهللا شانجان  با فحش و ناسزا به ولیها آننگذشته بود که ناگاه يکی از 
 و متعاقب آن هر سه نفر را کرده بود، حمله کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داد

ی اهللا شانجان بعدها از طريق جرايد رژيم متوجه شدم که ولی. به بند ديگری انتقال دادند
ندين مورد، دوباره دستگير شده به سرعت آزاد شده و به علت تجاوز به عنف در چ

 . است
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آخوندی به نام : آميزی گفت  دوباره مرا خواست و با لحن التماسچند روز بعد منتظران

دانيم با  مان مانده است و نمی  است، روی دست"جنسیانحراف " که دچار ٩٦هزاد  محدث
آفرينی و توهين به بند و  وجه قصد مشکل   که به هيچسپس قسم و آيه خورد. او چه کنيم

 در بند  با وجود تعداد زيادی زندانی کم سن و سالهاضافه کرد کاو . ان را نداردزنداني
 که تعداد زيادی زندانی ۶جا برود و در ضمن در مجرد   صالح نيست وی به آن،٢

از من . نيست اش نگهداریبرند نيز از بس افتضاح به بار آورده امکان  عادی به سر می
وی در : قاطعانه گفتم.  کمک کنمها آنخواست که در اين رابطه فقط برای چند روز به 

ها اين اقدام را توهين  توان او را به هيچ اتاقی فرستاد و بچه بند هيچ جايی ندارد و نمی
  ب چه پيشنهادی داری؟خو: ملتمسانه گفتبا لحنی  منتظران. به بند تلقی خواهند کرد

جا زندگی کند و داخل  تواند موقتًا در آن توانی او را به مسجد بند بفرستی، می می: گفتم
د را ی مسج  مسئلهمخصوصًا! رود حرمت مسجد از بين می: منتظران گفت. بند نيز نيايد

 چگونه پس: گفتم. ی الزم را به دستم داده بود اش بهانه گی مطرح کرده بودم و او با ساد
دار نشود؟ پاسخی نداشت و  شان خدشه ها او را بپذيرند و حرمت انتظار داری افراد اتاق

 و او از موضع چاره افتندخواستند با ما در بي جايی که نمی از آن. سکوت اختيار کرد
شان را نداشتند، تالش کردم تا به نوعی   قصد تحميل اراده جويی وارد شده بود و

ها   اتاقهای انهشت را که جای يخدپيشنهاد دادم که قسمتی در زير. مموضوع را حل کن
به شرط اين که وی تنها برای رفتن به دستشويی و . بود، به اين کار اختصاص دهيم
منتظران بالفاصله پيشنهادم را . ی بند را داشته باشد توالت، حق وارد شدن به محوطه

جا ماندگار شد و منتظران  برای چند روزی در همانه زاد  پذيرفت و آخوند محدث
 .طور که قول داده بود، چند روز بعد وی را به جای ديگری منتقل کرد همان

  
٩  

 و فردی را به عنوان مسئول تدارکات خواسته مرا در همين روزها، روزی منتظران
م مورد نيازتان را بدهيد تا ليست اقال: وی با من دست داده و گفت. زندان معرفی کرد

  . تان تهيه کنيم در صورت امکان برای
وقتی به او .  آمده و موضوع را با او در ميان گذاشتمبه سرعت به نزد سعيد جبرئيلی

ی  گفتم که فردی به عنوان مسئول تدارکات زندان با من صحبت کرده و خواهان ارائه
مان اين بود که  ارزيابی. دو از خنده ريسه رفتيم مان شده، هر یليست احتياجات تدارکات

ی  تصميم گرفتيم ما هم به نوبه.  را دارندن مااند و قصد مسخره کرد ما را دست انداخته
شان  تر حرف طوری وانمود کنيم که با سادگی هر چه تمام  را دست انداخته وها آنخود، 

                                                 
  .اهللا ايدز معروف بود   او در زندان به آيت96
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ابتدا از .  را آماده کرديم بند ز احتياجات تدارکاتیليست بلند بااليی ا. ايم را باور کرده
. های غذا و چای سفارش داديم هايی برای زير ديگ  شروع کرديم و چهارپايهآبدارخانه
های  ی بزرگ به شکل نيمکت سفارش داديم که تمامی چراغ  دو چهارپايههمچنين
ت مستعمل و نو، نبشی تعداد زيادی تخ.  قرار دهيمها آنپزی بند را بتوانيم زير  خوراک

رسيد، در ليست  مان می چه را که به ذهن و زوار، پيچ خودرو آهن و چوب و هر آن
چندی .  مانديمها آن تحويل داديم و منتظر واکنش مورد نظر وارد کرده و به منتظران
ايد،  هايی را که سفارش داده ی چهارپايه اندازه: نگذشت که مرا خواستند و گفتند

  . های دقيق است   نياز به داشتن اندازهها  آنايد و برای ساخت  ننوشته
مان  خواهند دست دوباره موضوع را با سعيد در ميان گذاشتم، هنوز معتقد بوديم که می

 با اکراه. کرديم های خواسته شده را هم در همين رابطه ارزيابی می بياندازند و اندازه
مان، دو  در ميان بهت و تعجب. رده و در اختيارشان گذاشتيمابعاد مورد نياز را تهيه ک

طوری که سفارش داده بوديم، ساخته و آماده  ها را درست همان ی چهارپايه روز بعد همه
 چند نفر را به بيرون از بند ها نآوقتی از من خواستند که برای بردن . کرده بودند

های  ی حقيقت دارد و چهارپايهتوانستم باور کنم که چنين چيز بفرستم، هنوز نمی
  .اند مان را ساخته سفارشی

جايی که  از آن: چند روز بعد، دوباره مسئول تدارکات زندان به بند رجوع کرده و گفت
 را ها آن متنوع بوده و امکان گشتن انبار را نداشتيم، نتوانستيم به موقع  شما نيازهای
جا   و در آنبردههمراه خود به انبار زندان و از من خواست تا چند نفر را به ا .تهيه کنيم

وی اضافه کرد که جهت .  را بر اساس موجودی انبار فراهم کنيموسايل مورد نياز بند
بر خالف . شد  باورم نمی.همکاری با ما سفارش الزم را به مسئول انبار کرده است

 در نگاه اول همه .مان، ما را دست نيانداخته بودند  های اوليه ها و ارزيابی داوری پيش
باالخره هم مشخص نشد که هدفشان از انجام اين . رسيد چيز غيرعادی به نظر می

بينانه   نبود و اگر واقعها آنوجه در تضاد با منافع   ه هيچاقدامات ما ب. مانورها چه بود
 بود ها آنی   در جهت انجام اموری بود که به عهدهبيشترکردند، اقدامات ما  برخورد می

تالش . و به اتفاق به انبار رفتيمده پنج نفر را انتخاب کر. زدند ز انجام آن سرباز میو ا
های تيز و زرنگی باشند تا از موقعيت به دست آمده  کردم کسانی را انتخاب کنم که آدم

اگر الزم شد بتوانند چيزهای کوچکی را که در ليست  و  باشيم کردهنهايت استفاده را 
از همان .  زده شده جاسازی کنندرشان و يا در ميان اجناس با  لباس، در نياورده بوديم
تقريبًا هيچ محدوديت . يافتيم، بار گاری کرديم چه را که بدرد بخور می ابتدا هر آن

خود مسئول تدارکات زندان با ما نيامده بود، ولی به پاسداری که به . خاصی نداشتيم
ای ما را در انبار، بر اساس ليست ارائه شده همراه ما فرستاده بود، گفته بود که نيازه

کردم که گويا تواب و مورد اعتماد مسئول تدارکات  من طوری برخورد می. برآورده کند
با اين ترفند . ام  آوردههستم و افراد فوق را نيز برای بيگاری و ديگر مسئوالن زندان
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در انبار هر ! ا بيش از او در نظر دارمخيال پاسدار مربوطه جمع بود که منافع نظام ر
 همراهمان يافتيم و در ليست نيامده بود، دور از چشم پاسدار چه را که ضروری می آن

 کرده بوديم، پنهان   زير اقالمی که درخواست،که توجه چندانی هم به ما نداشت
از فردای آن . شيمتقريبًا چيز بدرد بخوری در انبار نيافتيم که به بند نياورده با. کرديم می

های آهنی بود  قفسه. های زندانيان مجاهد به راه افتاده بود روز نهضت آهنگری در اتاق
ها را با  ديوارهای اتاق. شدند ها زده می های مستعمل در اتاق های تخت که به مدد نبشی

های زندانيان  تحرکی در اتاق! دادند ها را در آن قرار می کلنگ سوراخ کرده و نبشی
هايی که آورده  ای از حياط بند را نيز به وسيله تخت گوشه. شد ست ديده نمیيارکسم

جا  شان را به آن های بند تقسيم کرديم تا وسايل اضافی بندی کرده و بين اتاق بوديم، قفسه
  . شد  ناميده می"تخت شهر"محل مزبور. منتقل کنند

  
١٠  

شب از . ارهای بند تدوين کرده بوديمای را برای انجام ک به عنوان مسئول نظافت، برنامه
ها را نسبت به  ی معرفی شده از سوی اتاق ها و يا نماينده کاری اتاق  مسئول ملی،قبل

ی کارهای بند، از  کرديم و روز بعد، پس از اتمام کليه ی کارها توجيه می انجام کليه
ی  که کليهکرديم تا مطمئن شويم  کارها را دريافت می انجام مسئول مربوطه گزارش

 از فرصت به دست آمده همچنين. گونه که خواسته شده بود، انجام گرفته است امور همان
ی پيشنهادهای افراد در ارتباط با بهبود امور را گرفته و به  استفاده کرده و کليه

های موجود و کمبود وسايل و   در ارتباط با چگونگی کار و محدوديتها آنانتقادهای 
  . کرديم  میگی دامکانات رسي

رفت  های زندانيان مجاهد بود، کارها به خوبی پيش می روزهايی که نوبت کارگری اتاق
ها هنگامی که نوبت  در ميان مارکسيست. و نيازی به پيگيری امور در طول روز نبود

ی  مه هها آنرفت و  ی بود، نيز باز وضع به همين منوال پيش میا دو اتاق زندانيان توده
دادند و در طول روز نيز   محول شده بود، به خوبی انجام میها آنکارهايی را که به 
 چند بار برای بهتر انجام شدن کار به من يا سعيد مراجعه ها آنمسئوالن کارگری 

 به رتق و فتق کارها ها آنکردند و از اين بابت خيال ما راحت بود، چرا که خود  می
های  وقتی کارگری بند به ديگر اتاق .شديم ز انجام آن مطمئن میپرداختند و ما تنها ا می

 ها آندليلش اين بود که . رو بوديم به رسيد با مشکالت زيادی رو زندانيان مارکسيست می
 تحويل جبور بوديم کار را به کارگری روزم. مسئول مشخصی در اين زمينه نداشتند

خواست مثل   رفت و در ضمن میپذي دهيم و وی نيز در اين رابطه مسئوليتی نمی
 کارگری روز غالبًا. خواندنش برسد  روزهای عادی به کارهای شخصی و از جمله کتاب

و . ام ام و نام افراد را روی کاغذ نوشته و در اتاق زده من کارها را تقسيم کرده: گفت می
: گفت میداد و   محول شده بود، نشان میها آنسپس ليست افرادی را که انجام کاری به 
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، بايد با ها آنبه اين ترتيب در روز کارگری ...  برخورد کنيدها آنشما خودتان بايد با 
شد و  کرديم و به همين دليل انرژی زيادی از ما گرفته می ی افراد برخورد می همه

  .رفت سرانجام کار هم به خوبی روزهای قبل پيش نمی
. ی مسائل حل شدند  همه رفته-  رفتهلی رو بوديم، و به روزهای اول با مشکالت زيادی رو

ی کارگری بند که  هنگام دريافت ليست برنامه های زندانيان مارکسيست به ز اتاقيکی ا
های عمومی بند که برای  دادند، عنوان کردند که اعتقادی به شستن دمپايی بايد انجام می

 اين ها آن و از نظر گرفتند، نداشته رفتن به دستشويی و هواخوری مورد استفاده قرار می
خواستم در ابتدای راه، کار را به گروکشی  ای نداشتم، نمی  چاره.کاری اضافی است

مند هستيد و  اشکالی ندارد، اين سرويسی است که هر روز شما از آن بهره: گفتم. بکشانم
گذارند، ولی شما مختاريد هر بخشی از آن را که تمايل  ها در اختيار شما می ديگر اتاق

 ما، از ی برخورد نحوهخوشبختانه بعد از ديدن . اريد و به آن اعتقاد داريد، اجرا کنيدد
شب . دادند ی کارهای محوله به کارگری بند را انجام می خر شيطان پايين آمده و کليه
اين اولين و . ی کارها به سعيد، اين مورد را گوشزد کردند هنگام تحويل ليست ارائه شده

ترين  مربوط به نظافت بند بود که به آسان ر رابطه با انجام کارهایآخرين مورد تنش د
  . شکل ممکن از سر گذرانيده شد

گرفت و از  ها کارگر می ی اتاق برای کارهای عمومی بند، روزهای جمعه سعيد از همه
ها در اين  ی اتاق افراد همه. کرد  ابالغ میها آن به شب قبل تعداد افراد مورد نياز را

عمومی بند از همکاری در انجام کارهای  کردند و به شکلی منصفانه برخورد میرابطه 
 کسانی که شايد برای اتاق خودشان از انجام بعضی امور احت. ورزيدند  دريغ نمی

ی درک و تفاهم  دهنده اين نشان. کردند کردند، در سطح بند همکاری می خودداری می
  . متقابل افراد از يکديگر بود

های بند بود که به  شد، تعمير دمپايی وری که هر هفته به آن پرداخته میيکی از ام
ای که به همين منظور  های پاره  از دمپايیها  آنشدند و برای ترميم  سرعت پاره می

 از قبل تهيه شده را داغ  های آهنی نخست سيخ. کرديم اختصاص يافته بود، استفاده می
های دور انداخته شده تهيه شده بودند،  از دمپايیهای پالستيکی را که  کرده و سپس تکه

. نياز به کمی تخصص داشت. کرديم هايی که نياز به تعمير داشتند وصله می به دمپايی
دوختن دمپايی . پرداختند  میها آنچند نفر سرکارگر بودند و تعدادی نيز به همياری با 

 در. شد ی آن می  دوبارهی درستی نبود، برای اين که جای سوزن باعث پاره شدن شيوه
کرد و سرعت کار نيز  ی ِپرس، اين نقيصه را برطرف می که وصله کردن به وسيله حالی

  . باالتر بود
به هنگام نظافت بند، . گرفت  بعد از ظهر انجام می٢ها ساعت  نظافت بند و دستشويی

جازه در آن ساعت ا. کردم خود نيز همراه با کارگران روز در کار نظافت شرکت می
شان را قبل از شروع نظافت يی افراد کارها  همه.  کسی از اتاق خارج شوديمداد نمی
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 مواردتردد در بند و رفتن به توالت و دستشويی ممنوع بود، مگر در . دادند انجام می
مقررات منع عبور و مرور در بند را خيلی سفت . ی مسئول نظافت استثنايی و با اجازه

 ٣ تا ٢ توابان در بند بين ساعت آمد و رفتشد تا از  ای می ن بهانهگرفتيم، همي و سخت می
شان را انجام  "خالف"جلوگيری کنيم و افراد بتوانند با خيال راحت کارهای  بعد از ظهر

 .  کسی پروای غافلگير شدن توسط پاسداران و توابان را داشتکمتردر آن ساعت . دهند
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ها نزد ما بود و مسئوليت  ساز بچه ار فابريک و يا دستی ابزارآالت بند، اعم از ابز کليه

ابزارآالت فابريک، مانند آچارهای .  نيز با مسئول نظافت بودها آننگهداری و جاسازی 
ای قرار  مورد مراقبت ويژه... گيری دندانپزشکی و مختلف و انبردست و يا وسايل ِجرم

 شايد ديگر امکان پذير ها آنز گرفتند، برای اين که دستيابی دوباره به هر يک ا می
  .شد نمی

ای قرار  ضابطه. ها نيز گاه از ارزش بسياری برخوردار بودند ساز بچه ابزارآالت دست
داده بوديم که هيچ کس حق استفاده از ابزارآالت بند را در هواخوری ندارد و در 

ی  از ارائهی تخلف، تمامی افراد آن اتاق، بسته به مورد، تنبيه شده و  صورت مشاهده
دليل اين امر نيز لو .  برای مدتی مشخص خودداری خواهد شدها آنهر گونه ابزاری به 

رفتن ابزاری بود که پاسداران آن را ديده و مصادره کرده بودند و کل بند از آن محروم 
کردند و ما مجبور به اعمال  گاه افراد از اجرای اين ضابطه تخطی می. شده بود

يکی از . ای نزد زندانيان مجاهد اين شده بود سوژه. شديم ن میمجازات در موردشا
، به اين موضوع اختصاص ردندهايی که چند بار در مراسم گوناگون اجرا ک پرده ميان
  :داشت

ها به او نزديک شده  فردی در حياط مشغول کار با ابزار عمومی بند است، يکی از بچه
اعتنا به هشدار و حضور پاسدار  وی بیاما ! پاسدار به حياط آمده است: گويد و می

ها دوباره به  ی بعدی يکی از بچه در صحنه.  سرگرم کار خود استهمچنانمربوطه، 
ايرج : گويد فرد مزبور که در حال استفاده از ابزار عمومی بند است، نزديک شده و می

تا ابزار کند  پاچگی تالش می  وی دست و پايش را گم کرده و با دست.به حياط آمده است
  ! مربوطه به طريقی از چشم من دور بماند

  
١٢   

به شکل داوطلبانه انجام ... ی جا و مکان و ابزارآالت و  امور بند، بخصوص تهيهبيشتر
شدند و زندانيان مارکسيست  المنفعه پيشقدم می زندانيان مجاهد در کارهای عام. گرفت می

من نيز اصراری . دبگذرنعمومی بند شان به نفع کارهای  حاضر نبودند از وقت مطالعه
ما اعتقادی به انجام اين : توانستد بگويند در انجام اين کار نداشتم چرا که در نهايت می
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های بزرگ بند  يکی از اتاق .بينيم امور نداريم، بنا بر اين دليلی بر مشارکت در آن نمی
هر اتاق . آن قرار داشتها در  پزی اتاق های خوراک  شده بود و چراغآبدارخانهتبديل به 

يک اتاق بزرگ  .دارای يک چراغ والور بود که توسط خود زندانيان خريداری شده بود
بندی کرده و از شير مرغ  آن را قفسه. نيز به انبار بند تعلق داشت که در اختيار من بود

از . ندشد ها از مزايای انبار برخوردار می ی اتاق همه! شد تا جان آدميزاد در آن پيدا می
 وجود نداشت، ٩٧کاری جايی که در ميان زندانيان مارکسيست مسئوليتی به عنوان ملی آن

. دادند  برای انبار به خرج نمیبيشتری اجناس  به طور عملی اقدام چندانی برای تهيه
کنندگان  ی مراجعه همه بندی کرده بوديم و نياز انبار بند را با خون دل بر پا کرده و قفسه

بعدها در عمل، بسياری از زندانيان مارکسيست نيز به ضرورت . کرد ه میرا برآورد
تقريبًا چيزی نبود که فکرش را نکرده باشيم و تالشی . مان پی برده بودند های انجام تالش

 چند ساله زندانيان مجاهد گی جمعیی زند از تجربه. ام نداده باشيمجهت حل آن انج
  . کرديم که کمبودها را جبران کنيم  و تالش میبرخوردار بوديم

به علت بيماری پوستی : روزی يکی از زندانيان مارکسيست به من رجوع کرد و گفت
قرار است روز بعد به دکتر مراجعه کند و نياز به استفاده از داروی نظافت دارد که در 

 به من راه کارگرشود و اضافه کرد عليرضا، يکی از زندانيان هوادار  بند پيدا نمی
ی کار را پيدا  توصيه کرده است که موضوع را با شما در ميان بگذارم که حتمًا چاره

فکر اين موضوع قبًال شده است و دو ماشين مخصوص اصالح سر : گفتم. خواهيد کرد
، توانست تعجبش را مخفی کند در حالی که نمی. ايم  را برای اين امر اختصاص داده

پيش و بعد از : ی ساولون به او داده و گفتم مقداری الکل و محلول ضدعفوی کننده
  .استفاده، حتمًا ماشين اصالح را با ساولون و الکل بشويد و آن را تميز تحويل دهد

دانم درخواست  می: بار ديگر يکی از زندانيان مارکسيست مراجعه کرد و گفت
ی خميردندان پيدا  تان دِر لوله م آيا دم دستخواستم ببين کنم، ولی می غيرمنطقی می

. ی شطرنج استفاده کند های سرباز صفحه  به عنوان مهرهها آنشود؟ قصد داشت از  می
از تعجب دهانش باز مانده . های سفيد و قرمز تحويلش دادم عدد به رنگ١۶بالفاصله 

خواست  کسی میاگر . ها تعلق داشت ها به انواع و اقسام پارچه بخشی از قفسه. بود
توانستيم نيازش را برطرف  ای که درست کرده بود، بدوزد، حتمًا می روکشی برای قفسه

در اين انبار ... ی دست ساز و ی دست ساز، سمباده هرگونه ميخ، تخته، چوب، اره. کنيم
  . شد يافت می
ن چه که به نظرشا ها ابالغ کرده بوديم که قبل از دور ريختن هر آن ی اتاق به همه

بار   يک. آيد، حتمًا آن را به من يا سعيد نشان دهند استفاده و يا اضافی می غيرقابل 
هايشان را آورده و  ها برای شوخی و مزاح، پوست ميوه زندانيان مجاهد يکی از اتاق

                                                 
  .کرد را رتق و فتق می...   کسی که نيازهای تدارکاتی و ابزاری اتاق، برنامه هفتگی کار جمعی روز جمعه و97
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دور ها را  ميوه قصد داريم اين پوست : ه، گفتزاد شان، ايوب قربان کاری مسئول ملی
: د و گفتای کر سعيد به من اشاره. فکر کرديم پيش از آن به شما اطالع دهيم! بريزيم

ی کود برای سال آينده بسيار  اتفاقًا جهت تهيه: گفتم.  تصميم بگيرددايرج در اين باره باي
ای از حياط را به شما نشان  سعيد گوشه: به آن نيازمنديم و بعد با اشاره به سعيد گفتم

ها را چال کنيد تا سال آينده از آن به عنوان  جا، اين پوست ميوه د تا با کندن آنخواهد دا
ی حياط را کنده و   داد تا گوشهها آنسپس سعيد بيلی به . کود برای باغچه استفاده کنيم

موضوع به سرعت در بند ! ی خود پشيمان شدند از کرده. ها را چال کنند پوست ميوه
 که ه و فتاح ميرعبداللهیزاد  محمد جنگ! پوست ميوه نياورد برايمانپيچيد، ديگر کسی 
 فنی انای در امور فنی و ابزارآالت برخوردار بودند، به عنوان مشاور از استعداد ويژه

  . رفت  پيش میها آنی کارها با کمک و مساعدت  کردند و تقريبًا همه ما عمل می
 و چند تن ديگر از عد از گذشت دو ماه از تصدی مسئوليت نظافت، به منصور نجفیب

دوران مسئوليت من به سر رسيده است، خواهشمندم تدارک : ها مراجعه کردم و گفتم بچه
ای   که دستم را گرفته بود و مرا به گوشهدر حالیمنصور . خابات ديگری را ببينيدانت
خواهی  خواهی چه فيلی هوا کنی؟ برای چی می دوباره می! سوختهپدر: تبرد، گف می

سامان رسيده تازه بند به . دوباره الم شنگه به پا کنی؟ مگر آن بار کم مصيبت کشيديم
خواهی  خواهی؟ هر چه می اختيارات اضافی می: خنديد، گفت  که میدر حالیبعد . است
خواهم، مگر قرار است چه  نه چيزی نمی: تمگف! هايت بردار ولی دست از اين بازی! بگو

تا . کنم کار کنيم که نياز به اختيارات ويژه داشته باشم، همين حاال هم من همه کار می
ی بند  خواستم بر خالف اساسنامه فقط می. ما هرو نشد به حاال هم با مخالفت هيچ کسی رو

 به خرج داده شد و دانی که چه تالشی برای تصويب آن خودت می. کاری نکرده باشم
تک مواد آن شد و چه اندازه وقت و انرژی صرف  -  چقدر بحث و صحبت پيرامون تک

خواستيم دبيرکل سازمان ملل  انگاری که می. شرح وظايف بماند برای خود. آن شد
: ، گفتخنديد  که میدر حالی.  وارد شويمالمللی انتخاب کنيم و در منازعات بين

کنم که کسی يادش   فکر نمی:را مجازات کنی؟ بعد اضافه کردخواهی ما  می! پدرسوخته
دوباره ! به همين دليل جان مادرت! باشد در آن اساسنامه چه چيزی نوشته شده است

ايم، پيش نکش و بگذار يک آب  ی را که مدتی است از شرشان خالص شدههاي انداست
ی ما به  حل شد و همهماه من تا روزی که بند در آبان !مان پايين رود خوش از گلوی

 مسئول نظافت و به نوعی مسئول بند بودم و کسی همچنان منتقل شديم، من گوهردشت
چرا که کسی ! کرد و سخنی از اساسنامه و شرح وظايف در ميان نبود اعتراضی نمی

  . اعتراضی به روال و روابط  موجود در بند نداشت
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ی    پاسدار بند و ايجاد هماهنگی در بند به عهدهها، منتظران با اتاقوگو  د و گفتبرخور
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ای برخوردار  ی سعيد که از دقت نظر ويژه برد کارهای اجرايی به عهده من بود و پيش
وی به سرعت به ساماندهی وضعيت اصالح موی سر و صورت افراد بند دست . بود
، مدت زمان معينی ها آنايی کرد و تعدادی از ی بند را شناس ابتدا آرايشگران زبده. زد

شد که افراد  اين کار باعث می. را جهت اصالح سر و صورت افراد بند اختصاص دادند
تعدادی از افراد نيز که مايل به فراگرفتن . ی برخوردار باشندبيشتراز امکان انتخاب 

سپس . تعليم ببينندتوانستند در همين زمان نزد افراد فوق  فنون آرايشگری بودند، می
سعيد زمان و محل مشخصی را برای اصالح سر اختصاص داد و برای رعايت نظافت 
. بند، افراد تنها در محل و زمان مشخص شده مجاز به اصالح سر و صورت بودند

ی اين امور داوطلبانه بود و افراد اجباری در پذيرش نظم فوق و آرايشگرانی که با  همه
قريب به اتفاق افراد بند استقبال  با وجود اين اکثريت.  نداشتندکردند، او همکاری می

گونه نظم  فت با هرتعدادی از افراد مارکسيست که مخال. عمل آوردند شايانی از طرح به
ی همت خود قرار داده بودند، با تعيين محل و زمان اصالح موی سر  هو نظام را وجه

يد ما تمايل داشته باشيم در هواخوری به اين  شا: معتقد بودند کهها آن. کردند مخالفت می
خوانی ما در تضاد   زمان اعالم شده از سوی شما با وقت کتاب:که  اينيا. کار بپردازيم

 در محلی ها آن. فهم و درک ضوابط اعالم شده بسيار ساده بود... گيرد و قرار می
دند و برايشان مشکل خواستند به اين کار مبادرت کنند که افراد در حال قدم زدن بو می

باد موهای اصالح شده را همه جا پخش کرده و باعث کثيفی محيط . کرد ايجاد می
ای از دستشويی بود که اکثريت قريب به  محل اعالم شده از سوی سعيد گوشه. شد می

زمان اعالم شده برای . کردند هم برای سلمانی استفاده می تر جا پيش اتفاق افراد از آن
کرد که بعد از اتمام آن سريع به نظافت محل بپردازد   کارگری بند کمک میاين کار، به

برای اجرای  .جلوگيری کند... و از پخش شدن مو در سطح دستشويی و توالت و
کرديم با گذشت  به همين دليل سعی می! ای برخوردار نبوديم ی قهريه  ضوابط بند از قوه

دليل به کسانی که در عمل به مخالفت به همين . پوشی بر مشکالت فائق آييم و چشم
توانيد به ديگران و حقوق اکثريت  با اجرای ضوابط اعالم شده می: خاسته بودند، گفتم بر

 کنند، احترام گذاريد در غير  را اجرا میمواردقريب به اتفاق افراد بند که اين 
 ميانشکلی در ما م توانيد عمل کنيد و از نظر صورت هر گونه که تمايل داريد، می اين 

ی بند،   کسی با نقض ضابطهکمتربعد از مدت کوتاهی تقريبًا موضوع حل شد و . نيست
  .خريد ی افراد بند را برای خود می های مالمت کننده نگاه

ی  مشاهدهپيش از آن سعيد چند بار با زندانيان مجاهد برخورد کرده بود که در صورت 
افت توسط افراد بند و به ويژه نقض ضوابط اعالم شده از سوی مسئوالن نظ

 اطالع ویبرخورد نکرده و تنها موضوع را به من يا با آن   کسی شخصًا،ها مارکسيست
  . دهد

تراش برقی فيلپس در بند داشتيم که متعلق به زندانيان مجاهد  چهار دستگاه ماشين ريش
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ی تعدادی از ها ها توسط خانواده اين ماشين. شد ی عمومی می  استفادهها آنبود و از 
ی شخصی از وسايل   کسی استفادهجايی که در ميان مجاهدين از آن. ها تهيه شده بود بچه
بندی  ی زمان  تا مسئول نظافت برنامهند نيز در اختيار بند قرار گرفته بودها آنکرد،  نمی
ت نيز دارای ارکسيستعدادی از زندانيان م.  تهيه کندها آنای برای استفاده از  شده

برای اين . کردند  استفاده میها آنتراشی بودند که به طور شخصی از  های ريش ماشين
ی   عمومی از اين چهار ماشين فراهم شود، روزهای مالقات ابتدا همه که امکان استفاده

 ٠۶ی  شان را با ماشين دستی نمره افرادی که خواهان استفاده از ماشين بودند، صورت
تراشی به  ماشين ريش. ماندند پس برای استفاده از ماشين برقی منتظر میزدند و س می
تراشی و کسانی را که او مأمور اين  شد، بلکه مسئول ريش وجه به افراد داده نمی هيچ

صورت هم به لحاظ اجرايی  يندر غير ا. پرداختند کرد، به انجام اين امر می کار می
مسئول مربوطه . رفتند ت خراب شده و از بين میها به سرع پذير نبود و هم ماشين امکان

 نسوزد و هم ها آنداد تا داغ نکرده و موتور  ها استراحت می در فواصل معين، به ماشين
 نفر از اين ١۵٠در مجموع نزديک به حداقل . کرد  اقدام میها آنخود نسبت به نظافت 

تراش برقی، چند نفری از  شدر ابتدای استفاده از ماشين ري. کردند ها استفاده می ماشين
ای تجملی  برقی برخاستند و آن را وسيله  به مخالفت با ماشين٣ مجاهد بند زندانيان
 با او ها آن يکی از احت: ن در ميان گذاشت و گفتموضوع را سعيد با م! خواندند

اگر کسی ! راجع به آن فکر هم نکنحتا : اهميت نداده، گفتم! برخورد هم کرده است
تراشی   همين عدم استفاده از ماشين ريشها آن را که يکی از های خمينی د ارزشخواه می

تواند منادی آن در  تراشی است، حفظ کند، به خودش مربوط است ولی نمی و تيغ صورت
افراد فوق که تعدادشان بسيار اندک بود، به سرعت در ميان مجاهدين ايزوله . بند باشد
 البته در ميان مجاهدين و به ويژه در رابطه با .شت نگذاها آنکسی وقعی به شدند و 

های   دارای ديدگاه٣های بند ها تعداد بسيار معدودی از بچه برخورد با مارکسيست
  . ولی محلی از اعراب نداشتند بودند"راست"
  

١۴  
 اختصاص ای از حياط را به اين امر گوشه. ی ما بود ی وسايل ورزشی نيز بعهده تهيه

های مختلف توسط بخش فنی درست  سه جفت ميل ورزش باستانی در اندازه. داده بوديم
های موجود در بازار نداشت، ولی از   هيچ تفاوتی با ميلها آنشکل و شمايل . شده بود

حالی که خوری را در  دو پارچ آب.  استفاده شده بودها آنای در ساخت  تکنيک ساده
 رد شده بود، پر از سيمان و سنگ کرده و از سر درهم فرو ها آنای چوبی از ميان  دسته

های کاغذ روزنامه و چسب  هکرده بوديم و سپس روی آن را با کمک الي
قسمت انتهايی آن از قطر . پوشانده بوديم و به آن شکل ميل داده بوديم) خميرنان(نشاسته

های  شان، از ميل به توانايیافراد بسته . بيشتری نسبت به قسمت بااليی آن برخوردار بود



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٧٦

.

  . کردند مختلف استفاده می
به کمک . پرداختند برداری می دو عدد وزنه نيز ساخته شده بود که افراد با آن به وزنه

الياف پالستيکی، های معمولی که از فروشگاه خريده بوديم و با تابيدن توأمان آنها و  کش
.  استحکام زيادی برخوردار بودندکششی ابتکاری ساخته بوديم که ازابزار ورزشی 

 به ها آنافراد با کشيدن . ی کولری که در حياط بود، وصل کرده بوديم  را به پايهها آن
  . کردند ی خود می طرفين سعی در تقويت عضالت شانه، گردن و سينه

 بوديم که افراد با درازکشيدن روی زمين و نصب کردههايی را در زمين   پايههمچنين
توانستند به تنهايی نرمش شکم را تا هر اندازه که مايل  ، میها آنپاهايشان پشت انداختن 

 ها آناز طرف ديگر با دوختن بيش از يکصد پتوی سربازی و تبديل . بودند انجام دهند
های زمينی و درازکش به هنگام ورزش   جهت انجام نرمشها آنبه تشکچه، از 

های مزبور را در حوض  چهتشکدر ميان يک ماه  .شد صبحگاهی در بند استفاده می
  . شستيم وسط حياط می

تعداد .  بود فرضیر و معاونش هانیمي  جمعی صبح با ناصر صابر بچه مسئوليت ورزش
شد و به مدت  ها در ورزش صبح گاهی که از ساعت شش صبح شروع می زيادی از بچه

زندانيان مجاهد رأس ساعت هفت و سی . کردند يافت، شرکت می  میيک ساعت ادامه
زندانيان مارکسيست از چنين روالی . پرداختند ی صبح به صرف صبحانه می دقيقه

شان، افراد هرگاه که مايل بودند و به شکل يها برخوردار نبودند و در بعضی اتاق
ولی هميشه تعداد . خوردند ی و شام خود را منهارانفرادی و يا چند نفری صبحانه و يا 

ها نيز  ای توده. کردند تا با روال عمومی بند هماهنگ باشند زيادی بودند که تالش می
  . پرداختند های زندانيان مجاهد به صرف صبحانه می بطور جمعی و هماهنگ با اتاق

  
١۵  

 در اين بند.  حمله کردند٢ و ١ی پيدا کردن داروهای اضافی، به بند  پاسداران به بهانه
های زندانيان   که توسط خانوادهبسياری از داروها. واقعه خسارات زيادی را متحمل شد

 از امکانات بند ای بخش عمدهبا مشقت و سختی زيادی تهيه شده بود، نيز ضبط شدند و 
ودند، نيز از بين ی زندانيان با تحمل رنج فراوان تهيه شده و يا ساخته شده ب که به وسيله

ها بود، در همين يورش به دست  ريسی که در واقع شاهکار بچه اه نخدستگ. رفت
ها به طناب و نخ را تأمين  ی نيازهای بند و اتاق دستگاه مزبور کليه. پاسداران افتاد

ساز  های دست در بغل آن يک سنگ فرز قرار داده بودند که چاقوها و تيزی. کرد می
  .کرد ها را تيز می بچه

 ٢ای که چند روز قبل از آن در بند  گشت به واقعه ه بندها برمیعلت يورش پاسداران ب
های بند، زندانيان متوجه کم شدن مستمر وجوه صندوق  در يکی از اتاق. اتفاق افتاده بود
ی افراد اتاق بود و محافظت  صندوق پول اتاق در دسترس همه. شوند پول اتاق می
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گيرند که با  سئول صنفی تصميم میمسئول اتاق و م. آمد ای از آن به عمل نمی ژهيو
الدين ثوابی و  ها و اطالع آن به مسئوالن فروشگاه بند، حسام عالمت گذاری کردن پول

چيزی نگذشت که با اولين خريد فرد .  به شناسايی فرد مورد نظر بپردازند،علی تايکندی
 که " ک- ع"ی به نام ا ند که يکی از زندانيان تودهمزبور از فروشگاه بند، متوجه شد

نامبرده پس از آزادی از . دانشجوی پزشکی بود، مبادرت به انجام اين کار کرده است
 دستگير شده و به زندان قصر منتقل شده غيرسياسی، به جرم ۶٨زندان در اواخر سال 

، وی نيز در بهداری زندان اوين به کار و بعد از انتقال زندانيان عادی قصر به اوين
دستبرد به صندوق مشترک اتاق برای اولين بار بود که در زندان اتفاق . مشغول شد

با مطرح ساختن موضوع . ای در بند به وجود آورده بود افتاد و به همين دليل ولوله می
 اعالم شد ها آنجمی برخوردار بودند، از سوی ی که از تشکيالت منسا نزد زندانيان توده

فرد مزبور نيز . اند شان طرد کرده که با فرد مورد نظر برخورد شده و وی را از جمع
که توجه افراد را به خود جلب کند، به طور  ديد، برای آن که خود را در مخمصه می

ن نيز بنا به پس از آ. نمايشی با خوردن دارو خودکشی کرده و به بهداری منتقل شد
 به جمع بعدها وی دوباره در گوهردشت. ها برده شد طلب درخواستش به بند سلطنت

ها، در رابطه  ای ی توده جدای از نوع بينش، برخورد و سابقه. ی راه يافتا زندانيان توده
 ها آنای از تن   چون پارهدر هر صورت او. توانستند عمل کنند نمیهم با او غير از اين 
 يدبا  مشابه نيز نمیمواردی  اصوًال در همه. گمارند  به ترميم آن همت بود و الزم بود که

چنان بی پناه احساس کند که به سمت رژيم متمايل  شرايطی ايجاد کرد که فرد خود را آن
يه شد بهتر با قض انحراف وی يک انحراف اخالقی بود و پيش از آن نيز می. شود

ی سياسی پيدا کرده بود که به نظر من صحيح  ولی موضوع کمی جنبه. برخورد کرد
مد کردم، ته دلم از پيشآ  ه احساس میهای سياسی ک  هرچند آن موقع به خاطر رقابت.نبود

  .گرفتم گويی که به نوعی حقانيت خودم را نتيجه می. فوق خشنود بودم
 در قسمت سايه و ديگری در قسمت دو نيمکت بسيار زيبا نيز يکی در زير درخت

 در زمين فرو رفته بودند و امکان انتقال ها آنهای  پايه. گير حياط بند، تعبيه کرديم آفتاب
انهدام ميزهای تحريری که  اش بعد از يورش پاسداران به بند و ايده.  از بند نبودها آن
 در ميان مدی مطهریام را با احمد رضا مح ايده. ها ساخته بودند، به ذهنم رسيد بچه

بار يک ميز و نيمکت جمعی بسازيم که کسی نتواند   خواهم اين گذاشتم و تأکيد کردم می
  .تکانش دهد

ی   وقتی قدرت شگرفش با انگيزه.ای برخوردار بود العاده احمد از قدرت جسمی خارق
هيچ چيز جلودارش ! کند ز از جا میآميخت، ديگر کوه را ني ای که داشت در هم می قوی
ی يک ديگ استيل بزرگ  بار به خواهش من دستگيره  ، يکها در گوهردشت بعد. نبود

 احمدرضا! برای درست کردن غذا بسازيم ی آن يک المنت قوی را از جا کند تا به وسيله
ی آن  ز غذاخوری از زمان شاه در بند بود که رويهيک مي. شد بالفاصله دست به کار
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. های فلزی آهنی زير آن قرار داشت ی فلزی نسبتًا محکمی بود و سه رديف پايه ورقه
شش صندلی کوچک چرخان به آن چسبيده بودند که سطح بيرونی آن مانند يک بشقاب 

جاد کرد، ی ميز اي ابتدا يک شيار کوچک به شکل طولی روی صفحه .بزرگ رويی بود
بعد در حالی که از من . کرد طوری که صفحه را از درازا به دو قسمت تقسيم می

چه که  آن. خواست يک طرف ميز را محکم بگيرم، شروع به تکان دادن شديد ميز کرد
نمود، ميز را از وسط نصف کرد و يا بهتر است  در حال اتفاق بود، باور نکردنی می

 را هايش انکرد و دند ريزان به اين کار مبادرت می قهنگامی که عر! بگويم پاره کرد
داد، پهلوانی، افسر نگهبان زندان وارد حياط شد و ما را در آن حالت  روی هم فشار می

. دهيم فراموش کرد کار خالفی انجام می شده بود که قدری محو تماشای احمدرضا به. ديد
! خسته نباشيد: شد، گفت ی، تنها هنگامی که از کنارمان رد میبدون ابراز هيچ مخالفت

يک طرف ميز دو رديف پايه داشت و حکم يک ميز . ميز از وسط به دو نيم شده بود
  . صندلی زيبا را يافته بود و طرف ديگرش، تنها يک رديف پايه داشت

با سيمان و بالفاصله زمين را کنده و نيمکت را در زمين فرو کرديم و اطراف آن را 
متر در زمين فرو رفته بود و ديگر ی سی سانتي  به اندازهنيمکت. ماسه و شن پر کرديم
قسمتی از آن را  يک تخت را نيز به سرعت شکست و احمدرضا. امکان جابحايی نداشت

در زمين به شکل پايه در زير قسمت ديگر نيمکت گذاشت و آن را نيز با بتون آرمه 
نشستند و ما از ابتکاری که به   میها آنشان روی  ها در اوقات فراغت بچه .فرو کرديم

  .شديم خرج داده بوديم، خوشحال می
وقتی . ی پتوهای اتاق را من و او بشوييم نهاد داده بود که کليه پيشيک بار نيز احمدرضا

ای، من با اين کمرم چطوری  مگر ديوانه شده: ، گفتمموضوع را با من درميان گذاشت
کشيدن اين همه پتو يعنی چی؟  دانی آب توانم اين همه پتوی سنگين را بشويم؟ می می
از روز قبل دو تا از . ی کارها با من، تو فقط کمک کن همه!  کاری نداشته باش:گفت
آب پر کرده و پتوها را در شان پايين تر از کف حمام بود از  های حمام را که سطح کابين
 را لگد کنم و کار آب کشيدن با ها آن بود و بعد از من خواست که تنها ه قرار دادها آن
به هنگام چالندن هر پتو، ابتدا پتو را . ها آن همين بخش قضيه بود و چالندن ،مشکل. او

شست و پتو ن هايش می آرام روی پاشنه -  و در حالی که ايستاده بود آرام بغل گرفتهدر 
شد، سنگينی اوليه پتو گرفته شده  وقتی که دوباره بلند می. فشرد را در بغلش به هم می

دو نفری دو طرف آن را گرفته و به راحتی آن را . بود و ديگر آب چندانی نداشت
  ! دادند  نفر انجام می۶اگر او نبود اين کار را بايد، حداقل . چالنديم می
  

١۶  
 بندکشی کرده در دو رديفهای تهيه شده،  ا استفاده از طنابدور تا دور حياط را ب

های   آويزان کردن لباسهايی را برای   محل بند،گير  در هر دو قسمت سايه و آفتاب.بوديم
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. های ورزشی اختصاص داشت  بخشی نيز تنها به لباس.در نظر گرفته بوديم هر اتاق
ها سنجاق   ميان طناباز. ندشد  پهن نمی ها روی بند برای رعايت بهداشت، لباس

هنگامی که . کردند  آويزان میها آنيشان را به ها لباسافراد و رد کرده بوديم هايی  ققلی
حال سوراخ کردن قسمتی از ديوار بود، پاسدار پهلوانی   در محمدی مطهریاحمدرضا

ای ديوار را سوراخ  به چه اجازه: پرسد ا مخاطب قرار داده و میبه بند آمده و او ر
، اگر  دهم انجاماين کار را گفته ايرج : گويد  خيلی محکم و جدی میکنی؟ احمدرضا می

 در ابتدا پهلوانی از .به اين ترتيب مرا صدا زدند .کاری داريد با خودش صحبت کنيد
اگر ! بله: شما گفتيد ديوار را سوراخ کنند؟ گفتم: ی محترمانه پرسيدموضعی باال، ول

اش نيز به گردن شما خواهد  دیدهيم و تبعات بع کنيد اشکالی دارد، انجام نمی فکر می
ی شماست، بدون  کارهايی را که انجام آن وظيفه: سپس از موضعی طلبکارانه گفتم. بود

ه جای تشکر بازخواست شما ب. دهند ن انجام می زندانيا،ای ين مشکل و هزينهکمترايجاد 
توانم بگويم که دست از کار بکشند، مطمئنًا در صورت   من همين االن میکنيد؟ هم می

در اولين مالقات به . خواهيد بودآن بروز و پيشرفت بيماری قارچ، شما مسئول 
ما را  بلکه ،کنيد  شما نه تنها برای بهداشت ما کاری نمیم گفت که ها نيز خواهي خانواده

کی :  داد و گفت واکنش نشانبه سرعتوی ! ايد از درست کردن بند رخت نيز بازداشته
ای در حال سوراخ کردن  اند که عده از برجک به من اطالع داده ما مخالفت کرديم؟

برای اين که خدای نکرده اتفاق ناگواری نيافتد، بهتر است شما انجام اين . ديوار هستند
داستانی بود . کنيمها را مطلع   را از پيش به ما اطالع دهيد تا ما نيز برجکگونه امور

خواست خودش را از تک و  به اين وسيله می. بندی کرده بود که در همان لحظه سرهم
وقتی متوجه شدم که در صدد رفع و رجوع کردن قضيه برآمده، به روی . تاب نياندازد

  . شما را از قبل مطلع خواهيم کرداين به بعدبسيار خوب، از : خودم نياوردم و گفتم
  

١٧  
 و ای از زندانيان به اوين  و انتقال بخش عمدهها زندان به سازمان ١با تحويل واحد 

 ی  نيز به عهده٣ی واحد  ر نداشت و ادارهحصا  ديگر حضوری در قزل، ميثمگوهردشت
 ادامه همچنانجريان انتقال زندانيان به اوين و گوهردشت .  افتاده بودمعاونش، انصاری

. شدند هر از چندگاهی تعدادی از افراد بندهای مختلف، به اين دو زندان منتقل می. داشت
ی  کليه. دها برای انتقال به اوين خوانده ش در اواسط تابستان اسامی تعدادی از بچه

با . شان در ميان افراد انتقالی بود  داشتند، نام١ واحد ۶ی حضور دربند  کسانی که سابقه
ی تغييراتی که در دو سال گذشته اتفاق افتاده بود، مسئوالن زندان هنوز نگاه  وجود همه

ز کسانی که  داشتند و در اين ميان هنوخاصی به ترکيب بندهای دوران حاج داوود
!  کشيدند، مورد حساسيت ويژه قرار داشتند  را يدک می١ واحد ۶ی حضور در بند  سابقه

دوی  نام هر.  به سر برده بوديم١ واحد ۶سعيد و من از جمله افرادی بوديم که در بند 
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دوی ما  متوجه شد که هر که منتظران به محض اين. ما در ميان ليست افراد انتقالی بود
من . خواهند به اوين منتقل کنند، دخالت کرده و از انتقال من به اوين ممانعت کرد را می
ين وبه ا تمايل شديدم از رفتن رغم علی به خاطر مسئوليتی که در بند داشتم، همچنان
   .بازماندم

  
١٨  

برد و اجرای  شايد در نگاه اول باور کردنش مشکل باشد، ولی طرح موضوع و پيش
 زندانيان شور در بنِد شويی، ابر و اسکاچ و ليوانفی عمومی کردن مايع ظر هپروژ

 و روشنفکر جامعه هستند، به سختی و با تالشی پيگير  سياسی که در واقع از اقشار آگاه
نوشيد، مجبور بود ليوان مزبور را به  گاه کسی يک ليوان چای میهر !پذير شد امکان

شور به ظرفشويی برده و ليوانش را   اسکاچ و ليوان ابر و،همراه مايع ظرفشويی اتاق
فکرش را کرده بوديم که اگر يک مايع ظرفشويی . نظر کند بشويد يا از شستن آن صرف
های جديد درست کرده و   ابر و اسکاچ،شور هر هفته ليوانعمومی در بند قرار دهيم و 

و هم الزم نيست کسی ی برخوردار خواهيم شد بيشترجا بگذاريم، هم از بهداشت  در آن
نظر ما اين بود  .از سر بند تا ته بند برای شستن دو تا ليوان، آن همه وسايل با خود ببرد

 حرکت عمومی در بندهمکاری و ی  تر شدن دامنه  موجب گستردهاجرای اين پروژهکه 
 با ،ها ای ای از زندانيان مارکسيست، البته به جز توده طبق معمول عده. خواهد شد نيز

های خود را  های مختلف، مخالفت بافتن هم  ريسمان به و آوردن داليل گوناگون و آسمان 
حلی بينابينی پيشنهاد کرديم مبنی بر  باالخره با تالش و کوشش بسيار، راه! آغاز کردند

شويی عمومی، در محل فکه ما ابزارآالت فوق را درست کرده و به همراه مايع ظر آن
ها و افرادی که مايلند، از آن استفاده کنند و بقيه نيز که  تا اتاقدهيم  ظرفشويی قرار می

ی افراد به  چيزی نگذشت همه. ی قبل عمل کنند اين کار را قبول ندارند، به همان شيوه
تر بودن طرح پی بردند و به مشارکت  تر و بهداشتی تر، کم هزينه منطقی بودن، راحت

 مايع ظرفشويی کرده و در محل قرار دادم و پر ازرا چند ظرف کلمن . در آن پرداختند
ها و   اسکاچ ووی مسئول بود روزانه ابر.  کردمها آن را مسئول رسيدگی به "حسين قره"

که خراب شده بودند، بالفاصله نسبت   کند و در صورتیبازرسیشورها را چند بار  ليوان
. ه پر باشندها هميش و در ضمن موظف بود که کلمن.  اقدام کندها آنبه تعويض 

. خواستيم در قدم اول، مشکالت اجرايی کار موفقيت طرح را زير سؤال ببرد نمی
 ابرها و.  باشيمکردهی جوانب امر را  مان بر اين استوار شده بود که حساب همه تالش
داديم که  ابر را درون کيسه کوچکی قرار می. شدند  توسط خودمان توليد میها اسکاچ

غالبًا برای بهبود کيفيت ابر و .  طرف ديگرش موکتی زبريک طرفش پارچه بود و
های مزبور با  کيسه. کرديم های کبريتی نسبتًا کلفت استفاده می ها، از موکت اسکاچ
شد تا بتوان براحتی  ی آن دوخته می شدند و يک حلقه نيز به گوشه ی تمام دوخته می سليقه
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قطعه چوب گرد به شکل ميله بود که شور نيز يک  ليوان.   را به ديوار آويزان کردآن
قسمت سر آن با ابر پوشانده شده و يک پارچه روی آن کشيده شده بود، هم بسيار ظريف 

رم آن را جرفت و  به راحتی توی ليوان میاين وسيله . بود و هم کاربرد زيادی داشت
  . گرفت می

رويه از  ی بی فادهکردند و نسبت به است ها به من رجوع می روزهای اول تعدادی از بچه
اند افرادی  کردند که ديده با هيجان تعريف می. دادند شويی و اسراف تذکر میفمايع ظر

د تا مثًال رو گذارند و مايع ظرفشويی زيادی به هدر می  بدون توجه شير کلمن را باز می
هم ی م مسئله. رود  کم شده و از بين میموارددانستم به مرور اين  می. يک ليوان بشويند

: دادم هميشه به اين افراد دلداری می. اين بود که افراد در عمل کارايی طرح را ببينند
تر اين که يک حرکت  ها خواهد کاست و مهم  از هزينه،مطمئن باشيد استفاده عمومی

ی کار از دستم در نرود،  که رشته برای اين. صنفی مشترک نيز در بند راه افتاده است
 که مسئوليت پر کردن مايع "حسين قره"به . کرده بودماز قبل فکر موضوع را 

شويی را داشت، گفته بودم هربار مقداری آب فظرفشويی و تعويض به موقِع وسايل ظر
کس جز من و خودش نبايد    مايع ظرفشويی اضافه کند و از اين موضوع هيچ به تايدو

کنيم، به لحاظ  ضافه میدانستند که در مايع ظرفشويی آب نيز ا اگر افراد می. مطلع شود
گذشت، از  جالب آن که هر چه زمان می. کردند  میبيشترشان را  روانی ميزان استفاده

پس از مدتی به سطح . کاستيم  می،کرديم اضافه میظرفشويی ميزان آبی که به مايع 
ی مصرفی مايع  سرانه. ثابتی در ميزان استفاده از مايع ظرفشويی رسيده بوديم

ند، نسبت به زمانی که عمومی نبود به مقدار قابل توجهی کاهش يافته ب ظرفشويی در
ها به سرعت بپذيرند  ای شد تا اتاق ی افراد از طرح استقبال کرده و اين زمينه همه. بود

از آن  شان نيز  به هنگام شتشوی ظروف کلی اتاقافرادکه طرح مزبور عموميت يافته و 
  . استفاده کنند

برد يک کار صنفی و جمعی صرف در  ی مزبور پيش ای پروژههدف ما از طرح و اجر
ما آن را در واقع قدمی در جهت بسيج عمومی و در راستای مقاومت در . سطح بند نبود

ترين امور صنفی نتوانند هماهنگی داشته  وقتی جمعی در ساده. کرديم زندان تلقی می
توانند يک   باشند، چگونه میترين امور صنفی در کنار هم عاجز  سادهپيشبردباشند و از 

ی سياسی را در کنار هم پيش ببرند و به يک حرکت سياسی و اعتراضی مشترک  پروژه
  بر عليه رژيم و زندانبانان دست بزنند؟ 

های اوليه برای نزديکی افراد به هم و نيل به چنان هدفی  ی فوق را قدم پروژه
کرديم که حرکت بايستی از  ايت میدر واقع ما بايد اين اصل ساده را رع. دانستيم می

های اول نردبان، به باالی  با طی کردن پلهو ساده به پيچيده باشد و تالش کنيم به سرعت 
به . ناپذير خواهد بود صورت حصول موفقيت امکان  غير ايندانستيم که در  می.آن برسيم

هبی، ايجاد خوبی واقف بوديم هدف رژيم از ادغام بندها و زندانيان مذهبی و غيرمذ
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های جمعی  گيری و قوام حرکت درگيری و بروز کدورت بين افراد و جلوگيری از شکل
برای فائق آمدن بر توطئه رژيم، هر حرکت و طرح . اعتراضی و سياسی زندانيان است

های مختلف بند  ی افراد و سليقه گی و مشارکت عمومی کليهتی ما بايد به همبس و برنامه
در راستای توانست مبنای خوبی   می،های صنفی مشترک حرکتانجام . شد منجر می
  .  به يک حرکت سياسی و اعتراضی مشترک باشدرسيدن

  
١٩  

دانيان مارکسيست بود و در  از زنبيشترجنب و جوش، تحرک و فعاليت زندانيان مجاهد 
گذشته از سن . تری برخوردار بودند ی شاداب تر و روحيه از ترکيب سنی جوانمجموع 

گشت به رمانتيسمی که بر شکل مبارزه شان  شان بر می ال، شايد تحرک و شادابیو س
  : بدان اعتقاد داشتچه که چه گوارا حاکم بود، مانند آن

بيش رمانتيک هستيم، که ما آرمانگرايانی درست شود که ما کما اگر گفته می
هزار و يک بار بايد : انديشيم ی غير ممکن می نشدنی هستيم، که ما در باره

  .گفت که بلی، هستيم
در طول مدت . گذشت  می  وقِت زندانيان مارکسيست به مطالعه و حل مسائل فردیبيشتر

سلول بودم،  بند و هم ر همحصا  و قزلزيادی که با زندانيان مارکسيست در گوهردشت
جا که به خاطر  تا آن.  نديدمها آنر زندان را از سوی  اجرای تأتر و يا نمايشی دگاه هيچ

ای برای بزرگداشت  گرفتند و برنامه دارم، روزهای ملی به جز عيد نوروز را جشن نمی
 بودم، جشنی ها آنتنها يک بار شب يلدا در بندی که من به اتفاق . اين روزها نداشتند

در آن روز .  بودم کالس انگليسی منبينی قبلی و بعد از اتما هم بدون پيش برپا شد که آن
ی کردی بخوانند که منجر به  من از تعدادی از شاگردان ُکردم خواهش کردم تا يک ترانه

  .جشن شب يلدا شد
چيزی به عنوان مسئول کارهای فرهنگی . شد ای برگزار می آزادی افراد به شکل ساده

چرا که . گيرند  شکل می خودجوش،هايی از اين دست به ندرت حرکت.  نبودنشاندر ميا
گونه   اما اينهای مجاهدين در ميان بچه. دی مقدمات دار ريزی قبلی و تهيه نياز به برنامه

ای برای بزرگداشت و  مسئول کارهای فرهنگی اتاق وظيفه داشت تا مراسم ويژه. نبود
در سطح اتاق، موظف به ی مسئوالن  کليه. شدند، تدارک ببيند ی کسانی که آزاد می بدرقه

جاهد های زندانيان م تأتر و نمايش هميشه جزيی از برنامه. همکاری در اين زمينه بودند
ملی، مذهبی و روزهای خاص سياسی بزرگ داشته اعياد تقريبًا ماهی نبود که . بود

  .داد را تشکيل میدر زندان شان  جشن و شادی بخشی از زندگی. نشوند
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ی   اهی، بخشی از تالش   های فک   و ترانه شعرها   ه  های ب رای تلطيف          وقف د ب دانيان مجاه ی زن
ه  االبردن روحي اق و ب ضای اختن ودی ف دانيان ب عار .  زن ن اش دادی از اي ط و ،در تع  رواب

يکی از    ٩٨منشغفاراحمد  ياد   يادش به خير زنده   . شدند شرايط زندان به خوبی توصيف می     
ثًال    . گونه اشعار بود   اين در سرودن    ترين افراد  باذوق ارون         او   م ر وزن آهنگ گ شعری ب

ن  .داد زندان را توضيح می شرايط   سادگیبه  که  گارون گارونه ويگن سروده بود       ته   اي دس
ت عار در موقعي ای  اش اگونه دانيانگون ط زن را   توس ی اج ه صورت دست جمع د ب  مجاه

  :شد به اين شکل شروع میمزبور شعر . شد می
  مونه  ه سال و بگذرونی، ده سال ديگه میه، دگارون گارون گارونه، آزادی نامعلوم

ار ت غف ن بي و اي هت ه وضعيت بچ ی  منش ب ام م شان تم ه حکم ايی ک م از آزاد  ه د و رژي ش
  : بيت بعدی چنين بود. کند ، اشاره میزد ها سر باز می کردن آن

  سيگار زر مثل هما نميشه، عفو امسال مشمول شما نميشه
اره    که به زندانيان فروخته می     ی دارد  به سيگارهاي   بيت اول اشاره   شد و بيت دوم که با اش

ا     است که در اين    انها با تواب    ی مرزبندی بچه    دهنده  شد، نشان   دست به توابان خوانده می     ج
م را توصيح می    به شکل طنز خودش را نشان داده و هدف آن   د  ها از همکاری با رژي . ده

  :گفت بعد می
  برند گاودونی نکن میتو که از الغری مثل ناودونی، شلوغ 

اره ت اول اش تای بي ل  اس ه در قت تری ک رداد اش ه مه ام   ب ت ۶٧ع د و بي ه ش دوم    جاودان
  . بردند ها را به شکل تنبيهی به گاودونی می رساند که بچه  را می۶٢-۶١  شرايط سال

  :خواندند ها می در بيت چهارم بچه
  هات آويزونه ادند، سيبلسيرون سيرون سيرونه، هواخوری بيرونه، چون بهت عفو ند

   .ها و بيان روزهای سخت زندان ای است رو به تواب باز هم خطابه
  : آمد در ادامه چنين می

  کريمی اينجا مسئول حمومه، تا خيس ميشی ميگه وقتت تمومه
  کند  ها برای رفتن به حمام هفتگی را بيان می مشکالت بچه

  : گويد جا که می يا آن
  ها با دست توی نايلونه پر ميشه، کثافتها  طع ميشه توالتآب ق
ال           اشاره زل حصار در س ه      ۶١ای است به مشکالت زندان ق شکل قطع آب مواج ا م ه ب  ک

 .ها مجبور به انجام کارهايی که در شعر بيان شده نيز بودند بود و بچه

                                                 
 به ٣٠ه او در ده . بود١٣٥٠هاى شاخص سينماى آزاد در دهه  يكى از چهره) ١٣٨٣-١٣١٥(احمد غفارمنش   98

 والتحصيل شد  ، در رشته سينما و تلويزيون فارغ١٣٥٣سال در .  آار دوبله فيلم را آغاز آرداتفاق بهروز وثوقى
 به جرم دادن امکانات به ٦٠در سال او .  از خود به جای گذاشتهای مستند در زمينه ی فيلمآثار زيادی را 

سمت راست  ، بر اثر سكته مغزى،١٣٧٨او در اسفند .  سال را در زندان سپری کرد٤مجاهدين دستگير شد و 
  . سال و اندی خانه نشينی به ابديت پيوست٤ از  و پسبازماند بدنش فلج شد و از گفتن 
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ی روزنامه   به مطالعهبيشتری کتاب و   به مطالعهکمتردر مقام مقايسه زندانيان مجاهد 

 روانشناسی و -  گرايش به خواندن متون فلسفیبيشترزندانيان مارکسيست . پرداختند می
در حالی که . داشتند...  الوين تافلر، هانا آرنت و،های هربرت مارکوزه  آموزههمچنين
اجتماعی ات های تاريخی و رمان و موضوع کتاب گرايش به خواندن بيشتر مجاهدين
شد نتيجه گرفت زندانيان مجاهد به لحاظ  ر مطالعاتی زندانيان به راحتی میاز سي. داشتند

 و نگاهشان به دنيا هستنداند و به آن وفادار  ايدئولوژيک و سياسی انتخاب خود را کرده
شان به هم  و تغيير و تحوالت آن تثبيت شده است، ولی زندانيان مارکسيست دنيای قديم

ی عمل  البته دنيای جديدی که مقوله. های جديدی بودند ريخته بود و به دنبال دريافت
ی  تشکيالت چهارچوب. نمود ی تئوريک رخ می  در حوزهبيشتر در آن راه داشت و کمتر

  .گنجيدند های مشخصی می بندی خاصی نداشتند، هرچند که در طيف
م، شايد اگر با نگاهی انتقادی به زندانيان اين دو دسته و عملکردشان در زندان نگاه کني

 تئوريک بودند و زندانيان کمترگرا و   عملبيشتر زندانيان مجاهد :بتوان گفت
چند هيچ يک از دو شکل باال منطقی و  هر. گرا  عملکمتر تئوريک و بيشترت مارکسيس

  گرا باشم تا تئوريک صرف دادم که عمل  ترجيح میبيشترقابل قبول نبود ولی من 
٢٠  

. شدند ها آزاد می  از بچه چند نیهر هفته ت. ی زندان بودها  يکی از بهترين سال۶۵سال 
شد و تعداد ديگری نيز که مشمول  شان تمام می  ساله۵-۴چرا که تعدادی محکوميت 

کس به فکر  دو سال پيش هيچ. شدند به مرور آزاد می ، و تقليل حکم شده بودند"عفو"
اين به معنی آن بود که . دندش ها دسته دسته آزاد می نبود و حاال بچهخالصی از زندان 

همه چيز بهانه بود تا شادی . برقرار بودجشن و شادمانی های مختلف  در اتاقهر هفته 
 انگيز که غالبًا  های خاطره ترانه. شدند هايی همه دست به کار می در چنين مراسم. کنيم

انتخاب  ... و، ناظری، فرهاد، شجريان، پروين، ويگن، مرضيههای بنان از ميان آهنگ
ها پديد   ، شوری در دل انقالبیشد به همراه دکلمه شعر و خواندن ترانه سرودهای می
ای ی اجرها دائم به دنبال پيدا کردن سوژه برا بچه. نشاند ها می آورد و لبخندی بر لب می
شدند و همه  ها نمی گونه مراسم پاسداران مزاحم اين. بودندهای شاد  نمايش و پرده ميان

ی مبارزه بودند و بدون  ها در فکر ادامه تعدادی از بچه. رفت چيز به خوبی پيش می
ها از کشور نيز  اخبار خروج موفقيت آميز بچه. کردند پوشی موضوع را مطرح می پرده

تعدادی در فکر حفظ کردن اشعار و آثار زندان و انتقال آن . رسيد ن میهمچنان به دستما
  .به بيرون بودند

ها در  های بچه  مکزيک يکی از سرگرمی١٩٨۶تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی 
جا قرار داشت هميشه  مسجد بند که تلويزيون در آن.  بود۶۵روزهای داغ خرداد و تير 

های المپيک   بازی ها اخبار دهمين دوره  شهريور بچهاز آخر. مملو از تماشاچی بود
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ی ورزشی آن، بسياری  ها به جنبه جدا از اشتياق بچه. کردند آسيايی سئول را دنبال می
 به راه شنيدن اخباری مبنی بر پيوستن ورزشکاران ملی پوش به مقاومت و  چشم

 آيين ده بوديم محمد مهرجا بود که در اخبار خوان اهميت موضوع از آن. اپوزيسيون بودند
 مهرآيين زندانی .کند نيز ورزشکاران را همراهی می نايب رئيس کميته ملی المپيک

سفر او به . ی اوين بود سياسی دوران شاه و از مسئوالن دادستانی و بازجوی کارکشته
اس رژيم از پيوستن ورزشکاران به اردوی همراه کاروان ورزشی ايران حاکی از هر

   برادر يکی از زندانيان مجاهد نيز وزنهاز طرف ديگر صمد منتظری. مقاومت بود
 بسياریگويی .  از آن آگاه بودندها اغلب بچه کيلوگرم  تيم ملی بود و ۵٢ی  بردار دسته

 صمدهای  محل با يکی از بچه مرتبهين من چند. منتظر شنيدن خبری در اين رابطه بودند
او نيز با من . ه بودمام را با او در ميان گذاشت و تمايل قلبیه در اين مورد صحبت کرد

. فرار خواهد کردکنم اگر فرصتی به دست بياورد  گفت احساس می هم عقيده بود و می
اه گ حضور مهرآيين در کاروان ورزشکاران ايرانی عازم المپيک، برای من شکنجه

در (ش به هنگام راه رفتن يادآوری صدای او، لنگيدن.کرد  را تداعی می هفت اوين شعبه
کرد حساسيتم را دو چندان  و تجليلی که الجوردی از او می) يک درگيری تيرخورده بود

ی   اين بار صحنه.  نبردی بين ما و رژيم جريان داردکردم که احساس می. کرده بود
و  تيمی و يا جنگ پوست و گوشت  ی ی، درگيری خانه، جنگ و گريز خياباننبرد

 المپيک بودهای  نبرد در بازینبود، ميدان  شعبه بازجويی کابل و زنجير در استخوان با
گويی مهرآيين نماينده رژيم بود و برای من . جا نداشتيم و ما خود حضوری در آن

 از صمد ی شناختم همه . به ويژه صمد منتظری، نماينده زندانيان وورزشکاران ايرانی
 .شنيده بودمهايی که از بچگی او  هايش بود و تعريف محل ام با بچه منتظری دوستی

در . هايش که دستگير شده بودند داشت محل ای به برادر و بچه ی ويژه دانستم که عالقه می
  دو سال گذشته مثل يک آشنا و از روی کنجکاوی رکوردهای او را نيز دنبال کرده

گويی يک احساس غيرقابل توضيح مرا به او هيچ دليلی برای اين کار نداشتم . بودم
 .اند  رداران تيم ملی از اردو گريختهب  تن از وزنه۴عاقبت خبر رسيد که . داد پيوند می

مهرآيين شکست . دانستم چه کار کنم از خوشحالی نمی.  بودها آنصمد منتظری يکی از 
کردم که بر  هايی را ترسيم می پيروزی و شادی بچهخورده بود و من در خيالم لبخند 

وزنه برداران . های شکنجه در زير دست او و همکارانش پرپر شده بودند روی تخت
 پس از مدتی به نروژ پناهنده شدند و صمد در عمليات فروغ جاودان به شهادت مزبور
  . رسيد

  
٢١  

و از نظر مسئوالن زندان، شدم  من به طور غيررسمی، به عنوان مسئول بند شناخته می
هر بار که ابزاری را در . ی من بود شد، نيز به عهده چه که در بند پيدا می مسئوليت آن
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که ديگر ابزار شدم  متعهد میکردند، مرا به زيرهشت برده و عاقبت  بند پيدا می
  !  در بند پيدا نشودای ممنوعه

  سرپا ايستاده بودم، انصاریکه چند ساعتی تنبيهی وقتی برای سومين بار بعد از آن
مگر داخل بند چه خبر است که : رو شد، با تعجب گفت به مسئول وقت زندان با من رو

گويی که ديگر ابزاری در بند  شود؟ هربار هم می اين همه ابزارآالت از داخل آن پيدا می
شود و از   اين ابزارها پيدا میی  دانم از کجا سر و کله خودم هم نمی: گفتم! نيست

ولی جالب اين است که هر دفعه پاسداران زودتر از من به : انگارانه گفتم موضعی ساده
 آدم بسيار خشک و عبوسی بود، ولی نتوانست انصاری! برند وجود آن در بند پی می

البد منظورت اين است ! شديمهيچی نشده بدهکار هم : اش را بگيرد و گفت جلوی خنده
به مجرد ! خواهد تعهد بدهی، برو تو بند نمی. گذارند  را در بندتان میها آنکه پاسداران 

 به هنگام ورود مسعود رجوی از  مستندیخواهند فيلم حضور در بند، متوجه شدم می
 برای بازگرداندنم به اری دليل تعجيل انصجا بود که اين. به عراق را نشان دهندورود 

  .  را فهميدمبند
بهترين . نداشتندی آزاد شده بود و پاسداران کاری به کارمان  توان گفت که بند، منطقه می

ی توابان را به بند کارگری منتقل کرده  مانده باقی. کرديم روزهای زندان را سپری می
 . در تغيير اتاق افراد بند نيز دست داشتماسئول بند که حتظاهرًا شده بودم مبودند و من 

تعدادی از . آوردم که اين امور به مسئول نظافت بند چه ربطی دارد به روی خودم نمی
 در مسجد بند منتظر بودند تا يک ها آنی را به بند منتقل کرده بودند و ا زندانيان توده

:  دهان باز نکرده بود که گفتمهنوز منتظران. ص داده شود اختصاها آناتاق در بند به 
، يکی از ١۵های اتاق  دهم و بالفاصله به بچه خودم ترتيب استقرار افراد جديد را می

شان را  اش کرده بودند، گفتم اتاق های زندانيان مجاهد که به شکل زيبايی نيز تزيين اتاق
در مراجعت به مسجد . گر که مد نظر دارند، نقل مکان کنندهای دي خالی کرده و به اتاق

ام خالی کنند،   را گفته١۵اتاق : شان بودند، گفتم ی که منتظر تعيين اتاقا به زندانيان توده
بعد از گذشت ساعتی، . توانيد به آن اتاق برويد که اتاق خالی شد می به محض اين

شناخت، نزدم آمده و بعد از  بند بود و مرا می  که از قبل با من هماسماعيل وطنخواه
ها خسته هستند، اگر ممکن است بگو  جايی که بچه از آن: های معمول گفت خوش و بش

سرم شلوغ بود و . اتاق مورد نظر را زودتر خالی کنند تا هرچه زودتر سامان يابيم
اتاق را ساعتی پيش خالی : با تعجب گفتم. سجد هستند هنوز در مها آنمتوجه نشده بودم 

آيم و اتاق هنوز خالی نشده  جا می نه من االن از آن: اسماعيل با اطمينان گفت. اند کرده
جا مشاهده کردم که اتاق  همراه او به سمت اتاق مورد نظر حرکت کردم و در آن! است

ها،  شاره به تزئينات اتاق، قفسهاو با ا. اتاق که خالی است: با تعجب گفتم. خالی است
تازه . اند شان را هنوز نبرده نگاه کن وسايل: گفت...  ها، جامسواکی و جعبه آينه و پرده

 وسايل  در ثانی اين.  نيازی به اين وسايل ندارندها آن: گفتم. ی منظورش شدم متوجه
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تاقی که بروند، از  نيز به هر اها آنباشند و مطمئنًا  شخصی نيستند و متعلق به اتاق می
 ،هر اتاقی به اين لوازم احتياج دارد و در اين بند. شود جا پيدا می اين دست لوازم در آن

  .ای نيست بردن وسايل اين چنينی به هنگام ترک اتاق، کار شايسته
  

٢٢   
ابتدا مسجد بند را به شکل . در همين دوران، اپيدمی آنفلونزا بند را در هم نورديد

ساز   ولی چاره. ی بيماران را به زير سرم بردند  برای بيماران در آوردند و همهقرنطينه
 ۶ی بيماران را به بند  بالفاصله همه. يافت نشد و تعداد بيماران هر لحظه فزونی می

 را ها آن که رژيم ۶زندانيان بند . مجرد که به تازگی خالی شده بود، منتقل کردند
از در و ديوار بند .  منتقل شده بودنداميد، به تازگی به گوهردشتن  می"غيرگروهکی"

من نيز يکی از اين بيماران . ها به شدت بحرانی بود وضعيت بچه. سرم آويزان بود
خواستيم،  قند و مربای آزاد در اختيارمان قرار داده بودند، هر قدر که می. بودم
ها به شکل  بچه. گذاشته بود های چند ساله اثر خود را ديتمحدو! توانستيم استفاده کنيم می

رده و سپس چايی روی گاه يک ليوان را پر از قند ک. کردند وحشتناکی از قند استفاده می
چای شيرين آن است که چون انگشت در آن فرو کنی : گفتند  با خنده می وريختند آن می

  !مانند عسل باال بيايد
 را باز کرده و سيل از انبارهای داروی زمان حاج داوودبعد از يکی دو روز، يکی 

جيب هر کس پر از . به بند سرازير شد. ..ص و آمپول ويتامين ث و ب کمپلس وقر
من به علت کار . زنی در بند راه افتاده بود نهضت يادگيری آمپول. قرص و آمپول بود

آيد، ولی در طی آن  اور نکردنی به نظر میب. در کلينيک، تزريقات را آموخته بودم
مشکل اصلی در اين بود که . زنی را فرا گرفتند دوران تقريبًا اکثر زندانيان مجاهد آمپول

حل، معامله  بهترين راه! زنی را روی او آزمايش کنند فردی را متقاعد کنند تا آمپول
 راه افتاده بود و کسی کاری بود خطرناک، ولی نهضتی بود که در بند به! پاياپای بود

  .توانست جلويش را بگيرد نمی
  

٢٣  
 سمنان به های حاکم شرع نويس نامه ، پيدا کردن دست۶ حضور در بند  جالِبموارداز 

های اول وی از  نامه.  دستگير شده بودوی به علت دريافت رشوه. بودمقامات زندان 
کرد که همه در کار  و نفرين کرده و عنوان میهای رژيم را آه  مقام. موضع باال بود

مدعی بود چرا وی را که فقط مقداری .  نداردها آنگرفتن رشوه هستند و کسی کاری به 
گير در  اند؟ او برای اثبات مدعايش نام افراد رشوه جزيی رشوه گرفته، به زندان انداخته

 فيصله داده ها آنويا کار  نقدی گی سمنان را برده بود که با پرداخت جريمهاستان سطح 
های سری دوم او که پس از مدت  نامه. شان بازگشته بودند و به سر کار قبلیشده 
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ی او مبنی بر رفتن به   بودن، نوشته شده بود، حاکی از عجز و استغاثهزندانیکوتاهی 
مرخصی و برآورده کردن نيازهای جنسی همسرش بود که به شکلی بسيار مشمئزکننده 

درخواست کرده بود . های سری سوم حاکی از بريدگی مطلق او بود نامه! ته بودبيان داش
يک از پيشنهادات او موافقت نشده، پس الاقل کاری در زندان و در   حاال که با هيچ

تر سپری  ی زندان به او بسپارند تا اوقاتش را در زندان آسان قسمت فرهنگی و کتابخانه
که لباس قضاوت به تن داشت و معلوم نبود چه  کسی بود ،اين موجود مفلوک. کند

 را که ستانده و هايی اناش به خاک سياه نشانده و چه ج هايی را با احکام ظالمانه خانواده
 خود تحمل مدت چه بيگناهانی را که به تحمل کيفر و زندان محکوم کرده بود و حاال

 های او نامه مورد رسانی در اطالع .تکوتاهی اسارت به دست دوستانش را نيز نداش
هر روز . سوختيم بود روزهايی که گاه در تب و هذيان میدر های ما  يکی از سرگرمی

 ابتدا با جار زدن در بند. خوانيدم در حضور جمع میها را  يکی از نامه طی مراسمی
 برای شنيدن کرديم دعوت میها  از بچه ، دو نفری که حالشان بهتر بود- توسط يکی

سپس ضمن اعالم برنامه و تهيه يک گزارش . مقابل سلول ما جمع شونداخبار مهمی در 
. خوانديم ی سوم سلول می را با صدای بلند از روی تخت طبقه نامه ، کوتاهطنزآميز

خنده بر لب در حالی که سرمی به دستشان شدند،  ها مطلع می که از مفاد نامهها  بچه
با  يک صدا ،و نشسته و خوابيدهاده  ايست،، پتو بر دوشوصل بود و يا با حالی نظار

سلول هفت بر تو "، "سلول هفت افشا کن، افشا کن" :زدند فرياد میهای گره کرده  مشت
 ما شکل سلولهايی در مقابل  در طول روز نيز چندباری چنين جمع".  بر تو سالم،درود
 از زانه روهای  نمايشی برای ادامه ،دها تمام ش بعد از چند روز که نامه. گرفت می

 مقدار و نوع،. کرديم سلطنت طلب استفاده میهای خريد به جا مانده از زندانيان  ليست
همراه با .  برای ما تعجب آور بود، از فروشگاه زندانتعداد اجناس درخواست شده

هر روز به . شد داده میدر مورد آن هر ليست گزارش کوتاه طنزآميزی نيز " افشای"
! افتادم د و بعد از آن دوباره به بستر میش مه حالم خوب می تهيه مقدمات برناهنگام
ی نيز بوديم که در بستر بيماراز آن  خوشحال .دانم چه رمز و رازی در آن بود نمی

ی  سازيم برای ادامه ای می کنيم و از هر چيز دستمايه خنده و شادی را فراموش نمی
   .ای برای حفظ طراوت و شادابی بهانه. زندگی و مبارزه

  
٢۴  

. روز مالقات بند به شدت سرگرم کار بودم و انتظار رفتن به مالقات را نيز نداشتم
 یبه نزدم آمد و مقدار زيادی اخبار تازه پيرامون تحوالت درون  مطهریاحمدرضا

همين االن : را در جيبم گذاشت و گفت...   و"انقالب ايدئولوژيک" و سازمان مجاهدين
کار کنم که برای  ها را چه جا وسط کار اين خواستم بگويم اين .از بند بغل دريافت کردم

.  من برای مالقات خوانده شد ت نيز نامقدر همين و.  رفت٢ی صحبتش به کنار بند  ادامه
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اسداری به مادرم نزديک شد و هنگام مالقات پ .به سرعت آماده شدم و به مالقات رفتم
از . از کوره در رفتم. ای به او گفت که چادرش را محکم بگيرد به شکل غيرمحترمانه

موقعيت را . مان را محکم بکوبيم طرفی هم در صدد بوديم هر طوری که شده ميخ
دادم، از پشت  هايم را تکان می آميزی دست مناسب يافتم و در حالی که به شکل تهديد

 مناسب بود و  محمل من برای حمله! غلط کردی که به او نگاه کردی: ه او گفتمشيشه ب
و من به خوبی !  بود"ناموسی"موضوع نيز  .او در موضعی دفاعی قرار داشت

  . و به سرعت محل را ترک کردپاچه شده او دست. کيد کنمتأتوانستم روی آن  می
پاسدار . ات بود، مرا نگاه داشتبعد از مالقات، پاسداری به نام ناصر که مسئول مالق

من هنوز روی سناريوی خودم و عصبانيتم از . مربوطه گزارش کار را به او داده بود
کردم شايد چند روزی مرا به  بينی می موضوع پيش آمده سوار بودم و در نهايت پيش

  ... هشت نگاه دارند و و يا چند ساعتی زيررده بقرنطينه
هايم  ظاهرًا هنوز از عصبانيتم کاسته نشده بود و دست. گرفتم يلی جدی نمیقضيه را خ

 و اخباری که "ها مالت"ی  کردم که دستم به جيبم خورد و متوجه را باال و پايين می
 از  . را از جيبم در بياورمها آنفراموش کرده بودم .  در جيبم گذاشته بود، شدماحمدرضا

آخر ! رربرادر: به صورت کشداری گفتم همان باال دستم شل شد و لحنم تغيير کرد و
غيرت نيستيم، اگر تو  ما که بی!  ما را به عنوان بچه مسلمان بکنيد بايد حساب حساسيت

پاسدار ناصر و ! ای در اين رابطه خواندم شدی؟ روضه جای من بودی، ناراحت نمی
کردند که چگونه در  اش، بهت زده مرا نگاه می فته بودمپاسدار شاکی که به باد ناسزا گر

يک لحظه جلد عوض کرده و از موضعی ديگر سعی در رفع و رجوع کردن قضيه 
ترسيدم اگر بخواهند هر  .تر از آنی بودند که به دليل تغيير موضعم پی ببرند ساده. دارم

ه باشند، چيزی که آن  را نيز داشتهايم  جيبمجازاتی برايم در نظر بگيرند، قصد گشتن
ها دست پيدا  نوشته گمان به دست صورت بی در آن. روزها در زندان بسيار معمول بود

مسئول مالقات از موضع جديدم که به . شديم رو می کردند و با معضل بزرگی روبه می
 دکنم، ولی باي حساسيت شما را درک می: نوعی کوتاه آمدن بود، استقبال کرده و گفت

 در حالی. پاسدار هم منظوری نداشته استنيت خود را بگيريد و اين برادر جلوی عصبا
رفت نازل  که دل توی دلم نبود، قضيه به خوبی و خوشی به خير گذشت و باليی که می

  ! شود، بی اثر شد
  
٢۵  

 بود که در مجاورت ما قرار داشت و ٢های جالب، تماس با بند  يکی از ديگر موضوع
ها  ها از طريق پنجره اين تماس. شد پذير می با بندهای ديگر امکان تماس ها آناز طريق 
حساسيت رژيم نسبت به گذشته . گرفت و تقريبًا هيچ کنترلی روی آن نبود انجام می

ها محل فوق مخابرات بود و هر پنجره نيز حکم يک  به قول بچه.  شده بودکمتربسيار 
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بند و صميمی   هم۶١ که با هم از سال روزها کامبيز عطايی تهرانی. کابين را داشت
يک وقت ...   و١١ يا ١٠ايرج کابين دو، ساعت : گفت آمد و می بوديم، به نزدم می

  الدين ثوابی، علی تايکندیهای بند بغل، حسام منظورش اين بود که بچه. ام برايت گرفته
هر روز سر خود، يک وقت . ی دوم منتظر من هستند و با من کار دارند  در پنجره...و

های من بدهکار نبود که آخر من آن  گرفت و گوشش هم به اعتراض مالقات برای من می
مگر فيل : استداللش اين بود... که الاقل وقتش را از من بپرس و  يا اين،موقع کار دارم

ها را با تو چک کند؟  ات بايد وقت  منشی مخصوصکنی يا رئيس جمهوری که هوا می
بعد هم پشتش را به من کرده و راهش را . تر است اين مهم! داری بگذار کنارهر کار 

ها  مدت. گذاشت، انگار چيزی کم داشتم اگر روزی سر به سرم نمی. رفت کشيد و می می
.  حفظ بودم ازلی شعرمن خي. هايم در بند، سر به سر گذاشتن با او بود خوشی يکی از دل

حاال روی آورده بود به .  قرآن را حفظ کرده بودءزمانی پاپی شده بود و چند جزاو 
 آن از حفظ، شعر خواندننوشتم و او بعد از  شعر و هر روز بايد يک شعر برايش می

  ی منيره بچه. گرفت از شرش خالصی نداشتم کرد و تا آن را نمی ديگری مطالبه می
که از  سيد نبود برای اين!  به من بگوييد سيد:گفت آمد، می ز اسمش بدش میتهران بود، ا

ها هم نامردی نکرده، او را  بچه. گفت مرا سيد خطاب کنيد شر اسمش خالص شود، می
 اولين کسی بود که او را  مرتضی مالعبدالحسينی!کردند  خطاب می"سيدکامبيز"
 باقی "سيدکامبيز" همچنان نيز شهمين رويش ماند و بعد از شهادت. ند خوا"سيدکامبيز"

   ٩٩!ماند
  

٢۶  
 توابان زندان و.  خالی شده بودها آنبندهای .  منتقل شده بودند و گوهردشتزنان به اوين

ًا به زنان  که سابق٣کردند، به  بند  های مختلف زندان کار می  کسانی که در بخشهمچنين
تعداد زيادی از زندانيان عادی نيز در اين بند به سر . اختصاص داشت، منتقل شده بودند

تحويل غذا و چای به بندها و . دادند  کارهای جاری زندان را انجام میها آن. بردند می
های ارتباطی ما، زندانيان  يکی از کانال.  اين کارها بودی انتقال زباله از بندها از جمله

کرديم کسی که  غالبًا تالش می. آوردند عادی بودند که از بندهای مختلف برای ما خبر می
خت شوند و هم  باشد که هم زودتر ُاها آنهای  محل گيرد، از بچه  تماس میها آنبا 

اخبار قمر در عقرب . ی جهت همکاری برای طرف مقابل به وجود آيدبيشترهای  انگيزه
. پيگير قضيه شدم. در بند پخش شده بود... و نقل وانتقاالت وزيادی در رابطه با زندان 

 بيوک بابا صحاف. بود...  و"آشغالی پرس" يا "افغان پرس"ها،  منبع آن به قول بچه

                                                 
تهرانی آمده  کامبيز عطايی ، به غلط نامش سيدسوی مجاهدين منتشر شده از ۶٧عام سال    در ليست قربانيان قتل99
  . است
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فرد مزبور، . آورد، در ميان گذاشت وع را با يکی از کسانی که غذا میموض
ها خبر  بچه! مان سياه آقا بيوک روی:  گفته بوداو . آبان بود١٣ی  شان در محله محل بچه
اخبار بياييم، برای همين  کشيديم که بی مان خالی بود و خجالت می خواهند، ما هم دست می

   !ساختيم چندتايی از خودمان می
اخبار زيادی هم از . ی دريافت خبر بوديم ن با دنيای بيرون قطع بود و تشنهارتباطما

پس از . ها نادرست بود رسيد که بسياری از آن ها به دست ما می اده خانوطريق مالقات و
هر مالقات زندانيانی که برادر و يا خواهرشان از کادرهای شناخته شده جنبش بودند، 

خواستند بدانند برادر فالنی که در خارج از  همه می. در بورس قرار داشتندبيش از همه 
 قدر و شأن اين  متأسفانه. از اوضاع چيستاش  است چه پيامی داشته و يا تحليلکشور

ها  توانست ساعت  کالمشان میبه قدری باال بود که هردسته از افراد در ذهن زندانيان 
که خود در جريان ها را  آنچندتايی از  وقتی ،بعدها. مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد

 زندگی شخصی خود بهاز نزديک ديدم که تنها در خارج از کشور  ،هايشان بودم پيام
هايی ساخته  ها غول در ذهن ما از آن. و دوستانم بردمخود  پی به سادگی ،اند  بودهمشغول

ترين امور  از درک و فهم ساده گاه ها افسوس که اين غول  اما.شده بود که نگو و نپرس
   .نيز عاجز بودند
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ر بوديم و بندهای ديگر را احص سال، ما تنها زندانيان باقيمانده در قزل ماه همان در آبان
باالخره .  زندانيان سياسی بودی تخليهحال  نيز در ٣واحد . زندانيان عادی پر کرده بودند

ی   گرفته شد و مسئوالن زندان از ما خواستند تا کليهتصميم به انتقال ما به گوهردشت
ی زندانيان کشور  کليه.  به گوهردشت آماده شويممان را جمع کرده و برای انتقال وسايل

ی دمپايی و لباس زير بودند ولی مسئوالن زندان از دادن آن  مانند سربازان، دارای جيره
تنها يک بار به شکل محدود يک عدد زيرپيراهن و يک . کردند به زندانيان امتناع می

گاه بودم و به همين دليل من از اين مسئله به خوبی آ. جفت دمپايی به ما داده بودند
ها  امکان نقل و انتقال بچه:  پاسدار مسئول بند گفتمفرصت را مغتنم شمرده و به منتظران

. ی کافی در بند وجود ندارد ها پابرهنه هستند و دمپايی به اندازه نيست برای اين که بچه
خونسردی  روند؟ با یپس چگونه هر روز همه به هواخوری م: او تعجب کرد و گفت

ی کافی  زمان در هواخوری نيستند و به همين دليل دمپايی به اندازه ی افراد هم همه: گفتم
هايی که داشتيم،  وانگهی مدتی است که فروشگاه دمپايی نياورده و دمپايی. شود پيدا می

نداريم و ی کافی دمپايی  حال که قصد انتقال همه را داريد، به اندازه. اند نيز پاره شده
موضوع را پيگيری : سريع گفت. توانند راه بروند کنيد که افراد پابرهنه نمی تصديق می
 کمتر. های اضافی را پنهان کنند ها اطالع دادم که دمپايی بالفاصله به اتاق. خواهد کرد

ی خود   عدد دمپايی نو مشکی را که در واقع جيره١۵٠از نيم ساعت بعد مرا خواستند و 
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جا که  ها خواستم تا آن ی اتاق پيش از ترک بند، از کليه.  بود، تحويل دادندزندانيان
چرا که نياز بود اثری از حضور . ی اتاق در نظافت آن بکوشند توانند بعد از تخليه می

چند نفر .  را درک کنندها آنزندانيان سياسی در بند باقی بماند و زندانيان عادی حضور 
منتظران . ی هر اتاق، کف آن و راهرو را تی بکشند از تخليهداوطلب شده بودند که بعد 

. ها را زير نظر داشت ها برای نظافت بند و سلول مات و مبهوت، کار ما و تالش بچه
  ! دنک ترديدی نداشتم که در دل ما را تحسين می

تالش ديگرمان اين بود که دور از چشم پاسداران چند تلويزيون رنگی موجود در بند را 
های بزرگی که درست کرده بوديم جای داده و همراه وسايل به گوهردشت  ساکدر 

کاری که به سادگی انجام گرفت اما در گوهردشت مسئولين زندان . منتقل کنيم
  . ها را گرفته و به ما تحويل ندادند تلويزيون

ه بيرون از بند  بافراد را بر اساس حروف الفبا خوانده و جهت انتقال به گوهردشت
شد و هم به خاطر  ی نامم که با حرف ميم شروع می من، هم به واسطه. بردند می

شان خوانده  افرادی که نام. بودمزندانيان مسئوليتی که در بند داشتم، جزو آخرين سری 
 را شان وسايلشدند، شده و  هايی که از عقب و جلو اسکورت می شد، سوار اتوبوس می

  . کردند های خاور مخصوص حمل گوشت می نيز سوار ماشين
کرد، متعجب   را حمل میمان وسايلی بنزخاور مخصوص حمل گوشت که  از مشاهده

ها قرار است که   از دو سال بعد، همين ماشينکمتردانستم که درست  نمی شدم و
های ابدی ببرند تا در آخرين منزلگه خود  پيکرهای صاحبان همان وسايل را به آرامگاه

   . دست يابند ابدیآرامشبه 



  
  
  

   گفتارهايی پيرامون مسائل زندان  مجموعه
  

  ... وها زندانی  هايی در باره روايتروابط بين زندانيان؛ بازخوانی 
  
  
  
  
 





 
  
 

  توابان
  

بزرگترين و های مختلف توابان؛  انکار؛ دسته  غيرقابلواقعيت
های  های بريدن؛ تجربه ن؛ زمينهداليل بريد؛ ترين قربانيان اوين ناشناخته

عواملی که به پايداری  ؛رحصا های زنان قزل  و بند١ واحد ٢دردناک بند
  ...زندانيان کمک می کند و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در اين قهقرای پليدی نه آسان است و نه خوشايندکنکاش 
خواهد چهره در هم کشد و روی   آدم دلش می)..(.

 بايستی در  : ديدن و شنيدن آن خودداری کندبرگرداند و از
تواند آرزو کند که  مقابل اين وسوسه مقاومت کرد آدم می

.ای کاش اين قضيه هرگز وجود نداشت  
 

شدگان و  ی کتاب غرق متن انگليس٣٧-٣۶صفحات       
١٩٨٩ چاپ لندن پريمو لویيافتگان،  نجات  
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ی ايدئولوژی قرار  ی امور بر پايه  آن هم از نوع مذهبی، همه،در يک نظام ايدئولوژيک

کنند   مذهبی تالش میهای انجري. ای تاريخی و مذهبی برخوردار است گرفته و از پيشينه
های تاريخی خلق کنند، چرا که تنها به اين  برای تمامی اعمال و رفتارهای خود شباهت

  . های عوام به اثبات رسانند  تودهتوانند مشروعيت اعمال خود را در ذهن طريق می
های سياسی که در جدالی خونين با  های گروه برای اولين بار در تاريخ بشريت، بريده

دشمنان ديرين خود به اسارت در آمده بودند، به ضعف و حقارت خود لباس عافيت 
ردند ک و در اين راه تالش می. خواندند شان می پوشانده و خود را مدافع دشمنان ديروزی

  ! تر از قبل نشان دهند گرا مردم و گراتر سوزتر، اصول تا خود را مبارزتر، دل
از " کل يوم عاشورا، کل ارض کربال" با شعار ندکرد رژيم از ابتدا تالش میمقامات 
 پيش از قدرت احت. دنبرداری کن ی عاشورا و مظلوميت حسين به نفع خود بهره واقعه

ی حسين و خاندان  يق منبر، وعظ و خطابه خود را دنبالهخوانان از طر گرفتن نيز روضه
مختار " و "حر رياحی" نياز به نشان در مبارزه با دشمناها آن. پيغمبر جا انداخته بودند

، با تلفيق اين دو پرسوناژ ترکيب ها زندانگر رژيم در بمسئوالن سرکو.  داشتند"ثقفی
 که از "حر رياحی" به ظاهر مانند ها آن ".توابان"ت کرده بودند به نامجديدی درس

علی بازگشته و از جمله ياران او گشته بود، به  بن ی راه و شمشيرکشيدن بر حسين ميانه
 گرفته بودند که بعد "مختار ثقفی"شان را از نهضت  دامان رژيم پناه آورده بودند ولی نام

! ه بودن انتقام خون حسين بر عليه دستگاه اموی شوريدی عاشورا برای گرفت از واقعه
رژيم برای ايجاد مشروعيت جهت سرکوب نيروهای سياسی و جا انداختن خود در نقش 

 را نهضتی اصيل و توابانکرد تا  امام حسين، نياز به چنين نهضتی داشت و تالش می
  ! واقعی جلوه دهد

ستند و بر جان و هستی و سرنوشت رفيقان خا  بر میزندانيان سياسیميان   اززندانبانان
ی سياسی سراسر عالم، جاسوسان و ها زندانبرخالف . شدند و ياران ديروزشان حاکم می

بريدگان سياسی نه در خفا و همراه با ترس و لرز، بلکه علنی و با دريدگی و وقاحت 
 به اين کار پرداختند و شان می تمام به جاسوسی و سعايت عليه دوستان و همرزمان سابق

آميزه و ی رژيم و زندانی سياسی دوران خمينی ها زنداندر واقع . کردند میهم افتخار 
توانستی در آن علو طبع و  بديل و جايگزين که از يک سو می معجونی بود بی

گی، رشادت و جسارت، بزرگ منشی و بلند همتی را  ديده و از سوی ديگر  بلندمرتبه
شرمی و رذالت و دنائت را با تمام وجود  بن، وقاحت و بیفرومايگی و پستی، ترس و ج

خصوصيات ترين  شد غليان و جوشش پست  روزانه میی رژيمها زنداندر . حسن کنی
های انسانی را نيز از  ترين خصائل و ويژگی زمان عالیبشری را به چشم ديد و هم
. جريان داشتند اوج و پرواز، سقوط و قهقرا در کنار هم. نزديک مشاهده و لمس کرد

ای کتاب  عده سوی ديگر گرفتند که در زندگی را لغت به لغت فرا می"ای در حالی  عده
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  " بردند به کتاب آن را از ياد می
شان پشت کرده ه برخاسته بودند و به ران مجاهدين توابان از ميابيشترحقيقت دارد که 

تواند از روی  کردن موضوع فوق، تنها میاما تأکيد روی اين واقعيت و باز ن. بودند
تعداد زندانيان مجاهد به تنهايی چندين برابر . طلبی صورت بگيرد فريبی و فرصت عوام

تعداد مجاهدينی که در . پنج بودخط از خط يک گرفته تا  ستيتمامی زندانيان مارکس
 که پا به بود به شهادت رسيدند نيز چندين برابر مجموع زندانيان مارکسيستی ها زندان

توان نتيجه گرفت که تعداد  گی می با در نظر گرفتن اين واقعيت، به ساد. زندان گذاشتند
اما اگر آمار توابان را بر !  باشدبيشترها بايد  توابان مجاهد در مقايسه با مارکسيست

وقت با اين حقيقت مواجه  اساس درصد دستگيرشدگان و بريدگان هر جريانی بگيريم، آن
 داشتن سن رغم علی سياسی، های انيم که تعداد توابان مجاهد نسبت به ديگر جريشو می

 داليل و پارامترهای برخی، به خاطر وجود بيشتر و تحمل فشار کمتری  و سال و تجربه
  . جا پرداختن به اين موضوع نيست بحث من در اين. باشد  میکمترمشخص 

  
٢ 

شد که به اختيار به همکاری با  یتواب در نظام جمهوری اسالمی به کسی گفته م
ها در دوران بازجويی از خود   بسياری از تواب١٠٠.زندانبانان و بازجويان بپردازد

. مقاومت نشان داده بودند ولی طی دوران زندان به خدمت رژيم و زندانبانان در آمدند
 عنوان در نگاه مقامات امنيتی و قضايی رژيم و همچنين بازجويان و زندانبانان چيزی به
 ها آن. ندامت بدون همکاری و اقدام عملی در جهت جمهوری اسالمی وجود نداشت

 ۴١٧در اين راه به حکمت . پذيرفتند که همراه با همکاری باشد هنگامی ندامت را می
طالب در حکمت مزبور برای رسيدن به مقام توبه  ابو بن علی. کردند البالغه اشاره می نهج
چه گذشت؛  پشيمانی از آن: شان عبارتند از ترين  که مهمندک تشريح می مرحله را ۶

همکاری (های ضايع ساخته تمام واجببه جا آوردن تصميم به عدم بازگشت به گذشته؛ 
 شده بوداطالعاتی، در اختيار گذاردن اطالعات در مورد خود و ديگران که کتمان 

که پوست به   چنان)وه فراوانبا اند( روئيده از حرام بر اندامگوشتی که آب کردن ؛ ...)و
 شيرينی گناه که   به تن چنانرنج طاعتچشاندن گوشت تازه برويد؛ د و چسبباستخوان 

بايستی صبح تا شب نماز خوانده و  زندانيان مارکسيست می(تر به آن چشانده شده بود پيش
                                                 

های    در نگاه من دادن اطالعات در زير شکنجه و فشار نوعی از ضعف و ناتوانی فردی است که با ظرفيت100
فيف در مجازات، کس را که برای آزادی زودتر، گرفتن تخ اما اقدام آن. جسمی و روانی افراد رابطه مستقيم دارد

توان ضعف  پردازد نمی به اختيار به همکاری با رژيم می... رهايی از مجازات اعدام، استفاده از امکانات بيشتر و
  .بايستی حد و مرزی قائل شد ی ضعف و ناتوانی نيز می  برای پديده. و ناتوانی شمرد

فدايی در زير شکنجه اطالعاتی را در اختيار های مجاهدين و  در دوران شاه نيز تعدادی از کادرهای مهم سازمان
های نظامی شاه  اما همين افراد در دادگاه. ساواک گذاشتند که ضربات مهلکی به جنبش چريکی وارد ساخت

  . ای کرده و به شهادت رسيدند دفاعيات جانانه
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 کفر و شان در مسير پرداختند و زندانيان مجاهد نيز چون نماز و روزه به دعا و ثنا می
  ١٠١).آوردند بايستی قضای آن را به جا می نفاق بوده می

با وجود چنين نگرش و انتظاری که مسئوالن امنيتی و قضايی از زندانی داشتند، در 
در . توانست وجود داشته باشد  ی جمهوری اسالمی چيزی به عنوان نادم نمیها زندان
 و به همکاری داشتهبا رژيم تنگاتنگی  ارتباط  کسی بود که واقعی نادمها آننگاه 

  . داد تن میاطالعاتی و امنيتی 
  
٣  

 تنها به بعد حکومتی نظام ،جايی که جمهوری اسالمی نظامی فاشيستی مذهبی است از آن
در زندان اين واقعيت و . کند بلکه ابعاد فکری جامعه را نيز در نظر دارد توجه نمی

  .شد گر می جلوهم برای تواب سازی سياست رژيها و  تعريف از فاشيسم در هيئت تواب
 که هر يک به اشکال گوناگون و در مقياس شدند به دو دسته تقسيم میتوابان در زندان 

   :پرداختند های متفاوت به همکاری با رژيم می و اندازه
 های ه، بريدگان و درهم شکستگانی بودند که ارتقا مقام يافته و در شعبدسته اول 

شدند و يا گروه ضربت و   و آزار و اذيت زندانيان مشغول میبازجويی به شکنجه
فعاالن ها به کمين  کردند و يا در گلوگاه های سرکوب و کشتار را فرماندهی می گشت
 را به خود  بازجويان و جالدان اوين ی اين دسته از افراد اعتماد ويژه. نشستند  میسياسی

  . جلب کرده بودند
دار شدن برخی از پاسداران و   مسئلهرغم علی، های گشت دادستانی رماندهی ماشينف

ی بيشتری   واگذار شده بود که از تجربهها آن از اين رو به ،اعضای گروه ضربت
شان در سطح  ی حضور و آمد و شد های انقالبيون و نحوه برخوردار بوده و با شيوه
ی گاه. ی برخوردار بودندبيشترودند و در صحنه از کارايی شهر، از نزديک آشنا ب

 به اتفاق "اتحاد مبارزان کمونيست" از وابستگان به  مانند اکبر اقتصاد،ها آنبعضی از 
دار  از چنان اعتماد و اعتباری نزد رژيم برخور،"خط سه"دو نفر ديگر از وابستگان 

ی وابستگان به  ر آمده و کليهحصا ، به قزلبودند که بدون سرپرستی بازجويان اوين
  ! را مجددًا بازجويی کردند"خط سه"های  گروه

برای کسب اطمينان بازجويان و  ها آن. باری داشتند گی رقت توابان زنداز اين دسته 
 و آزار و اذيت انقالبيون، در  و سپاه، افزون بر شرکت در شکنجهمسئوالن دادستانی

جستند و با زدن تيرخالص ميزان وفاداری خود را به  های اعدام نيز شرکت می جوخه
های مسئول برای اين که افراد فوق را بهتر به خدمت گيرند و از  مقام. رساندند اثبات می

                                                 
دانيان در مصاحبه برای داوود، اعالم انزجار و اظهار ندامتی را که از سوی زن   با اشاره به همين مطلب حاج101

  .کرد پذيرفت و آن را منوط به اقدام عملی از سوی زندانی می گرفت، نمی آزادی از زندان صورت می
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 را که غالبًا ها آنه کنند، به سرعت به کارشان رسيدگی کرده و شان بهتر استفاد خدمات
 شمشير همچونصدور حکم اعدام . بردند های سنگينی بودند، به دادگاه می دارای پرونده

 با  که معموًالکرد  وارد میها آنداموکلوسی بر باالی سرشان فشار مضاعفی را روی 
 را در حالتی بين خوف و رجا ها آننوی،  از سوی دادستانی تا اطالع ثا حکماعالم تعليق
 به رژيم و فرار از زير حکم اعدام،  ی برای اثبات توبه و وفادارها آن .داشتند نگاه می

هايی بودند در دستان   بازيچهها آنبدين شکل . يافتند آمادگی انجام هر جنايتی را می
گوی سبقت در بعضی موارد ه ک شد و اين باعث می ٢٠٩ و بازجويان قدرتمند الجوردی

ای را  اين دسته از توابان در واقع زندگی طوالنی. نيز بربايند گران اوين را از شکنجه
های سنگينی برخوردار بودند و از طرفی به   از پروندهها آناکثر . کشيدند انتظار نمی

 زيادی را برای دست خطرهایشان  ژيم، زنده ماندنهای ر ن از جنايتخاطر اطالع يافت
 بهترين ها آن به همراه داشت و به همين دليل خاموش کردن ها تاندرکاران آن جناي

دانستند  جالدان اوين که به خوبی به ماهيت اين دسته افراد آشنا بودند، می. گزينه بود
کنند و چه بسا رقيبان از   به راحتی با هرکس که در قدرت قرار گيرد، همکاری میها آن
های  ها و چهره افراد، شخصيت. شان استفاده کنند هايی بر عليه  به عنوان حربهها آن

سياسی که به خدمت رژيم در آمده بودند و گاه مقامات امنيتی و مسئول رژيم، برای 
 اطالع داشتند، قربانی ها آنی که از يمسکوت ماندن جنايات و يا رازهای مگو

   ١٠٢.شدند  صاحبان قدرت میهای دسيسه
ی برای درهم کمتردريغ توابان، رژيم از شانس  در واقع بدون کمک و مساعدت بی
هر . های سياسی گوناگون در کشور برخوردار بود شکستن و متالشی ساختن تشکيالت

 بيشترها   از مساعدت نيروهای ساواک برخوردار بودند ولی اين مساعدتها آنچند 
ی ضد جاسوسی و   ادارههمچنينهای تعقيب و مراقبت و  طه با تيمتوانست در راب می

ديده  بازجويان رژيم از پيش آموزش. بخش خارجی مورد بهره برداری قرار گيرند
 در خالل و در جريان سرکوب و کشتار بود که در عمل، ها آن. يافته نبودند وتعليم

  . ديدند  می"حين خدمت"آموزش در 
ی   و زبدهی بازجويی به خدمت مشغول بودند يا از افراد سطح باالها توابانی که در شعبه

های  توانستند مفيد واقع گردند و يا از عناصر فعال تيم های سياسی بودند که می تشکيالت
ی سياسی و تشکيالتی درخور توجه،   نداشتن تجربهرغم علی بودند که عملياتی مجاهدين

                                                 
تعليم يافت و از " ۶ام آی "های امنيتی انگليس بود که در دستگاه   از عوامل سرويس  ارتشبد حسين فردوست102

ی  وی پس از در اختيار قرار دادن کليه. های امنيتی و اطالعاتی رژيم شاه بود ستمجمله بنيانگذاران ساواک و سي
های امنيتی آن، و پايان يافتن  اندازی سرويس اش به رژيم و راه دانش و توان اطالعاتی، امنيتی و تشکيالتی

  . مصرفش به ديار عدم فرستاده شد تاريخ
گاه که وجودش خطرساز و دردسرآفرين تشخيص داده شد، به فرمانی از  آن" رامی اماميادگار گ"، احمد خمينی

 مجری اين جنايت خود نيز بعدها سعيد امامی. سوی بلندپايگان نظام توسط وزارت اطالعات از ميان برداشته شد
  . به سرنوشت قربانيانش دچار شد
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در صدر کسانی که در اين راه . ياتی بااليی برخوردار بودندی کاری و عمل از تجربه
  :توان از افراد زير نام برد خدمات زيادی به دستگاه سرکوب و کشتار رژيم کردند، می

ا، رضا الحکم حسين شيخ، ، حميدمهدی شيرازیی، مسعود اکبریعشر ابوالقاسم اثنی
، ، هادی جمالیی، فرهاد نيریعلی اردکان ی، شعبانهللا صفوا ، ولی، محسن منشیکيوانزاد
 ، زهرا بخارايیی، سعيد شاهسوندیمرد ، لطيف جوانه، محمد مزيدیپيش عتعلی قنا

، ، احمد رادمنش قاسم عابدينی، خلق ايران؛ حسين روحانیاز سازمان مجاهدين... و
 و سيدحسن ، عطاءاهللا نوريان؛ احمد عطااللهی از سازمان پيکارمهری حيدرزاده

ور و ناصر پ علی کوچک ؛ رجب)اقليت(های فدايی خلق ان چريک از سازمگسگری
از حزب ... و ، اکبر اقتصاد، ايرج کايدپور؛ سعيد يزديان از راه کارگرياراحمدی

ا؛ ه  از اتحاديه کمونيستم و فتاحیالقل ؛ وحيد سريعکمونيست و اتحاد مبارزان کمونيست
 اين دسته از افراد خود را . و بخش بزرگی از رهبری حزب تودهمحمدمهدی پرتوی
های  ديدند که در بندها به جاسوسی عليه زندانيان بپردازند و يا گزارش باالتر از آن می

 رسالت خود را در انجام کارهای ها آن.  تهيه کنندها آنپايه بر عليه  سست و بی
  .ديدند ی میبزرگتر
 که دستگير نشده و به زير فشار بازجويی ای نيز مانند رهبران سازمان اکثريت دسته
به ياری تمام عيار سيستم سرکوب ...  و و مهدی فتاپورنرفتند مانند فرخ نگهدار... و

   .پرداخته بودند
  

 پرداخته دهی ها به جاسوسی و گزارش ، زندانيانی بودند که در بندها و اتاقی دوم دسته
های تنبيهی زندان را به نيابت از سوی مسئوالن  ی بندهای مختلف و بخش و يا اداره

 ها آنی   نقش نگهبانی و پاسداری در بند نيز بر عهدههمچنينگرفتند و  زندان به عهده می
تری برخوردار بودند، کابوس مرگ را پشت سر گذارده   از موقعيت تثبيت شدهها آن. بود

 در واقع چشم و گوش مأموران زندان در ها آن. ندان محکوم شده بودندو به تحمل ز
ها حضور يافته و به شناسايی   در گلوگاهها آنای از  بندها بودند و پس از آزادی نيز عده

در مقاطعی مانند . پرداختند افرادی که قصد خروج غيرقانونی از کشور را داشتند، می
 که رژيم در تالش برای جلوگيری از "اويدانفروغ ج" و پس از عمليات ۶٧تابستان 

. کرد ها استفاده می  در گلوگاهها آن به داخل شهرها بود، نيز از نفوذ نيروهای مجاهدين
 ها آن برای جلوگيری از خروج ، به بعد۶۴تر نيز با آزادی زندانيان سياسی از سال  پيش

 برای اين توابان مرزهای کشور از وجود های شهرهای منتهی به  در گلوگاه،از کشور
از اين دسته افراد در طول زندان بسيار به چشم . شد شناسايی افراد سياسی استفاده می

 کار خود را از دوران بازجويی آغاز کرده بودند و از هيچ ها آنخوردند، تعدادی از  می
 اين که دوران رغم علی ها آن از بعضی نکرده بودند و گی و فرومايگی فروگذارلسف

ر و در زير فشارهای حصا بازجويی را به خوبی پشت سر گذارده بودند، در قزل
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بعضی از . ی رژيم تاب مقاومت نياورده و تن به تسليم و فرومايگی داده بودندها زندان
 رغم یعلالوقوع،   و يا برای آزادی قريببيشترمند شدن از امکانات    گاه برای بهرهها آن

  .بودند دادهدادند، تن به ذلت و خواری  چه که انجام می شان نسبت به آن وقوف و آگاهی
اين دسته توابان از روابط و سلسله مراتب تشکيالتی در بندها برخوردار بودند و به 

تا ريزترين مسائل افراد را گزارش  مأمور بودند ها آن. کردند سان يک جريان عمل می
 وظيفه داشتند از تمامی ها آن. گنجد  در تصور انسان نمیا گاه حتکنند؛ چيزهايی که

 از چگونگی ؛ی زندانيان، برای مسئوالن زندان گزارش تهيه کنند ها و روحيه لحظه
. ديگرکشان با ي گذراندن روز و ساعات خواب و بيداری افراد گرفته تا برخورد و تماس

هايی  زندانی چه کتاب. داشتند ن میرا نيز بيا... گوها وو ی گفت  زمان و نحوهاحت
 مد نظر بيشترهايی از روزنامه را  کند؟ چه بخش ها تأمل می خواند، روی کدام قسمت می

 بيشترهای تلويزيونی را  کند؟ چه برنامه دهد؟ چقدر وقت صرف اين امور می قرار می
تا چه های سياسی و اجتماعی  اش روی اخبار و موضوع کند؟ ميزان حساسيت دنبال می

حد است؟ چه ميزان در کارهای جمعی اتاق و بند فعال است؟ چه ميزان در کارگری 
کند؟ در سطح اتاق و بند تا چه ميزان فعال  اتاق که به او محول شده، فعال برخورد می

ی بشاش و شادی   آيا از روحيه چگونه است؟... ی برخوردش با توابان و است؟ نحوه
 زمانی نيز ميزان اتعاملش با افراد چگونه است؟ حتبرخوردار است يا نه؟ نحوه 

برد، نيز گزارش  زمانی را که در آن جا به سر می  ی فرد از دستشويی و مدت استفاده
 وآمد رفت شود آيا وی به خاطر بيماری به دستشويی زير نظر گرفتهدادند تا بعدًا  می
يک تواب مأمور … ای و نوشته کند يا دليل ديگری دارد، مثًال برای خواندن دست می

کنترل تلويزيون در دست . در مقابل توالت بود جفت کردن دمپايی جلوی پای افراد
از طريق کنترل کردن ليست موادغذايی درخواست . توابان بود که کدام کانال را بگيرند
  ...پرداختند و شده از فروشگاه، به تحليل آن می

 به ۶١در سال ر، به جز مدت کوتاهی در چند بند حصا ی بندهای قزل مسئوليت کليه
از . ی اين دسته از توابان بود، چه بندهای زنان و چه بندهای مردان عهده
توان   می،بردند کارترين اين مسئوالن که خط و ربط سرکوب را در بندها پيش می جنايت

  :از افراد زير نام برد
 ،، محمد بکايی١ واحد ٢ مسئول بند حان، نادر ط١ واحد ١ مسئول بند ١٠٣عزيز رامش
 واحد ۴ مسئول بند ، علی هاشمی١ واحد ٣مسئولين بند   و اصغر توکلیمحمد غفاری

 مسئول بند ، مرتضی حسينی ١ واحد ۶ مسئوالن بند  و محمدرضا کيانی، محمد حسام١
 مجتبی ٣ واحد ٢، مجرد ١ واحد ۶ مسئول سابق بند ، حميد جعفری١ واحد ٨

 در سئول بازجويی و شکنجه م، بهزاد نظامی٣ واحد ١ مسئول سابق بند ميرحيدری
                                                 

  . در اثر استعمال بيش از حد مواد مخدر فوت کردام پس از آزادی از زندان    شنيده103
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 تعدادی همچنين و ٣ واحد ١ مسئوالن  بند  قناعتی و اسماعيل، محمود ناطقيان٣واحد 
، ، محمدرضا قربانی، محسن آخوندی، حميد رضوانیاز خائنينی چون محسن درزی

 ، ولی رضايی)معروف به احمد اصفهانی(، احمد ، سعيد صادق صميمیفرامرز نريميسا
العابدين  زين، ، محمد سحرخيز، علی جمشيدی علی ونکی،)معروف به اوس ولی(

  ...و  محسن جاويد،یفراهان
 باعث بريدن عواملیچه  ها هميشه اين پرسش مطرح بوده است که برای خيلیچه بسا 

 و فشار، فقط باعث بريدن فرد از مبارزه و شکنجه شد؟  میشان به توابان افراد و پيوستن
. ها طی کرده باشند ای است که شايد خيلی اين مرحله. شود  به دشمن می دادن اطالعات

 کامًال متفاوت از تبديل شدن به عامل رژيم و ،شکستن در زير بار فشار شکنجه
اين دو موضوع را بايد از هم جدا کرد . همکاری گسترده با مأموران اطالعاتی آن است

بسياری از افراد ممکن است تاب و تحمل از دست داده تمام و . جنس نپنداشت  و از يک
تواند به توان  اين مسئله حتا می. يا بخشی از اطالعاتشان را در اختيار بازجو قرار دهند

. ی داشته باشدش بستگ ا روحی و جسمی انسان و سيستم عصبی و وضعيت فيزيولوژيکی
 بسيار ،گر و نگهبان زندان اما همکاری با دشمن و رسيدن به مقام بازجو، شکنجه

  . زير بار فشار دشمن است درمتفاوت از شکستن
  
۴  

 به هنگام اجرای ، بودندتعدادی از توابان که غالبًا از هواداران کم سن و سال مجاهدين
 وی ها آن. ، از مرگ نجات يافته بودندتوسط الجوردین اعدام و يا کمی پيش از آحکم 

داشتند و  کسی را به اندازه وی دوست نمیآن شرايط دانستند و شايد در  را ناجی خود می
!  بازگردانده بود"هستی" به "نيستی" را از ها آن الجوردی. شدند  خوشحال نمیديدنشاز 

شان بود، يها جا نهفته بود که جالدشان و کسی که مسبب مصيبت تراژدی قضيه در اين
چنان الفتی به وی داشتند که با جان و دل،  ها آن.  نقش ناجی را يافته بودها آندر ذهن 

 سرنوشت کودکانی را داشتند که ها آن. دادند های وی را انجام می  و خواستهها انفرم
شان به اسارت نيروهای لی آفريقا پس از کشته شدن والديناخهای د امروزه در جنگ

کنند، متکی به   احساس میآينده  و بیپناه حالی که خود را بی شورشی در آمده و در
هايی را انجام   شقاوتها آنشان هستند و به دستور ي ها شوند که مسبب بدبختی کسانی می

   .شود دهند که از شنيدنش مو بر تن آدمی سيخ می می
کردند، همين   و در محوطه اوين کار می"جهاد اوين"که در را  کسانی بخشی از

 را در سطح زندان، ها آن گاه الجوردی. دادند تجربه تشکيل می زندانيان خردسال و بی
 ها آنشت، کرد و در حالی که خود رانندگی کاميون را به عهده دا سوار کاميون خاور می

 جارو به دست گرفته و به تميز کردن ها آنبرد و يا در مقابل چشمان  را به سر کار می
تجربه که توان درک مسائل و تجزيه و  زندانيان کم سن و سال و بی. پرداخت محوطه می
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ديدند يکی از قدرتمندترين افراد کشور  تحليل درست قضايا را نداشتند، در حالی که می
کند،  ی او بند است، اين چنين خاکی و فروتن برخورد می ل مردم به اشارهکه جان و ما

 که در حالیدادند و او  پدر توابان لقب میدچار تزلزل خاطر شده و او را پدر خود و 
. داد هايش ادامه می ش بود، به جنايت و پستی شار از شور وشعف ايدئولوژی منحطسر

... ها تن ديگر ده و  قاسمی، افشين برادران، سهراب سهرابیل موسوی، آاکبر آشتيانی
شوند در کنار  البته تمامی موارد و عواملی که نام برده می .از اين دست قربانيان بودند

. يافت ای که حاکم کرده بودند معنا می  و کشتار وحشيانهجو فشار و سرکوب و شکنجه
  . کارايی نداشتندها آن يک از  وگرنه در شرايط عادی هيچ

از اين دسته افراد و ديگر کودکان و نوجوانان در زدن تيرخالص، دادن شعار عليه 
... محل اعدام وشدگان، تميزکردن  دامقربانيان، حمل و نقل جنازه، در آوردن لباس اع

ين بزرگترهای اعدام در واقع يکی از   استفاده از کودکان در جوخه. شد استفاده می
های سياسی به  های رژيم عليه بشريت است که متأسفانه زندانيان سياسی و گروه جنايت
اند   در جهت محکوم کردن قربانيان آن حرکت کردهاند داختهو يا اگر پر. اند رداختهآن نپ
های   در اردوگاه١٠٤"ههای تخلي جوخه"برداری از  مسؤالن رژيم با کپی.  آن سببان مو نه

به . کردند تا گناِه اعدام و جنايت را به گردن سايرين بياندازند مرگ هيتلری تالش می
کردند قربانيان خود را نيز در جنايت خويش سهيم سازند و اين   عبارت ديگر تالش می

های مرگ به سر  ها در اردوگاه مدتکه خود  ١٠٥پريمو لوی. هی است نابخشودنیگنا
ما : فکر نکنيد که ما هيوال هستيم": گويد میه های تخلي يکی از افراد جوخهبرده از زبان 

  ١٠٦"تر دقيقًا مثل شما هستيم فقط بدبخت
  
۵  

 و نگهبانان  و سپاه پاسدارانتانیضربت دادس گران، اعضای گروه  بازجويان، شکنجه
ی   داعيهها آن ١٠٧.های پايين اجتماع برخاسته بودند  و اليههاز ميان طبقًا زندان غالب

 "حق و عدالت"گان راه  ی کوشند مبارزه با ظلم و نابرابری داشته و خود را در زمره
ديد و   به راهشان را میها آنچشم خود ايمان و اعتماد عميق پنداشتند و زندانی گاه به  می

                                                 
های گاز، درآوردن طالی دندآنان،  ی اتاق ی تخليه، زندانيانی بودند که مجبوربه تخليه   افراد موسوم به جوخه104
 ماه بيشتر ۴اين افراد گاه برای حداکثر . ها بودند ها يا گودال کردن موها و سپس سوزاندن اجساد در کوره قيچی
  . انداختند ماندن، گاه جنازه بستگان درجه يک و يا دوستان و آشنايان خود را به کوره میزنده 
105  Primo Leviوی يک ... يافتگان و شدگان و نجات های بازماندگان آشويتس، غرق ی ايتاليايی کتاب  نويسنده

کی شهر تورين خودکشی  در نزدي١٩٨٧سال از عمر خود را در اردوگاه مرگ آشويتس گذراند و عاقبت در بهار 
  .کرد

  .۶١ی  لوين، صفحه.  برشماست که اين واقعه را بازگو کنيد، استفان بروشفلد، پل آ106
يابی به قدرت و يا مجاورت با قدرت دچار استحاله شده و ديگر در اين    اين افراد بعدها به خاطر دست107
  . گنجيدند بندی نمی تقسيم
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گران به خاطر وجود  بازجويان و شکنجه !کرد يا با پوست و گوشتش آن را لمس می
ی  جنگ با عراق و مواضع ظاهری ضدآمريکايی حاکمان جمهوری اسالمی از حربه

 به نحو احسن ،اردی ايرانی د ای عميق در فرهنگ جامعه نمايی که ريشه کارساز مظلوم
بانان خود را در اهداف زندانيان سياسی شريک نبازجويان و زندا. کردند استفاده می

گونه جلوه دهند که زندانيان سياسی برای نيل به  کردند تا اين می  دانستند و تالش می
 "چپ"جريان  متأسفانه اکثريت. اند را اشتباه انتخاب کردهخود هايی مشترک راه  هدف
از طرفی به . دپوشان  از رژيم و جنايات آن دفاع کرده و به آن لباس عافيت می١٠٨ايران

انند کوبا، ويتنام، کشورهايی م. برديم المللی نيز در شرايط بغرنجی به سر می لحاظ بين
که در ذهنيت زندانيان سياسی، دارای بار ارزشی بودند نيز از رژيم ... نيکاراگوئه و
ی کمتری  زندانيان سياسی در اين دوره از تجربها گذشته ه از اين . کردند حمايت می

آموزان نوجوان و   را دانشها آن نسبت به زندانيان دوران شاه برخوردار بودند و اکثريت
 کمترمعدل سنی زنان زندانی . دادند يا حداکثر جوانان زير بيست و پنج سال تشکيل می

  . برخوردار بودندی نيزکمترهای اجتماعی  از مردان بود و از تجربه
های پس از  سياسی بوده و در موج اوليه سال کمترافزون بودن جمعيت زندانيانی که  - 

   ؛ نسبت به عناصر سياسی فعال،انقالب به مسائل سياسی عالقمند شده بودند
های سياسی در زندان برای سازماندهی  ی گروه رتبه رهبران و کادرهای عالینبود  - 

  ؛ها ضعفمقابله با   ونيروها
های سياسی و کادرهای  های وسيعی از رهبران گروه ی بخش همکاری گسترده - 

   ؛گران  با بازجويان و شکنجهها آنی  باتجربه
   ،ها زندان موجود در جامعه و های  تحاکم شدن جو راست به خاطر واقعي - 

فشارهای های مثبتی برای رژيم بودند که به همراه  از جمله پارامترها و شاخص
های  شکستن بخشی از زندانيان شده و آخرين رمقباعث فرسای جسمی و روحی  طاقت
جمعی به ظاهر ها که   را گرفته و به سمت همکاری با رژيم و پيوستن به توابها آن

  .داد دادند، سوق می  را تشکيل میمنسجم
  
۶  

ی  م و شيوهی افرادی که به داليل سياسی به زندان افتاده بودند در واقع مخالف رژي همه
در واقع . ی برخورد آن با معضالت اقتصادی و اجتماعی بودند ی کشور و نحوه اداره
 بطور طبيعی های مخالفت يک فرد با سيستم حاکم، بعد از دستگيری و شکنجه انگيزه

 تر  افزونبايداش   روزمره جناياتکينه و نفرت افراد به رژيم با ديدن .  شودبيشتر ايدب 
 آنای به خدمت رژيم در آمده و سعی در توجيه جنايات  چرا با اين همه، عده. شد می

                                                 
  . دادند ايران را تشکيل می" چپ"بخش اعظم جريان ) اکثريت(مان فدائيان خلق ايران و ساز  حزب توده108
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شد فرد به  شدند؟ چه چيزی باعث می قدم نيز می  اين راه همراه و پيشکرده و گاه در
چه را که رژيم بر سرش آورده بود با کمال ميل پذيرفته و گاه خود   آناسمتی رود که حت

برخوردها و ترين  سختده معرفی کرده و مستحق را مستوجب شرايط پيش آم
رژيم قلمداد کند؟ آيا تنها سرکوب عامل اين گسست و اعمال شده از سوی های  مجازات

  پيوست بود؟ 
   
٧  

 به زندانيان مرد ٨ و ۶ مجردهایهمچنين و ۴و  ٣، ٢ر، بندهایحصا قزل ١در واحد 
 ١تنها در بند .  نيز به زنان و متهمان کرج٧ و ۵مجاهد اختصاص داشت و مجردهای 

ترين بند   کيفی٢ بند از ديد رژيم و حاج داوود. بردند ست مرد به سر میيزندانيان مارکس
ين نيروی دانشجويی، تشکيالتی و تأثيرگذار مجاهدين بيشتراين بند دارای .  بودمجاهدين

 شبيه بود و بيشترچه که بر اين بند گذشت به فاجعه  ظارات اوليه، آنبرخالف انت. بود
ين تلفات زندانيان مجاهد نيز بيشتر. هيچ تناسبی با ديگر بندهای زندانيان مجاهد نداشت

تعداد کسانی که در اين بند بريدند به تنهايی چندين برابر . متعلق به اين بند بود
  .  بودی بندهای زندانيان مجاهد مرد مجموعه

 دباي قبل از آن .  نبودها آنتنها فشار و سرکوب رژيم باعث بريدن افراد و عدم مقاومت 
 وارد ٢ای که بر بند  فشار اوليه. شد ی الزم برای بريدن و عدم مقاومت فراهم می زمينه

 ه بود،چه که بر ديگر بندهای زندانيان مجاهد مرد وارد شد شد به هيچ وجه بيش از آن
ايدئولوژی، جريان فکری، . ها بود ی آن به غايت متفاوت از ديگر بند  نتيجهولی. نبود

  . سان بودک نيز يسياسی و تشکيالتی اين بند با ديگر بندهای مجاهدين
ی روابط حاکم بين افراد و ضربه  تفاوت اين بند زندانيان مجاهد با ديگر بندها در نحوه

 در اين بند، تشکيالتی در دوران قبل از فشار شکل گرفته .ی آن بود  خوردن از ناحيه
اوس "من ". اوس ولی" معروف به بود که در رأس آن فردی بود به نام ولی رضايی

ی مدرسه عال" یدانشجوی رشته زبان انگليساو . شناختم را از نزديک نمی" ولی
گويا  و عضو انجمن دانشجويان مسلمان بود و واقع در سه راه ضرابخانه "پارس

. رو نشده بودم  با او روبهگاه هيچ.  بودکرده فعاليت هم در تشکيالت اصفهان مجاهدين
وی قبل از دستگيری نيز مدتی از . شناختم  را میولی نزديکان او چون علی ونکی

. ی چنان تشکيالتی بود ين صالحيت و توانايی برای ادارهکمترروابط بريده بود و فاقد 
ی داخلی  های اداره  اهرمات شکل گرفته و پيشرفت کرده و حتکه چگونه اين تشکيال اين

چيزی که مهم است، نفس وجود آن . بند را به دست گرفته بود، چندان حائز اهميت نيست
تشکيالت . آن در شکست و اضمحالل شخصيت افراد بند بودو تأثيرات به شدت مخرب 
به خدمت در آورده و خطوط تشکيالتی خود را از طريق  فوق در هر اتاق تعدادی را

  . برد  در بند پيش میها آن
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ری قرار بدون آن که تحت فشا" اوس ولی" دار شد پديوقتی دوران سخت حاج داوود
ی   همهها آنرود و از طريق  های بند می بگيرد، روزی در کمال اختيار نزد تواب

بعد از بازگشت او به بند، . دهد اطالعات خود را در اختيار مقامات زندان قرار می
ای که از روابط نزديکی با او برخوردار بودند به تصور اين که خط جديدی است  عده

 اما به اين . تا از فشار روی خود بکاهندآيند ر مصالحه بر میمانند او عمل کرده و از د
با پيوستن افراد فوق . روند طريق راه گريز را بر خود بسته، در منجالبی عميق فرو می

ای که  شود، عده  ايجاد می  فشار مضاعفی روی بقيه،و تقويت جريان فوق" اوس ولی"به 
ی افراد  با لو رفتن تشکيالت، همه. پيوندند  میها آناس بودند نيز به از عاقبت کار در هر

شان  ها و دوستان قديمی فعال در تشکيالت به زير فشار مستقيم مقامات زندان و تواب
تر شروع  های ضعيف  با شناختی که از افراد بند داشتند کار را با حلقهها آن. روند می

 -  يکیبه دست آورده بود،  که رژيمای بهانهبا . هندد کرده و به پيشروی در بند ادامه می
تعداد زيادی از  در اين ميان .دارد میيکی همه را زير فشار برده و به همکاری وا 

. گيری کشيده شدند افراد تشکيالت تن به همکاری دادند و تعدادی نيز به انفعال و گوشه
 ترتيب، جو وحشتناکی را در به اين. شد روی بقيه ريد اهرم فشاری میُب هر کس که می

 .کردند ی زندانبانان رهنمون می  دسته زندانيان را به جرگه- بند به وجود آورده و دسته
خود فرو را در ای  چنان جوی از رعب و وحشت ايجاد کرده بودند که طيف گسترده

 و دار شده بود اعتماد افراد خدشه. ودند و تعداد زيادی نيز به شدت سرخورده شده ببرده
 را پشت و پناه خود اش ق کسی رفيکمتر.  بدبينی داده بودجای خود را به سوءظن و

 تواب و بريده بودند و تعداد زيادی منفعل و در ، درصد افراد بند۴٠نزديک به . ديد می
 : و دستگاه او در پی ايجاد آن بودندبند همانی شده بود که حاج داوود! خود فرو رفته

  . در خود فرو روندبايد همه 
 ١ واحد ۴ترديدی ندارم که اگر تشکيالت و روابط منسجم زندانيان مجاهد در بند 

 در انتظارشان بود ٢ همان سرنوشت بند ،افتاد ر به هر دليل از پرده بيرون میحصا قزل
 تواب و بيشترلکه ها و يا ب  حداقل ده، از انگشتان يک دستکمترو اين بار به جای 
نيز  و همچنين بندهای زنان کرجیو مردان که بند زنان  چنان. کرد بريده تقديم رژيم می

 .نده بود را پشت سر گذاشته و تعداد زيادی تواب و بريده تقديم رژيم کرد همين تجربه
د که  بخشی از زنان مجاهی های خودساخته ذکر اين نکته ضروری است که تشکيالت

  به مجرد زير ضرب رفتن، نيزکردند ين صالحيتی نبوده و کار خاصی نمیکمترواجد 
  . کردندتوابان زيادی را تقديم رژيم 

ای در بريدن و تن به همکاری  کننده  تأثير تعيين،دهد که شرايط  نشان می٢ی بند  تجربه
 از کسانی که در زندان بعضیتوان نتيجه گرفت  از همين رابطه می. دادن افراد داشت

ی بريدگان   نيز به جرگهها آننبريدند، شايد اگر در محيط و روابط ديگری بودند 
پيوستند و بر عکس کسانی که در بندی بريدند چه بسا اگر در بند ديگری و شرايط  می
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  .افتاد اتفاق نمیبرايشان  گاه هيچ اين مسئله ،بردند متفاوتی به سر می
 بعد از اها بعد و حت را تا سالب خود  رفت، اثرات مخر١ واحد ٢ بر بند چه که آن

 در ين معضل در ارتباط با روابط درون مجاهدينبيشتر. آزادی از زندان نيز حفظ کرد
به دوباره ين کسانی که بعد از آزادی کمتر بود و ٢ بعدها نيز مربوط به افراد بند ،زندان

ضربه . دادند  تشکيل می٢ زندانيان بند مبارزه روی آوردند و يا به مجاهدين پيوستند نيز
ترين راه  بستگی ميان افراد بند مهمدل درهم ريختن پيوند و.  ضربه بودبه اعتماد باالترين

ر با توابين همکاری  نف١۴٠نزديک به . نفوذ رژيم در اين بند و براندن افراد مختلف بود
که تحمل   ابه تعداد کسانی فشارهای مشرغم علی ۴ و٣که در بندهای  در حالی. کردند می

توان  ی آمار فوق می از مقايسه. رسيد  نفر نيز نمی١٠ به اشرايط را نداشته و بريدند، حت
 . پی برد،چه که به عنوان تجربه مطرح کردم به ميزان صحت آن

  
٨  

ترين زنان  ين و معتقدکمتر زنان که در واقع از مح٣ واحد ٨ بينيم بند از سوی ديگر می
زنان . ی زندانيان اعم از مرد و زن تبديل شد ته بود، به آفت جان همهتشکيل ياف

آوردند، در اثر  های مقاومت به حساب می کمونيستی که روزی خود را استوانه
های کمونيستی   دفاع از پرنسيبمانديشی و سردادن شعار زود هنگا باوری و ساده خوش

 يکی در کوتاه - ده شده و يکیو تالش برای کسب هويت ايدئولوژيک به زير فشار بر
 زنان گسيل ٣ واحد ٣ بريده و به بند  و قيامتدر قبر) کمتر از يک ماهگاه (ترين مدت 

های ضعيف در   در اين ميان حلقه.کردند شدند و فشار مضاعفی را روی بند وارد  داده 
به اين ترتيب . کردند ها وارد   حلقهاولين يورش به سادگی شکسته و فشار زيادی به ديگر

 تواب و منفعل و روان پريش تعداد زيادی.  زنان نيز به آينه دق زندان مبدل شد٣بند 
در اين ميان حاکم شدن جو انفعال و راست ناشی از زياده روی در . حاصل کار بود

شدن  برای کشيده  راهای الزم نشينی از سوی بخشی از زندانيان زن نيز زمينه عقب
. بخش زيادی از زنان به انفعال و درغلتيدن به دامان رژيم از پيش فراهم آورده بود

 آن چه که افراد را در مقابل فشارهای رژيم چون پوششی هدد ی فوق نشان می تجربه
 بيشتر همانا ندادن گزک و بهانه به دست زندانبانان برای اعمال فشار ،کرد محافظت می

 ميزان معينی ،ها و اجسام و از جمله انسان در برابر فشار يدهاز نظر من غالب پد. بود
نهايت نيست و  در بسياری از موارد اين ميزان مقاومت بی. از مقاومت را دارا هستند

توانست از طريق آن وارد  تنها راهی که رژيم می. باورانه به آن نگريست  خوشدنباي
  . ردار بودندی آشيلی بود که زندانيان از آن برخو  پاشنه،شود

 افراد را به سمت ندکرد  سعی میانی توش و توانش  با همهها زندان و مسئوالن دادستانی
 الجوردی به دستور. دندفاع از مواضع سياسی و ايدئولوژيک خود در آن مقطع سوق ده

منفعلين بدتر "ه بود با اين مضمون که  شعارهايی نوشته شدبندهای اوين بر روی ديوار
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. کردند دنبال می ر نيزحصا ها و پاسداران در قزل اين شعار را تواب". از منافقين هستند
که به  بود  غير از اينآيا خواست او کرد؟   اين شعار را مطرح میچرا الجوردی

 را به همکاری وا داشته و از ها آنرده و با تمرکز فشار، شناسايی افراد خاص همت گما
   ؟دهد جو نااميدی و شکست و عدم اعتماد در بندها را اشاعه ها آنطريق 

  
٩  

های سياسی و  در دورانی که سرکوب عريان جريان دارد، افراد تنها به مدد تحليل
 دم زدن از اگاه حت. مانند ايدئولوژيک و وعظ و خطابه بر سر پيمان و مواضع خود نمی

 به فرد نيز، تأثيرگذار نيست و فرد در راهی که ها آنهای فردی و يادآوری  مسئوليت
. کند رود و توجيهات الزم  برای اقدام خود را فراهم می  به پيش میهمچنانانتخاب کرده 

 يگانگی و همبستگی و پيوند نزديک ،تجربه نشان داد که تنها راه و کليد و رمز مقاومت
 و ميزان تلفات را کمترپذيری را  بين زندانيان است که ميزان آسيبدر  مستحکم و

  . کند محدودتر می
اين شرايط تنها مهر، عطوفت، انس و الفت، حفظ روابط جمعی، يادآوری روابط  در

تواند افراد ضعيف را نگاه داشته و از  متقابل می  اعتماد و احترام گذشته، وجود حس
از نظر من تنها ايدئولوژی و عقايد سياسی و . ان جلوگيری کندش لغزيدن احتمالی

های تشکيالتی عامل ايستادگی افراد نبود و مقاومت هيچ ربط مستقيمی به  چهارچوب
در اين صورت افراد وابسته به . ايدئولوژی، خط مشی سياسی و تشکيالتی افراد نداشت

 در نشانی همکاری رهبرا شان و مشاهده  با نابودی سازمان متبوعسازمان پيکار
در . بودند های زندان و مقاومت می ترين حلقه  ضعيفبايد های بازجويی اوين شعبه

ترين افراد در بندها به   مقاومها آن بعضی از ، برعکسًااتفاق. گونه نبود صورتی که اين
 همچنانی به خرج نداده و گونه سست  ترين شرايط نيز هيچ رفتند و در سخت شمار می

  .زدند  می دست به مقاومت و ايستادگی
  

١٠  
 و   مختلف تنها از زوايههای ان در زمها آن داستان توابان و داليل شکستن ،حال  با اين

به نظرم الزم است . مطرح شده است)  است مقاوم بودن نيز نسبی(نگاه زندانيان مقاوم
 نيز اين امکان را داشته باشند که تجارب  نيان توابای فراهم شود تا زندا شرايط به گونه
 تا از اين راه بر تجربيات مردم ما افزوده دقانه با ديگران در ميان بگذارندخود را صا

بدون باز شدن زوايای مختلف اين سقوط و انحطاط، ما در شناخت اين پديده با . شود
به جای انتشار  نوبری  معمار سيبا به نظرم اگر.هستيمرو  کمبودهای جدی روبه

که   را عواملی اعمالش، و بدون تالش برای توجيه  صادقانههايش،  ای از سروده مجموعه
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در  او زنی است که .تر بود تر و موجه  بسيار کارسازکرد میباعث سقوط او شد بيان 
  :چنين معرفی شده است اينکتابش گفتار  پيش

برد،   خداحافظ را به کار نمیی هاش، حّتا کلم کمونيستیسال دوران  ۶در "
 سالۀ زندانش آن ۵چرا که نام خدا در آن واژه بود، يک دفعه در دوران 

" زينب"به " سيبا"گردد که نامش را از  چنان مذهبی و توبه کار می
. گرداند تا راه زينب کبرا را در تعالی به سوی خدا و عرفان ادامه دهد برمی

اش از زندان، حلقۀ ازدواج از همسر   سان که بعد از آزادیتا بدان
دارد و برای نشان دادن ايثارش به ازدواج  ها تقديم می اش را به جبهه اعدامی

 که همزمان در قسمت جمال شيرمحمدی [با پاسداری از حزب اللهيان
 ه پاسداران و در بخش تبليغات سپا"بنياد ازدواج"بررسی و پژوهش 

 ۴شود که او در عين داشتن همسر حامله و دختر  راضی می] شاغل بود
ها هر دو با اين ازدواج متحمل  ساله، عاشق زينب ما گشته بود و چه سختی

  ١٠٩ ".شوند می
  

                                                 
  .١٣٨۴، چاپ هامبورگ، اسفند )سيبا معمار نوبری( های زيبا ناوک  بند و بار، سروده   بی109





  
  
  

  ی تاکتيک توبه
  

ی؛ تالش برای بدنام کردن تاکتيک روايت نه چندان واقعی افراد از توبه 
  ...ی و تاکتيک ديگران؛ چگونگی پيدايش و رشد توبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنها شوری که راهنمای من بوده عطش برای حقيقت 
 است

نگرم  چيز از اين ديدگاه می من به همه  
                                         

اگوار چه     
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  "ی تاکتيکی توبه"هايی چند از  نگاهی گذرا به روايت

  
 آمدم يک سوال دارم که تا به حال نتوانستم سارا جان از ابتدايی که به اوين

از هيچ کس بپرسم، چون مجاهدها حاضر نيستند واقعيت را بگويند و 
ه سياست تواب سوالم اين است ک. دانند غيرمجاهدها هم پاسخش را نمی

آيا به طور خود بخودی راه افتاد .  چطور راه افتادتاکتيکی در بين مجاهدين
که من دستگير شدم، اکثر افراد  دانی وقتی و يا يک دستور تشکيالتی بود؟ می

وقتی که . کردند بند که بيشترشان هم مجاهد بودند تظاهر به تواب بودن می
رسيدم که موضوع چيست گفتند که بعد از سرکوب شديد از زندانيان قديمی پ

سؤال . ها تواب تاکتيکی شدند  ابتدا مجاهدين و بعد بخشی از چپی۶٠سال 
من اين است که اين سياست چطور راه افتاد و آيا سياست تشکيالت مجاهدين 

  بود؟
ود در ابتدا جو زندان هم مثل بيرون انقالبی ب.  دستگير شدم۶٠من هم سال 

اکثر . شان را بدهند شان را و يا آدرس  اسمای زندانيان حاضر نبودند حتيعن
پاسدارها هم .  مجاهد و محصل بودندبيشترزندانيان هم خيلی جوان بودند، 

 که رژيم سرکوب  خرداد٣٠ولی بعد از . جرأت برخوردهای االن را نداشتند
کرد  از زندانيان را اعدام میشديدی را شروع کرد و هر روز تعداد زيادی 

ها خيلی وحشيانه شد، از طرف تشکيالت اين رهنمود آمد که بهتر  و شکنجه
. های تاکنونی برداريم و بطور تاکتيکی تواب شويم است دست از حرکت

می گفتند اگر تواب تاکتيکی نشويم همه مان را . شان هم حفظ نيرو بود دليل
از آن به بعد همه . ها تغيير کندهمين باعث شد که برخورد. کشند می

در . "منافق"گفتند   در پاسخ به اين سؤال که اتهامت چيست میمجاهدين
گفتند،   سؤال میکه تا قبل از سياست تواب تاکتيکی همه در مقابل آن صورتی

   ١١٠.سازمان مجاهدين خلق ايران
 يک زندانی مجاهد که يم پاکبازبا مراو وگوی  گفتبه ادعای نسرين پرواز متن باال، 

. د، است به شهادت رسي۶٧سم گرايش پيدا کرده و در سال يدر زندان به مارکسظاهرًا 
  . بود) سهند(اتحاد مبارزان کمونيستاز اعضای  نسرين پرواز

  
  : نويسد  میی نسرين پرواز  در بارهيک زندانی ديگر مارکسيست صبا اسکويی

، برای خواندن نماز در بند "لطيفه"سرهم کردن خاطراتی درهم، و پر از 
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جا بوديم،  بسياری از ما آن. کند توابان، و توجيه تئوريکش کفايت نمی
  کشيديد و بسياری از زندانيان دانيم که شما خودتان را کنار می ديديم و می می
شايد انتظار داشتيد که به شما، به عنوان . دانستند بندتان شما را منفعل می هم

   ١١١کردند؟  تئوريسين تاکتيک تقيه و سازشکاری، لقب قهرمان اعطا می
  :و نيز

تأثير بوق و کرنای   گفتيد که تحت نه به نسل آينده میآيا بهتر نبود که صادقا
قرار گرفتيد ! "اند و مقاومتی وجود ندارد مه در زندان تواب شدهه" رژيم که

آورديد؟ مثل توابان شروع به نمازخواندن و و به نوعی زندگی توابی رو 
   ١١٢...خواندن کرديد قرآن

  
  : نويسد  میی در زندان به اظهار نظر پرداخته و تاکتيک ی توبه  در بارهدکتر غفاری

 به نيروهای خود در زندان سبب گرديد که با قبول دستور رهبری مجاهدين
 تواب گردند و به جای تکيه ی تاکتيکی، بخش اعظم اين نيروها ظاهرًا توبه

هايی گرويدند که فرد از  های اجتماعی و جمعی، به ضد ارزش بر ارزش
   ١١٣.زد مرزمان خود تير خالص میهويت خود دور گشته تا جايی که به ه

 مورد بحث در "ی تاکتيک توبه" که خط ۶٢ تا ۶٠های   در خالل سالدکتر رضا غفاری
دوران  ۶٢وی بعد از دستگيری در بهار . زندان رايج بود، هنوز دستگير نشده بود

 در آن زمان هيچ زندانی مجاهدی در بازجويی را در کميته مشترک به سر برده، و
انجام   منتقل شده و سر٢٠٩ سپس به سلول انفرادی دکتر رضا غفاری. جا زندانی نبود آن

 که اختصاص به بيماران، افراد مسن و تعدادی از توابان بازجو  اوين۶ و ۵به بند 
دکتر . کنند ر منتقل میحصا جا به قزل  را از آناو نيز ۶٣يز در پاي. شود داشت منتقل می

 بهتر  و خود ا. ديده باشده کهتوانست  هيچ يک از موارد مذکور را نديده و نمیغفاری
  خواند يا نه؟  داند در اين دوران نماز می می

 تواب شده باشد و حاضر به "ًاظاهر" مگر ممکن است کسی. وی ادعاهای ا اما در باره
 که به دستور رهبری هايی آنگويد    دکتر غفاری نمی ؟زدن تير خالص به همرزمش شود

 به مجاهدين معتقد بودند يا بيشترزدند   خود می"همرزمان" به "تيرخالص"مجاهدين 
اريد که کدام جريان سياسی را سراغ دوابستگان شدند؟  خوان اعدام می  که سرودهايی آن

د؟ ن تکيه کرده باش"های اجتماعی و جمعی ارزش" در زندان به زندانيان مجاهدبيش از 
 تواب شده باشد و  از آوردن نام يک زندانی مجاهد که ظاهرًا مطمئنًادکتر رضا غفاری

                                                 
 سايت اينترنتی ۶ و ۵های    ، صفحهخاطرات زندان يا افسانه برای خردساالن ، صبا اسکويیی    مقاله111
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  .کرد تيرخالص زده باشد عاجز است وگرنه از نام بردن آن دريغ نمی
  . بود ارتباط با سازمان راه کارگرداشتن اریاتهام دکتر غف

  
 تشکيالت بند"حاج داود برای عبرت و درس آموزی زندانيان از توابين 

های جانکاه   زندانی که از شدت شکنجه٣۵از . گويد   هم سخن می"مجاهدين
 ها آن. اند پريشی مبتال شده های شديد روان انی، به بيماری روجسمانی و

رای جلب شوند و ب  تواب تاکتيکی می"سازمان" به دستور ۶٠مجاهدند، سال 
 کنند و گشت خيابانی  میشوند، شکنجه  بازجو میااعتماد مسئولين زندان حت

 در ارتباط ها آن. يم را شناسايی کنندروند تا مجاهدين و ساير مخالفين رژ می
خبرهای زندان را به بيرون منتقل . اندازند ديگر تشکيالتی به راه میا يکب

کردند و به   تهيه می"ميکروفيلم"ها  های اعدام  از صحنهاگويند حت می. کنند می
ای به  کردند، و نشريه ها را دستکاری می فرستادند، پرونده بيرون زندان می

سرانجام لو . اخته بودند که در واقع به نوعی تبليغ برای مجاهدين بودراه اند
 ها آن  داند که با کس نمی   هيچ. شوند روند، و به دست حاج داود سپرده می می

 "دواح". شوند  منتقل می"واحد" روان پريش و بيمار به ها آناند،  چه کرده
و يکی . نمايد  می"ينتشکيالت بند مجاهد"برايشان جايی غيرقابل مقايسه با 

، مثل بهشت "تشکيالت بند"جا در مقايسه با  گويد؛ اين  میها  آناز 
  ١١٤.مونه می

ر خودش زندانی نبوده، اما کا مسعود نقره! هاست  نمونهبارترين اسفاين ديگر يکی از 
همسرش و ! ندانظاهرًا کتابی نوشته با توجه به خاطرات همسرش در رابطه با مسائل ز

 از  ماه پس از رفتن حاج داود رحمانی٩ است، يعنی   دستگير شده۶۴در ابتدای سال 
که شناختی از مسائل زندان داشته باشد دو  کار ظاهرًا بدون آن  مسعود نقره.رحصا قزل

. ب از آن بيرون آورده استموضوع جداگانه را به هم پيوند زده و داستانی عجي
 اتفاق افتاده  در زندان اوينبايستی کند می    که او به افراد منتسب میمشخص است اعمالی

شوند که   به دست حاج داوود رحمانی سپرده میافراد مزبور ولی معلوم نيست چرا باشند
ی   در شعبه۶٠ دهه ی های اوليه در سالتوان  چگونه می! بودر حصا مسئول زندان قزل

محملی که از طريق کند دست يافت؟   به دستگاهی که ميکروفيلم تهيه می اوينبازجويی
يابد چيست؟ تا به حال در  ستگاهی دست میآن فرد مزبور در زندان به چنين د

ب از يهای جاسوسی رق  جاسوسی خوانده بوديم که جاسوسان به مدد سرويسهای انداست
کار توابان زير دست  در روايت مسعود نقرهکنند اما  سناد و مدارک ميکروفيلم تهيه میا

   !دکنن های اعدام ميکروفيلم تهيه می  از صحنهگران شکنجه
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  ١١٥.بود  منشعب از اکثريت آذر١۶کنگره ر وابسته به جناح کا مسعود نقره
  

 را به عنوان تواب بپذيرد ها آنکرد تا زندان  اينان از هر کاری که کمک می
در درون بند به عنوان عامل زندان عمل کرده و رفتار . کردند دريغ نمی

اين . دادند  از زندانيان چپ گزارش میزندانيان را زير نظر داشتند، عمًال
. مکاری اطالعاتی بود هها آن  ترين کار ها شالق به همراه داشت، مهم گزارش
های بازپرسی زندان برای بازجويی و گردآوری اطالعات با   در شعبه
های پاسداران برای  ها به همراه اکيپ  شب.کردند ا همکاری میبازجوه
 با ها  آنرفتند،  و شکار انقالبيون به بيرون زندان می های خيابانی گشت

های خود   برد برنامهگذشت زمان و جلب اعتماد پاسداران شروع به پيش 
دادند   اطالع میهای خيابانی به اعضای سازمان مجاهدين  گشت در. کردند

در . رساندند هايی زير نظر است در نتيجه تلفات را به حداقل می  که چه خانه
داشتند که تا  ی بازپرسی مجاهدينی که اعدامی بودند اوراقی را بر می شعبه
   ١١٦... شودتر شان سبک حکم

 را مربوط به سال "توبه تاکتيکی"است و شروع   دستگير شده۶٢ در سال ١١٧ آزاد- ف
 هايی نآ.  خانه تيمی به آن شکل در ايران نداشتند۶١ بعد از سال مجاهدين. داند  می۶٠

در شرايط مخفی و در رابطه با سازمانی که هم   تشکيالتی آن- ی کار سياسی که تجربه
دانند   می  پليسی را دارند، به خوبی-  مسلحانه در يک شرايط نظامی درگير مبارزه

 قصد "انقالبيون"ها  مگر شب. انگارانه و فانتزی است توصيف خانم آزاد به غايت ساده
 مگر اعضای  ؟گاهشان بيرون بيايند  رفتن به پارتی و جشن شبانه داشتند که از خفيه

 سپری شدن مدت رغم علی را ديده و ها آن ولو بودند که افراد فوق ها انمجاهدين در خياب
 اعتماد کرده و پاسداران نيز هيچ چيزی را ها آن  شان، مجاهدين به زيادی از دستگيری

شود با  مگر می!  به رد و بدل کردن اخبار و اطالعات بپردازندها آننبينند و بعد 
 گيرم که شما اين کار را  ، کسی را از اعدام نجات داد؟  ده چند برگ از پرونبرداشتن

ی مزبور را از ذهن بازجو نيز برداشت؟ کدام بازجويی است که  شود برگه کرديد، آيا می
 باشد؟ بر  اش انجام داده، به ياد نداشته ها و يا اعمالی را که متهم های مهم اعتراف سرخط

ام بوده بردارند،  ی تشکيالتی بوط به اعترافات من در مورد ردهای را که مر فرض برگه
آيا بازجويم اين موارد را که به ضرب ... ام پاک کنند و عمليات نظامی را که انجام داده

فهمد   آيا بازجو نمیکند؟   و کار طاقت فرسا از من درآورده، نيز فراموش میشکنجه
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های  فهمد شماره ؟ آيا بازجو نمیخورده است هم های بازجويی به مطالب صفحه
   فرض"احمق"قدر دشمن را   آخر چرا ما اينهای بازجويی نامرتب شده است؟ صفحه
 بدون شک بر ،ای به مسائل زندان دارد طرفانه  که نگاه نسبتًا بی آزاد- خانم ف. کنيم می

  . اوت کرده استهايش که چندان معتبر نبوده قض اساس شنيده
   . بوده است هوادار راه کارگر آزاد- ف 
  

 و ی اوينها زندانهای خود در  ها و شنيده  از ديده،خانمی با نام مستعار آفتابگردان
  ١١٨: نويسد  می در باره توبه تاکتيکیرحصا قزل

های اطالعاتی،  ، از نماز خواندن مصلحتی گرفته تا همکاری"توبه تاکتيکی"
ای که پيامد  رويه های بی  و موج اعدام۶٠  خرداد٣٠روشی بود که پس از 

در اين . به کار بسته شد" مجاهدين  "ن بود، به طور سيستماتيک از سویآ
اما .  اين تاکتيک استفاده کردنداداران نيروهای چپ نيز ازبرخی هورهگذر 

  .گرفت های چپ صورت نمی  و گروهها سازماناين کار بر اساس رهنمود 
  

 آيا خانم آفتابگردان اطالع ندارند که مجاهدين مسلمان بوده و خواندن نماز جزو اصول
 ،شان با رژيم جنگ دانند مجاهدين قبل از هر چيز  آيا ايشان نمی؟هاست آنو واجبات 

اند چه ربطی به   مصلحتی نماز خواندهديگران اگر  ايدئولوژيک است؟،ست يا غلطرد
 بارها به خاطر خواندن نماز  وخوانند مجاهدين دارد که از روی اعتقاد و ايمان نماز می

. اند  مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به انفرادی رفته،جماعت و پافشاری روی آن
مجاهدين . شود  انصاف رعايت نمی به هنگام روايت موضوع،شود حظه میچنانچه مال

 و ها سازمانکنند، اما  می" یتوبه تاکتيک"شان  به طور سيستماتيک طبق دستور سازمان
 تنها برخی افراد چپ به ميل خود از چنين تاکتيکی های چپ چنين دستوری نداده و گروه

  : نويسد امه میخانم آفتابگردان در اد. کنند استفاده می
  

های   در پی آن شماری از تواب تاکتيکینشريه منافق را تعطيل کردند و
های دراز مدت   اعدام شدند؛ شماری ديگر نيز با محکوم شدن به حبسمجاهدين

شماری هم که . های واقعی تبديل شدند و دادن همکاری همه جانبه به تواب
تيکی پنداشت که تاک ينان خاطر نبود و رژيم میشان اطم هنوز نسبت به ماهيت

اينان در معيت . های گسترده تر وادار کردند اند را به همکاری  تواب شده
ها را شناسايی  رفتند و عمدتًا چپی پاسدارها به محله، مدرسه و دانشگاه می

 "ترفيع"همين ها بودند که بعدها . انداختند کردند و به چنگ حکومت می می
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 بيشترو به مسئولين بند زندان مبدل شدند و برای جلب اعتماد گرفتند 
های مغرضانه گرفته تا  از گزارش نويسی. ، به هر کاری دست زدنددادستانی

 بود که ترين اين افراد، فريبا عمومی يکی از شاخص. شرکت در جوخه اعدام
ها و کارها در  اين گزارش": ينيه گفتای در حس  در مصاحبه۶٣در سال 

  ".های باالتر تشکيالت مجاهدين بود خدمت حفظ افراد و رده
  

 شنيده داستانی که فريبا ثابت. شد ای با اين نام در زندان چاپ و منتشر نمی اساسًا نشريه
ها در کوچه و خيابان با   پاسداران شبها همراه کرد که توبه تاکتيکی بود و نقل می

به جا تبديل   در ايندادند، می را نجات ها آنهای تيمی   تماس گرفته و خانهمجاهدين
 در معيت پاسدارها به محله، مدرسه و دانشگاه ها آن. "تری شده است موضوع مهيج

در اين ." انداختند  حکومت میکردند و به چنگ ها را شناسايی می رفتند و عمدتًا چپی می
 تا ۵٩ها از سال  ، همين بس که دانشگاهنکردهگويد  چه می  در آنتفکر الزمکه نويسنده 

ها "چپی"جا،   با مراجعه به آن۶١-۶٠های  توانست در سال  بسته بودند و کسی نمی۶٢
که به های مزبور را "چپی"ی از  بتواند نام يکدانم آفتابگردان بعيد می. را شناسايی کند

پذيرد کسی که  کنيد هيچ بازجويی می آيا تصور می. اعالم کنداند،  اين طريق دستگير شده
در رابطه با تشکيالت مجاهدين دستگير شده به جای شناسايی و لو دادن افراد و 

  های ديگر را لو دهد؟  وابستگان مجاهدين، اعضا و وابستگان گروه
در بيرون از  آن که دستور اکيد مجاهدين به تمام نيروهای تشکيالتی نکته قابل تأمل

 روی يک اصل مهم تکيه ،های زندانيان مجاهد در داخل زندان زندان و همچنين صحبت
ه دستگيری عضو مرکزيت مجاهدين اطالعاتی را که منجر ب ، در زير فشار:داشت
نيرويی که امکاناتی دستگيری  اطالعاتی که منجر به از دادنولی  ه دهيديرااشود  می

تأکيد روی اين اصل مهم بود که نبايستی به . را در اختيار سازمان گذارده پرهيز کنيد
به  ،ام ين تا آن جا که شاهد بودهدر دستگاه تشکيالتی مجاهد. اعتماد توده ها ضربه زد
ها  بااليی حفظ قربانیها   پايينی، و تحت هيچ شرايطیگاه هيچ ،ويژه در دوره مورد بحث

  . شدند نمی
 درباره فريبا " کزازی.م"  خانم،ن کتاب و چند صفحه بعدای ديگر در هما در مقاله
  ١١٩: نويسد  میعمومی

گمان .  در بندمان بود که مهربان و متين بوددختری به نام فريبا عمومی
يک هفته قبل از اين . ی رشته داروسازی يا پزشکی بودکنم که دانشجو  می

ها را از بلندگو اعالم کنند، او را به بازجويی بردند و ديگر تا  که اسم تواب
 اوقات به بيشتراو هم از کسانی بود که ... نبود ماه بعد از او خبری ۶
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کرد؛ چرا که توی بند  جا می کرد، در آن رفت و اگر کاری می بازجويی می
تری متين و ساکت بود و با کسی کاری نداشت و چهره منفوری از خود دخ

 بودند که در او و تمام گروهش از هواداران مجاهدين. به جا نگذاشته بود
ها گرفته تا دخالت کردن در  همه کار دست داشتند؛ از همکاری در بازجويی

ت مثل خود بازجوها از تعدادی از افراد اين گروه، درس. ها مراسم اعدام
 . کردند کردند و مثل پاسدارها با سايرين رفتار می ديگران بازجويی می

 
 چند ،فريبا عمومی اطالعی نداردخانم کزازی که به گفته خود نسبت به ماهيت اعمال 

در همه کار "هش دهد که وی و گرو که تأملی کند خبر از آن می تر بدون آن خط پايين
 ...ها و ها گرفته تا دخالت کردن در مراسم اعدام مکاری در بازحويیدست داشتند، از ه

 در بند فردی چنين اعمالی دست داشته بتواندر ه درسد کسی ک عيد به نظر میب"
 چنين نقشی بازی توانند های عالم هم نمی  هنرپيشهينبزرگتر . باشد"متين" و "مهربان"

 بوده و قادر  زمانی که با فريبا عمومی"کزازی. م"شود، خانم  چنانچه مالحظه می. کنند
  .کنند  معرفی می"متين" و "مهربان"اند، وی را فردی  به ارزيابی شخصيت او بوده

ی جمهوری ها زندانسازی در  ی تواب ای با عنوان زمينه  در مقالهمرجان افتخاری
  : نويسد  می،ر سايت اينترنتی گزارشگر آمده استاسالمی که د

  سازمان مجاهدين و نقش آن در زندان 
سازمان مجاهدين که خودش حامل ايدئولوژی اسالمی است، به دليل منافع و 

به . را در زندان داشت) زندانی(ين نيرو بيشتر ۶٠اش در سال  پايگاه طبقاتی
 در زندان نقش مهم و )توابين(همين دليل، اين سازمان و نيروهايش 

، ۶٠در سال . داشت) تواب(ای را در اسالميزه کردن و پيشبرد پديده  اساسی
اين سازمان برای حفظ نيروهای خود، توبه تاکتيکی را در دستور کار خود 

اين طرح توسط زندانيان مجاهد تئوريزه و به طور وسيعی در . دهد قرار می
 اين تاکتيک زندانيان مجاهد دست به در پوشش. آيد  به اجرا در میها زندان

 نقش مهمی را در از بين بردن ها نآ. ترين سرکوب زندانيان زدند وحشيانه
در به کارگيری اين . روحيه مبارزاتی و مقاومت در بين زندانيان داشتند

جا پيش رفتند که دوش به دوش بازجوها و زندانبانان شکنجه  تاکتيک تا آن
حضور داشتند و در ايجاد جو رعب و وحشت از ها  کردند، در اعدام می

  .زندانبانان پيشی گرفته بودند
  داليل طرح و تئوريزه کردن توبه و پديده توابين 

   حفظ نيروها در زندان و ممانعت از اعدام اين نيروها - ١
   به دست آوردن اطالعات در زندان از طريق توابان - ٢
  نظامی در عراق و در ايران های   در گروهها آن متشکل کردن دوباره - ٣
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، ما شاهد تعداد ")فروغ جاويدان(" در عمليات ١٣۶٧چند سال بعد، در سال 
ها و کشته شدگان اين عمليات  زيادی از مجاهدين تواب در بين دستگيری

  ١٢٠.ماليخوليايی بوديم
 ۶٠اش در سال  به دليل منافع و پايگاه طبقاتی"ی مجاهدين  جملهکه هرچه فکر کردم 

اما .  چيزی دستگيرم نشد،دهد  می  چه معنی"را در زندان داشت) زندانی(ين نيرو تربيش
  .  نيز هست مرجان افتخاریمنطق نوشته ی روح بی همين جمله نشان دهنده

توسط زندانيان مجاهد تئوريزه و به طور "نويسنده مدعی است که طرح توبه تاکتيکی 
در پوشش اين تاکتيک زندانيان مجاهد دست به . آيد به اجرا در می ها زندانوسيعی در 
دوش به دوش بازجوها "زندانيان مجاهد که  و اين" .ترين سرکوب زندانيان زدند وحشيانه

ها حضور داشتند و در ايجاد جو رعب و  کردند، در اعدام و زندانبانان شکنجه می
زندانيان  :بايد پرسيد، ايشان به ادعای  با توجه"وحشت از زندانبانان پيشی گرفته بودند

 که بر اساس دستورات سازمانشان به خدمت رژيم درآمده بودند، دست به یمجاهد
ه سرکوب زندانيان ی کدام دسته از زندانيان زدند؟ آيا تنها دست ب  سرکوب وحشيانه
وم  از يک سکمترتعداد زندانيان مارکسيست دانيم  جا که می  تا آنمارکسيست زدند؟

آيا زندانيان مجاهد طبق  ؟ودش زندانيان مجاهد بود؟ تکليف دو سوم بقيه زندانيان چه می
زدند؟ آن دسته از  ی خودشان هم می  دستور سازمانشان دست به سرکوب وحشيانه

گرفتند چه تيپ  زندانيان مجاهد که مورد سرکوب وحشيانه زندانيان مجاهد قرار می
توابين که نياز به دارترين مجاهدين؟  اهدين و يا مسئلهترين مج معتقد ١٢١افرادی بودند؟

چگونه است که معتقدترين مجاهدين خط . گر بودند  خودشان شکنجه،سرکوب نداشتند
 متعلق ،گرفتند کسانی که مورد شکنجه و اعدام قرار میبردند؟  شان را پيش نمی سازمان

 از هشتاد درصد شهدا  بيشهای شهدا بکنيد نگاهی به ليست به چه سازمانی بودند؟
  ؟کردند آيا مجاهدين خودشان خودشان را اعدام می ؛هواداران مجاهدين هستند

چگونه بالفاصله پس از  ی همرزمانشان شرکت داشتند  شکنجه که در اعدام ویزندانيان
  شدند؟  متشکل می" و ايرانهای نظامی در عراق گروه"آزادی از زندان در 
تعداد زيادی از مجاهدين تواب در بين " مدعی است که  همچنينمرجان افتخاری

 اما در اين ميان قادر نيست ؛ عمليات فروغ جاويدان بودند"ها و کشته شدگان دستگيری
  .حتا نام يک نفر را بياورد
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 .کنند گفت مجاهدين خودشان خودشان را شکنجه می خمينی نيز می 121



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٢٠

.

 دستگير شده و مطمئنًا تا حوالی ۶٢ها که در سال  ندا از هواداران اتحاديه کمونيست
 در رابطه با ماجرای توبه تاکتيکی که ،برده های انفرادی به سر می ل در سلو ۶٣سال 

  ١٢٢: نويسد  می،پيش از دستگيری او اتفاق افتاده بود
  

يعنی در واقع خط . اين خط تواب تاکتيکی را عمدتًا مجاهدين مطرح کردند
 که هم شديد زير ضرب رژيم بودند و  بخاطر اين. از رهبری مجاهدين آمد

با . رفتند، زياد بودند شان به طرف دشمن می هائی که از طرف يدههم بر
و فکر . خواستند خود را کمی از زير فشار بيرون بياورند کار می اين
کردند که خب حاال تاکتيک بزنيم، به شکل ديگری درون رژيم و درون  می

 البته در اين کار. سيستم اداری زندان نفوذ کنيم و اطالعاتی بدست بياوريم
هائی هم داشتند و يکسری از اين کارها را هم کردند؛ مثًال  موفقيت

اما به چه بهائی . هائی از درون زندان تهيه کردند و بيرون دادند ميکروفيلم
شدند بدترين کارها را بکنند تا  اين چيزها را بدست آوردند؟ مجبور می
مومی زندان کارهايشان روحيه ع اعتماد بازجوها را بدست بياورند و با اين

تر از آن چيزی بود که  بهائی که پرداختند بسيار سنگين. کشيدند را پائين می
که مدرکی از درون زندان بدهند بيرون که بله  بخاطر اين. بدست آوردند

  .شان کمر جنبش را شکستند کنند، با اين تاکتيک جا دارند شکنجه می اين
  

ن بهای سنگينی که پرداخته شکی ندارم،  کرده و همچني نداای که من در تالش و مبارزه
. ی به خرج دهدبيشتربايستی تعمق  ها می کنم در اين زمينه   احساس می،به همين دليل

ميکروفيلم و بيرون دادن مدارکی مبنی بر وجود شکنجه در زندان، داستانی است که در 
که کمر مقاومت  که گوينده اسم يک نفر از جريانی  شود، بدون آن جا نيز تکرار می اين

ی رژيم ها زندانهای مربوط به شکنجه در  اسناد و عکس. در زندان را شکسته بياورد
ها مربوط به حسين  غالب اين عکس. کند ها از انگشتان دست نيز تجاوز نمی در آن سال

ر از زندان  و يک زندانی مجاهد ديگر است که در حين نقل و انتقال قادر به فرادادخواه
ی زندانی   شده از پاها و بدن شکنجهآيا کسی تا کنون چنين اسنادی را ديده است؟ . شدند

   شود ميکروفيلم تهيه کرد؟ چگونه می
  

 ها نآ که اگر پژوهشگری بخواهد هستندقدر پراکنده، ناآگاهانه و گاه متضاد   آنها ترواي
به صورت  که مجاهدين  جز آن،نخواهد شدچيزی دستگيرش قطعًا را کنار هم بگذارد، 

  ! اند داده ها به رژيم گزارش می عليه چپتشکيالتی 
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گيرد که مجاهدين پيش از  اين اظهارات غيرمنصفانه و غيرمسؤالنه در حالی صورت می
رغم فشارهای بی حد و   نيز مقابله به مثل نکرده و علی۵۴انقالب و بعد از ضربه سال 

های  مارکسيستو مرزبندی با راست مذهبی، حاضر به محکوم کردن حصر نيروهای 
رغم مسئوليت بزرگ   علیپس از انقالب نيز در جريان دادگاه تقی شهرام. اصولی نشدند

محاکمه او  ...او در ضربه به مجاهدين، کشتن و زخمی کردن اعضای اين سازمان و
ی معنوی مادر  وجههمی امکانات خود حتا کرده و از تماتوسط رژيم را محکوم 

 برای جلوگيری از صدور واقفی  گرفتن رضايت از خانواده شريفبه منظورا ه رضايی
توبه "متأسفانه غالب کسانی که موضوع  ١٢٣. استفاده کردندتقی شهرامحکم اعدام عليه 

اند و نه تصوير و اطالع درستی از  اند، نه در آن شرايط بوده  را روايت کرده"تاکتيکی
 و به ٢٠٩، توابان " مجاهدينتشکيالت بند" راويان، تفاوت بين اصوًال! آن دارند
توبه " ٢٠٩ که در هايی آن. شناسند ين را نمیهای مجاهد  کرده "توبه تاکتيکی"اصطالح 
 نفر بودند و ٣٠-٢٠ وارد شده بودند بين ها آن کرده بودند و يا در تشکيالت "تاکتيکی

بردند  ها در زندان به سر می اين چه ربطی دارد به هزاران زندانی مجاهد که در آن سال
  . و هزاران تنی که اعدام شدند

 چه را که سعيد حجاريان ی خود بسنده نکرده باشم، آن که تنها به داوری و تجربه  آنبرای
،  در همان دوران وزارت اطالعاتو معاون به عنوان يکی از طراحان اطالعاتی رژيم 

  :آورم جا می بيان کرده در اين
ُ محال است در زندان باقیيصدتا آدم سازمان ن  فرقه - ، فرقهبمانند افته

برخی  گر صحبت خواهند کرد،يه همدي، برخی علندُبر میشوند، برخی  یم
ُ بريت سيفعال اسی يت سيها را محکوم خواهند کرد، برخی از فعال دهياسی
 را راه ١٢٤ه مجله عبرتيريبرخی در زندان تحر د،يخواهند کش دست
 ش هم خواهنديان را پيزندان :ميا ها را تجربه کرده نيما همه ا. اندازند می

 کار ها آن اطالعات غلط خواهند داد، بعد روی خانواده ها ن آانداخت، بعد به 
  ١٢٥...گذارد  ی ممنفیار ير بسيها بر روی جامعه تأث دنيُ بر...کرد  خواهند

 به دام کمتر باشد، بيشترهرچه احساس مسئوليت در ارتباط با مبارزه به نظرم 
 نشان دادن ديگران خودداری  سونگری و سياههای هيستريک افتاده و از يک ضديت

                                                 
 کتاب ١۶۵   در صفحهمادر فدائيان شهيد خشايار و کيومرث سنجری) ماه منير فرزانه(  مادر سنجری 123

  . کند خاطرات خود به اين موضوع اشاره می
 و ريانتحت نظر حجا" کميته مشترک"ای است که بريدگان جريان های مارکسيستی در     عبرت نام نشريه124

  .کردند دوستانش تهيه می
 ٢٨مين روز زندانی شدن اکبر گنجی، ١۵٠٠ به مناسبت  با سعيد حجاريان   سايت اينترنتی عصرنو، مصاحبه125

  ١٣٨٣تيرماه 
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 در پيش از هوادار خمينیبريده  يکی از زندانيان سياسی ١٢٦یمحمد بشارت علی. کنيم می
ی  ها و نحوه  کذب در ارتباط با کمونيست سراسر در يک گزارش مغرضانه و،انقالب

  :ويدگ   شاه میزندانبرخوردشان در 
ها اعتقادشان بر اين بود که بايد با ساواک بجنگند تا جايی  ی کمونيست کليه

به مجردی که دستگير شدند، ديگر بايد سازش کنند که . که دستگير نشوند
؟ اين چيزی بود که ما بيرون نخوانده بوديم و !!فشاری روی جسمشان نيايد
  ١٢٧!!در زندان آن را درک کرديم

  
 ديگر مزدور ساواک که نقش بزرگی در به دام انداختن انقالبيون در احمدرضا کريمی

دوران پهلوی داشت نيز در رابطه با وضعيت وابستگان نيروهای سياسی در زندان شاه 
  :نويسد  می

اصوًال افرادی که در زمان شاه با ساواک در زندان سياسی همکاری 
از . ]مجاهدين[رکسيست بودند و يا التقاطیکردند، از نظر ايدئولوژی يا ما می

  ١٢٨آيند؛ ديگر جريانات خيلی معدود بودند و اصًال به حساب نمی
اند به نام مبارزان   هايی که به درستی آمده  جدا از نام نفره احمدرضا کريمی۶٠در ليست 

. خوريم هم بر می...ود نژا و شکراهللا پاک کوشی چون رضا رضايی  سخت، مقاوم ودلير
 . و رژيم در اين ليست نيستکه حتا نام يک نفر از وابستگان خمينی اما نکته مهم آن

عدم تحمل  ، به بريدن)شان هم پايدارترين ن آ (ا  کردن رقب شود متهم چه مالحظه می چنان
  .اند ای اين راه را قبًال رفته ه و عدچيز جديدی نيست ه تاکتيکی توب، سازش وها سختی

  
  اما واقعيت چه بوده است؟

  
١  

ای از  است که تنها عده" حق و عدالت"ی  جمهوری اسالمی حکومتی شکل گرفته بر پايه
دهند  حصارهای تشکيالتی اجازه نمی. اند  به مبارزه با آن برخاسته"آگاهی و عنادنا" سر

                                                 
، قائم مقام وزير خارجه و وزير کشور و ه پاسدارانی واحد اطالعات سپا ی، اولين فرماندهمحمد بشارت    علی126

 ۵۵در مرداد .  سال زندان محکوم شد١٠ دستگير و به ۵٢مشاور امنيتی شورای تشخيص مصلحت نظام، در سال 
 ضمن پذيرش همکاری با ساواک و دريافت کد و رمز مخفی برای رد کردن اطالعات به ساواک، از زندان آزاد

اش به همين دليل در   به شکلی گسترده انتشار يافت و اعتبارنامه۵٨اسناد همکاری او با ساواک در سال . شد
  . مجلس شورا اسالمی مورد اعتراض واقع شد

، ١٣٨٣محمد بشارتی، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول    عبور از شط شب، خاطرات علی127
  .١١۵ی  صفحه

، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ی سازمان مجاهدين خلق ايران و مواضع آن، احمدرضا کريمی   شرح تاريخچه128
  ١٠٢-٩٨های   ، صفحه١٣٨۴چاپ اول 
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به . را ببينند و بدان گواهی دهند" حق و حقيقت" و" خورشيد فروزان اسالم"تا افراد 
 از قيود ها آنشود و  شوند و حصار تشکيالتی برداشته می که افراد دستگير می محض اين

پی برده، " حقانيت نظام و جمهوری اسالمی"شوند، به   می"آزاد و رها"دست و پا گير 
  .شوند ها می ی زمينه در همه... ن مصاحبه، مشارکت و همکاری وخواها
ی اصلی سياست تبليغاتی رژيم در رابطه با   که در باال آمد، در واقع پايهيیها گفته
نيز سرکوب وحشيانه و های سياسی،  در ارتباط با فعاالن گروه ها آن و کارکرد ها زندان

ن دادن اين تبليغات به ويژه پس از نشا . بود۶٠ی  ی اعمال شده در دهه و گسترده
 از تلويزيون ۶٠زنی زندانيان به مناسبت مراسم عاشورا در آبان   و سينهحسينيه اوين

های بعدی بود  کرد، سؤال اما مشکلی که سياست فوق ايجاد می .ی گرفتبيشتروسعت 
اند، اگر  برده ها همگی به حقانيت جمهوری اسالمی پی اگر اين. آمد که به دنبال می

ی دست  دهند، اگر فريب خورده و بازيچه می... وتن به مصاحبه و افشاگری آزادانه 
 پس چرا اند، بوده...  سياسی و محصور در حصارهای تشکيالتی وهای جريانافراد و 

 را نشانها و دوستا د تا به دنبال زندگی خود روند و دل خانوادهنک  را رها نمیها آنرژيم 
  ؟ است  نگاه داشتهها انزند را در شاد کنند؟ چرا اين همه

شتری را که خود باالی پشت بام برده بودند، بايد به طريقی . خود کرده را تدبير نيست
 در واقع اولين کسی بود او.  وارد صحنه شدجا بود که الجوردی اين. آوردند به پايين می

و تالش زندانيان برای فريب دادن دستگاه قضايی، به ميان " توبه تاکتيکی"که سخن از 
مگر اين که قبول کنيم رژيم . کرد گفت کسی به رژيم اعتقاد پيدا نمی راست می ١٢٩.آورد

  . حقانيتی داشته است
جا که   کرد تا آن از سوی ديگر الجوردی به جناحی از رژيم تعلق داشت که تالش می

 هر کس که دستگير ها آندر ديد .  زندانيان سياسی را از دم تيغ بگذراندممکن است
اش وفادار بود  پرداخت همچنان به عقايد گذشته شد و به همکاری گسترده با رژيم نمی می

جايی که زندانيان  از آن. شد  اعدام می هر چه زودتربايستی میخونش مباح و و الجرم 
 در تبليغاتشان اين ها آن ،يافتند ز عقايد خود را نمیبه خاطر حفظ جانشان امکان دفاع ا

 از گرفته شده در پيشکردند و سياست   معرفی میدسته از زندانيان را توبه تاکتيکی کرده
   .دانستند میکردند،   کشتار حداکثری که دنبال میبرنامهبرد  سوی زندانيان را مانع پيش

 اعالم "منافقين" مجبور بودند سازمان خود را زندانيان و به ويژه هواداران مجاهدين
های نظامی اين سازمان که رژيم را در  ت مجبور بودند که به دفاع از عمليا ها آن. کنند

. دار و يا منفعل جلوه دهند  برنخيزند و خود را مسئله، به لرزه انداخته بود۶٠تابستان 
  . راهی غير از اين نبود

                                                 
 کرد فرزانه  به دروغ اعالمجا پيش رفت که دادستانی انقالب برد سياست فوق تا آن  برای پيش  الجوردی129

  .  دوباره دستگير شده استی موسی خيابانی   از زندان آزاد شده بود در خانه۶٠ که در زمستان عمويی
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 را در رابطه با ها آناز اين موهبت برخوردار بودند که حداکثر زندانيان مارکسيست 
دادند که فرد در  مارکسيسم و يا بحث پيرامون حقانيت اسالم مورد سؤال قرار می

تمايلی به بحث پيرامون آن "و يا  "تفتيش عقايد"گيری تحت عنوان  ترين موضع چپ
ولی زندانی مجاهد از چنين . ندتوانست از زير بار آن شانه خالی ک  به راحتی می"ندارم

خودشان هواداران مجاهدين را مجبور به اتخاذ چنين مواضعی . موهبتی برخوردار نبود
فرسا  کردند و يا در زير فشارهای طاقت شان می در غير اين صورت اعدام( کرده بودند
های  مصاحبه. اند   کرده"توبه تاکتيکی" ها آنشدند که  و بعد مدعی می) کردند  خردشان می
. ه اظهار نظرهاستگون ، مشحون از اين۶١-۶٠های   به ويژه در خالل سالالجوردی

ی جمهوری  ای با روزنامه ، در مصاحبه۶٧عام زندانيان در سال   در جريان قتلاحت
کشد و از مسئوالن   میکاری را پيش پافشاری بر همين نکته، بحث فريباسالمی نيز با
 الزم به تذکر است که در .خواهد که فريب نخورند و به کسی ترحم نکنند قضايی می

  خواندن"يکینماز تاکت"همين دوران بخش زيادی از زندانيان مارکسيست نيز مجبور به 
  .بودند
 که تصدی سپاه پاسداران و واحد اطالعات انقالب ، اوج تضادهای دادستانی۶٢پاييز 
 به در ها آن را از دست ٢٠٩ در تالش بود تا الجوردی . را به عهده داشت، بود٢٠٩
مانور روی اين موضوع، . کار بارها به مسئوالن باالی رژيم نيز کشيده شده بود. آورد

، نفوذ خود را ٢٠٩توانست با تأکيد بر آن و عدم کارايی  میبهترين فرصتی بود که او 
قريب به اتفاق افراد رده  اکثريت. توسعه بخشد و کنترل بخش مزبور را به دست گيرد

های  ی بازجويان و شيوه های سياسی در دست اين واحد بوده و به وسيله باالی گروه
 از الجوردی. يم داده بودند شکسته و تن به همکاری با رژها آنی  بازجويی و شکنجه

  . کرد اين بابت هميشه احساس حقارت می
ی  ن بر سر نحوه پاسدارا  و واحد اطالعات سپاه انقالبهای دادستانی ی درگيری عمده

برد خط سرکوب در جامعه  های سياسی و پيش شکيالت تهمچنين با زندانيان و  برخورد
  :نويسد  می۶٢ آبان ٣٠ در کتاب خاطراتش، در رفسنجانی. بود

 آقای اوًال. اختالفات شديدی دارند.  و رئيس اطالعات سپاه آمدندالجوردی
 ها آنارشاد را قبول ندارد و آن را توطئه  ها و  خط توبه گروهکالجوردی

ای از متهمان توبه   عدهثانيًا. کند داند ولی سپاه روی آن حساب و عمل می می
خواهد تحويل بگيرد و  شود، می  استفاده میها آنکرده در دست سپاه را که از 

وردن اين روش  به خاطر ترس از به هم خ !خواهند تحويل دهند ها نمی اين
  .باالخره قرار شد تحويل دهند

کرد بريدگانی را که در اختيار اطالعات سپاه بودند، تحويل گرفته و   تالش میالجوردی
دانست که  بهای خود می های گران  را مهرهها آناطالعات سپاه .  را به قتل برساندها آن

 ها آنهايش به وجود  برد طرح  داده بود و برای پيش انجامشانگذاری زيادی روي سرمايه
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ضديت الجوردی با برخی مسئوالن اين بخش که در ارتباط با سازمان . نياز داشت
ها در  که در ارتباط با آن چنان.  نبود خلقمجاهدين انقالب اسالمی بودند، کم از مجاهدين

  : اش می نويسد وصيت نامه
الب     اوين مختلف   خدايا تو شاهدی چندين بار با عن       افقين انق ان ( را   خطر من  هم

ن و      ه ذه ان را و هم ر وجودش ق سراس افقين خل ه ی من ه گون اط ب ه التق ا ک ه
تمال     صودشان دس ه مق يدن ب رای رس ه ب ا رياکاران ه و همان ان را گرفت باورش

ی    ه بزرگ زرگ ب سيار ب شمی ب داد ابري ع االض ه مجم ت گرفت ه دس د  ب م ،ان  ه
ايی اهنرج یر و ب ی  را م شان م ه سوگ م ب شند ه شينند ک ق . ن افقين خل ا من م ب ه

تگير می        ر می برقرا ...سپس پيوند تشکيالتی و   م      کنند، هم آنان را دس د و ه کنن
ا     دانان تالش می           برای آزاديشان و اعط سئوليت ب ام و م د  ی مق شای     کنن  و از اف

ف  ت کثي یآماهي اک م ان سخت بيمن ارزه ن م در مب وند، ه ان ش ه آن و در ( علي
سولين         ب رضايت م رای جل ان       حقيقت ب ادی آن ود را در صف       )و نجات بني خ

ی  شان م افق ک د و من وزهزنن م در ح ت روی    ه ه و فقاه ه فق ه ب ای علمي ه
ی د      م وض کنن ه را ع سير فق ا م د ت رد   . آورن زد ک سئولين گوش ه م ه ...ام هب ب

ه مسئولين بارها    ه     گفت ان     ام ک افق (خطر اين الب  يمن ادتر از  ي ه مراتب ز   ب ) ن انق
افق تيخطر من ق اس ه شن خل ر هم الوه ب ه ع را آ ا وهي چ افقیه ه من ن ي منافقان

زب الله انه در صف ح دم يسالوس ه صفوف مق رار گرفت ه ان ق بانه ب  را غاص
ود درآورده صرف خ ه ت ه گون د ب ًالیا ان ه عم صل برخ  آ ل و اراده منف  یعق

 .رندگان قرار گرفتنديم گيتصم
ی  دان اطالعات سپاه بودند، اين تغيير و تحول را تنها به منزلهتوابانی که شاگردجال
بعدها شنيدم که هادی . کردند و نسبت به سرانجام آن بيمناک بودند اعدام خود تلقی می

ی  بازجوها که در فرماندهی صحنه  و از همان توابيکی از اعضای مجاهدين ١٣٠جمالی
 مهر دستگير شده ۵داشت و يک روز قبل از تظاهرات    نيز مسئوليت مهر۵تظاهرات 

انتقال مزبور، هر لحظه نگران اعدام خود بوده و اين تغيير و تحول نقل و بود، بعد از 
ای که   بهانه. کرد، چيزی که به سرعت اتفاق افتاد را در همين راستا ارزيابی می

 دست گذاشتن ،کوک کرده بوديافتن به زندانيان تحت اختيار سپاه  برای دست الجوردی
کرد کسانی که مورد  او در ميان سران رژيم نيز تبليغ می.  بود"ی تاکتيک توبه"روی 

های سياسی خود  اعتماد سپاه هستند از صداقت برخوردار نيستند و هنوز به گروه
 به نشاندانست افراد مزبور با تمام توش و توا در حالی که او به خوبی می. دنوفادار

 تعدادی .استهای مختلف رژيم   بين جناح  و موضوع تنها رقابتاند خدمت رژيم درآمده

                                                 
 ٢٠٩، در حالی در ۶٠ وی را در سال علی توتونچی.  اشتغال داشت٢٠٩ به کار بازجويی در   هادی جمالی130

  . کرد  وآمد می ديده بود که مسلح به سالح کلت کمری بود و به بيرون از زندان نيز رفت
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ها مسلح شرکت   کسانی بودند که در عمليات عليه مجاهدين و در دستگيریها آناز 
در زندان شايع بود که هنگام . گشتند باز میکردند و آزادانه به مرخصی رفته و  می

مگر تو به سر :  گفته بودند نااميدانه به الجوردیها آنبازجويان،  ابالغ حکم اعدام تواب
مگر شما :  در پاسخ گفته بودامام قسم نخوردی که ما را اعدام نخواهی کرد و الجوردی

ای  ان کمونيست هر يک به گونهمتأسفانه بعدها زنداني ١٣١ اعتقاد نداريد؟ ءزع بقابه تنا
.  منافع سياسی و گروهی به اين مسئله دامن زدندبعضیتأثير جو به وجود آمده و   تحت

ی رو در رو و پيگير و مستمر با زندانبانان   در حال مبارزهها آنتو گويی که در زندان 
را در پيش ... و" توبه تاکتيکی"ين دچار انفعال گشته و خط بودند، در حالی که مجاهد

کنند و مجاهدين را   خود را پيشتاز مقاومت و پايداری معرفی میها آن!  بودند گرفته
افراد فوق هيچ توجيه  !اند   بوده افرادی واداده که به دنبال سازش و کنار آمدن با رژيم

 های انشود که تمامی جري آخر چگونه می.  ادعايشان ندارندمنطقی و درستی برای
حد محافلی روشنفکری باقی مانده   شده و گاه تنها درنابودکمونيستی به لحاظ تشکيالتی 

 به  و اکثريتباشند و همگی با بحران تالشی دست و پنجه نرم کنند و يا مانند حزب توده
 در زندان پيشتاز مقاومت و نشانوقت هواداران و وابستگا در آمده باشند، آنخدمت رژيم 

رزه را در ايستادگی باشند؟ و در همان حال جريانی که به غلط يا درست بار اصلی مبا
های مهلکی را نيز به رژيم   به دوش کشيده و هر آينه ضربه خرداد٣٠پيش و بعد از 

ها بوده و  ترين حلقه ران و وابستگانش در درون زندان ضعيفوارد آورده، هوادا
چنانی باشند؟ چگونه  برد خطوط آن مقاومتی از خود نشان نداده و يا به دنبال پيش

توان هم به سالح علم مجهز بود و به ديالکتيک باور داشت و هم چنين نظرهايی را  می
  فرموله کرد؟ 

اند به عنوان يک عامل مهم در استقامت و تو بينی می اگر بپذيريم که اميد و خوش
 باز هم هواداران مجاهدين) که به لحاظ علمی نيز پذيرفته شده است(پايداری مؤثر باشند

ای که نسبت به سرنگونی رژيم در کوتاه مدت داشتند، از  باوری به خاطر اميد و خوش
 همان های اوليه که اتفاقًا ل ر سا الاقل د،ی برای مقاومت و استواریبيشتری  انگيزه
ی روحی ناشی از ها بحران برخوردار بودند تا کسانی که با ،های مورد بحث است  سال

کردند و با بدبينی و  های تشکيالتی، سياسی، ايدئولوژيک دست و پنجه نرم می ضربه
  .نگريستند نااميدی به آينده می

از درون زندان برای خارج از کشور ای که  يکی از زندانيان زن مارکسيست در نامه
  :نويسد   چاپ شده، ضمن تأکيد روی نکات درستی می"کتاب زندان"نوشته و در 

و [ نفر سالم ماندند ٢٠ دختر چپ کمتر از ٢٠٠-١۵٠يعنی از بين تقريبًا 

                                                 
که ... ی و، لطيف جوانمردی، شعبانعلی اردکان، حميد مهدی شيرازی  تواب بازجوهايی مانند مسعود اکبری131

  .  بودند و نه سپاه پاسدارانزنده مانده و آزادشدند، تواب بازجوهای دادستانی
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 به انواع مختلف از مبارزه] ها آناز [به مرور تعدادی ... که ] تواب نشدند
  .١٣٢)دن به رفرميسم در غالب کمونيسمرو آور( گرفتندکناره

 کسی خط برخورد گاه هيچقبل و بعد از دستگيريم، .  بودممن يکی از هواداران مجاهدين
. ای در اين زمينه نکرد را به من نداد و توصيه...  ودر ارتباط با زندان و شکنجه

برعکس وقتی فردی به نام . نکردند...  و"يکیتوبه تاکت" با من سخن از گاه هيچمجاهدين 
 ی تلويزيونی تن داد از طريق مسئولم، بهرام کريمی فه به مصاحبهوظي  فشان احمد جان

د زير مطلع شدم وی اطالعات مهمی داشته که محفوظ مانده و از ترس اين که نتوان
ی  شکنجه دوام بياورد و تن به همکاری دهد، برای حفظ اطالعاتش تن به مصاحبه

وجه مورد تأييد سازمان نيست و هواداران و اعضا بايد   تلويزيونی داده است که به هيچ
مهم اين نيست که آيا وی به خاطر حفظ اطالعات . به طور جدی از انجام آن پرهيز کنند

گيری مجاهدين در اين رابطه است که   مهم موضع؟بود يا نهدست به چنين کاری زده 
 آن  های اجتماعی ای را به خاطر بازتاب  به قيمت حفظ اطالعات هم چنين شيوهاحت

رسيد، تبليغ  اگر پيامی هم از طرف مجاهدين خطاب به زندانيان می. دانستند مردود می
منطقی به نظر . ی رژيم بودها  و تن ندادن به خواستبيشترمقاومت و ايستادگی هرچه 

رسد که يک سازمان و يا جريان سياسی به درست و يا غلط، شعار سرنگونی و  نمی
زمان برای مقابله با  ی کار خود قرار دهد و هم مقاومت و حداکثر تهاجم را سرلوحه

دن با رژيم را و همراهی کر "توبه تاکتيکی" به هواداران خود خط ها زندانرژيم در 
، )بند و آموزشگاه(هايی که من در اوين در بندها و سلول! سفارش کند
 و ٣بردم و يا بندهای  به سر می) ۶-۴-٢( رحصا و قزل) عمومی و انفرادی(گوهردشت

 گاه هيچ آگاه بودم، شان   که با زندانيان آن بعدها به سر بردم و از نظر و ديدگاه٨
. شد هايی صادر و اجرا نمی هايی از اين دست مطرح نبود و چنين دستورالعمل بحث

 و مهدی ١٣٣تدوس قدری چون حبيب مکرم کوش و گران مجاهدين تجليلی از شهدای سخت
ی بازجويان  عانههای سب شکنجهشان در زير  دليرانههای   مقاومترغم علی ١٣٤،بخارايی

 مهمی در آن ای که تقريبًا هيچ چيز ، به علت انجام مصاحبهاوين و شخص الجوردی
 که از سوی مجاهدين های شهدا  در ليستها آنتا متأسفانه نام ح. شد، نکردند يافت نمی

شوند که تاب و توان چنان   می نادری پيداهای انسان از نظر من .منتشر شده نيامده است
ت دوس حالی است که مجاهدين مطمئن بودند حبيب مکرم اين در. مقاومتی را داشته باشند

  . قيمت و حياتی داشت که همگی محفوظ مانده بودند اطالعات بسيار ذی

                                                 
 .٢٨٩ی    کتاب زندان، جلد دوم، به ويراستاری ناصر مهاجر، نشر نقطه، صفحه132
 انجام داده ای که در اثر فشار شکنجه  از مصاحبهی آخر زندگی در بهداری اوين  تا لحظهدوست  مکرم   حبيب133

  . برد بود، رنج می
 کند خواست شوخی گفت هر گاه می   هم سلول بود می  يکی از دوستانم که در سلول انفرادی با مهدی بخارايی134

  !کرد  ايجاد شده بود میپايش که در اثر شکنجه انگشتش را در سوراخ کف
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هم  شد و آن در خالل ساليان مذکور، فقط يک سخن در ميان زندانيان مجاهد شنيده می
ها شرکت کرده بودم و از  من بارها در اين بحث. بود" حفظ خود"بحث تشکيالتی 

حفظ "در واقع، هيچ کار توضيحی در مورد مفهوم . پرداختم نزديک به طرح نظراتم می
توانست آن را  به چه معناست؟ هر کس می" حفظ خود"داده نشده بود و معلوم نبود " خود

، تنها در حفظ جمع معنا پيدا "حفظ خود"از نظر من . فسير کندبه زعم خود توجيه و ت
 و حرکت جمعی و مقاومت جمعی استداللم هميشه بر اين پايه بود که بدون جمع. کرد می

و گرنه در مملکت . شدن نخواهد داشت معنايی جز شکسته" حفظ خود"پارچه، و يک
 ر سازمان مجاهدين خلق البته د.کوران آدم يک چشم پادشاه است و اين هنری نيست

ترين وظايف   بحث جديدی نبود و در طول دوران شاه يکی از مهم"حفظ خود"بحث 
شد و حاال در شرايط جديد  يک عضو سازمان محسوب می) از منظر امنيتی(تشکيالتی 

 به شد و الزم بود ابعاد آن  به شکل ديگری آن هم در زندان مطرح می"حفظ خود"اصل 
   ١٣٥.خوبی گشوده شود

  
٢  

 تير و تغيير کيفی شرايط، تنها يک دستور تشکيالتی به ٧ی   و بعد از واقعه۶٠در سال 
 در زندان به سر ۶٠  خرداد٣٠ و يا قبل از ۵٩زندانيان مجاهد قديمی که از سال 

با توجه به شرايط بردند، داده شده بود و آن ترک مواضع قبلی و اتخاذ مواضع جديد  می
پيش آمده بود که اتفاقًا از روی احساس مسئوليت و درک درست نسبت به تحوالت پيش 

آمد نيز زندانيان با توجه به شرايط موجود    اگر چنين دستورالعملی نمیاحت. رو بود
  . رسيدند  ناخواه به آن می خواه، بعد از دادن تلفاتی،خود

بردند   به سر می خرداد٣٠ی قبل از ها زندان در فضای نسبتًا باز زندانيان قديمی اوين
 نيازی موارددر بسياری از  .های خود را داشتند های سياسی نمايندگی جا که تشکل تا آن

. تقريبًا همه چيز آشکار بود. گرفت، نيز نبود هايی که در اجتماع انجام می به پرده پوشی
 و های کاپيتال مارکس کتاب. يافتند های سياسی نيز به زندان راه می گروههای   نشريهاحت

در بندهای اوين به راحتی در دسترس ...  و و تبيين جهان رجوی و لنينآثار انگلس
 به ديدار سيد ۶٠بخشی از زندانيان مجاهد را به مناسبت عيد نوروز . زندانيان بود

                                                 
حفظ خود از ": گويد  می"سازمان مجاهدين خلق" در کتاب "حفظ خود" در رابطه با اصل روحانی   حسين 135

 شرايطی مراقب گفتار، رفتار و حرکات خود نظر امنيتی به اين معنی است که بايد در هرکجا که هستيم و در هر
حفظ خود عبارتست از نهان . باشيم تا مبادا از اين طريق هويت ما برای پليس، مستقيم و يا غيرمستقيم لو برود

ی افراد خانواده، آشنايان، نزديکان و دوستان قديم و جديد،  داشتن هويت خود و مجموعه مسائل زمانی از ديد کليه
مثًال فحش دادن (پندارند که بازگو کردن يک سری مسائل برخی می... ای و   همکاران اداری، هم محلهها، کالسی هم

در نزد افراد خانواده و يا دوستان و آشنايان نزديک، از آن جهت که آنان ) به رژيم و يا سياسی جلوه دادن خود
های ناشناخته و يا مشکوک  نيتی در محيطاشکالی ندارد و صرفًا به رعايت مسائل ام عناصر نابابی نيستند، هيچ

  ". توجه دارند
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اين گروه از .  که در اوين اسير بود، برده بودند از رهبران مجاهدينمحمدرضا سعادتی
 عاجز بودند و به خاطر خالء خبری بعد از ۶٠زندانيان از درک تحوالت سريع خرداد 

 به دل داشتند، هر ها آن و دستگاه امنيتی رژيم از ای که الجوردی  خرداد و کينه٣٠
دفاع علنی از . رفت شان می ای و دستاويزی احتمال سربه نيست شدن لحظه به بهانه

رو شدن با مرگ قطعی بود و هيچ عقل  ی روبه سازمان مجاهدين و مواضع آن به مثابه
 به ۵٩ای که در سال  دانیتوانست اجازه دهد که زن پذيرفت و نمی سليمی آن را نمی

هر چند . خاطر فروش نشريه و يا پخش اعالميه دستگير شده است، به راحتی اعدام شود
 هيچ ابايی نداشتند که جام شوکران را سر کشند، کما اين که بعدها چنين ها آنبسياری از 

. د خرداد برای فعاالن سياسی يکسان نبو٣٠ در جامعه نيز شرايط قبل و پس از .کردند
فروخت و يا با حرارت تمام از   گروه و سازمانش را می کسی که تا ديروز نشريه
کرد، در عرض چند روز، به درستی رنگ عوض کرده و  مواضع جريانش دفاع می

کرد به هر نحو ممکن که شده شناخته نشود و ديگر از شعارهای قبلی خبری  تالش می
  .نبود

 که به خدمت رژيم در آمده بودند، در  و سازمان اکثريتبه جز هواداران حزب توده
 سياسی از مواضع های ان، هيچ يک از وابستگان جري۶٠ی  های آغازين دهه خالل سال

نمود و نه افراد در  نه امکانش بود و نه منطقی می. کردند جريان خود دفاع علنی نمی
ستی، به جز ي مارکسهای انگان جريت هم وابسهای بعد در دوره. چنين موضعی بودند

ابعادی چشمگير، تنها به ذکر اين که  هم نه در حزب توده و اکثريت، در باالترين حد آن
کردند و نه دفاع از مواضع سياسی و ايدئولوژيکی گروه و  مارکسيست هستند اکتفا می

  .نشانسازما
هم در دادگاه علنی، کسی از  در دوران شاه نيز به جز افراد شاخص و انگشت شمار آن

کرد که اين وظيفه را   سياسی دفاع نمیهای انمواضع سياسی و ايدئولوژيک جري
جا  کاری تا آن اين محافظه.  به دوش گيرنددفاع در مقابل رژيم غدار خمينی زندانيان بی

 از  زندانيان ، ساواک و مأمورانبه خاطر حساسيت زندانباناندر دوران شاه بود که 
 برای کسی که مسئوليت انجام کارهای بند و اتاق را به عهده "کارگر"ی  ذکر کلمه

افرادی . کردند  استفاده می"شهردار"ی   خودداری کرده و به جای آن از کلمه،گرفت می
 سياسی  های انکه در سطح رهبری جري... د ونژا ، پاک، خيابانی، رجویمانند جزنی
هايشان  ای که گروه  های مسلحانه  به دفاع از عمليات در دوران زندانگاه هيچخود بودند، 

پرداختند و معلوم نبود اگر ساواک مانند رژيم  دادند، نمی های بعد انجام می در سال
ی ترور  داد و نظرشان را درباره ب مورد خطاب قرار می را روز و شها آن خمينی

، چه موضعی شد جويا می... و ، سرتيپ زندی پورطبع سروان نيک، تيمسار فرسيو
مايت از رژيم، حاوی نيز جز ح  و حزب تودهز مواضع سياسی اکثريتدفاع ا. گرفتند می

   .مطلب جديدی نبود
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 و شد معيارهای حقوقی رعايت میاز پيش از انقالب و در دوران شاه که بسياری 
 نيز اکثريت زندانيان به ويژه به هنگام حضور شرايط قابل قياس با زندان خمينی نبود

حرکت نيز  پرداختند بلکه در جهت عکس آن ه دفاع از افکارشان نمی ب تنها نهدر دادگاه 
 های جريانتوسط رهبران و ها  ن دوران سه نوع برخورد در دادگاه در آ.کردند می

  :شد سياسی توصيه می
های شاخص   مختص رهبران و چهرهاين برخورد سياسی، -  دفاع ايدئولوژيک-  الف
تعداد . رفت ور حکم اعدام در موردشان میاحتمال صد سياسی بود که از قبل های جريان

   .فراد بسيار اندک بود ااين دسته
شد تا با استفاده از قوانين حقوقی تا حد   دفاع حقوقی، در اين برخورد تالش می- ب

  . امکان از شدت حکم کاسته شود
  ... اظهار پشيمانی و برخورد از موضع پايين، تأييد اقدامات شاه و - ج
  
٣  

دادی از زندانيان  تع۶٠رسد که در همان اوايل سال  ذکر اين نکته ضروری به نظر می
ن از قبيل های فرهنگی زندا روی کرده بودند و در فعاليت قديمی به غلط در اين راه زياده

 برای درج در نشريه ...زنی، نوشتن مقاله و يا کاريکاتور دعای کميل، توسل، سينه
) زندانی و زندانبان( مشارکت کرده بودند که با توجه به آگاهی هر دو طرف"رجعت"

 برچيده شد و اتفاقًا همان افراد تا به آخر بيش از ۶١-۶٠های  در همان سالبساط آن 
 به ويژه ها آن از برخی ١٣٦. و دستگاه جهنمی آن رفتندهمه زير ضرب حاج داوود

ها را به خرج  ين مقاومتبيشتر دستگير شده بودند بعدها ۶٠کسانی که قبل از خرداد 
 ۶٧عام   نزديک به دو سال انفرادی را تحمل کرده و در قتلاه آنداده و بخشی از 

" مرز سرخ"شود نه گذر از  روی خوانده می چه که از سوی من زياده آن. جاودانه شدند
های  رکت در فعاليتو همکاری اطالعاتی با رژيم تحت هر عنوان و توجيه، بلکه ش

های  اذ مواضع و حرکتبحث ترک مواضع قبلی و اتخ .است... زنی و فرهنگی و سينه
 کنند، تنها مختص به مجاهدين ای در بوق و کرنا می گونه که عده وجه، آن  جديد به هيچ

بردند، کم و بيش در  ر به سر میحصا نبود، بلکه تمامی کسانی که آن روزها در قزل
 و يا هر "اقليت"، "پيکار"باط با  اگر کسی در ارتمثًال. کردند همين راستا برخورد می

وجه مانند سابق در مقام دفاع از    ديگر چپ دستگير شده بود، به هيچهای جريانيک از 

                                                 
با ورود زندانيان جديد به اين بند، زندانيان قديمی .  اتفاق افتاده بود۶٠ در سال ٣ واحد۵  اين موضوع در بند 136

 افراد اکثريت. يدن وی، پرده از کار آنان بر افتاد و برم به اوينکا پس از انتقال داوود زرين. بردند به اشتباه خود پی
  جاويدان به شهادت رسيدند و يا هم  و عمليات فروغ۶٧عام سال  کشی، در قتل ها مقاومت و ملی اين بند، پس از سال

داماتی از اين اق. رسيد تعداد توابان اين بند به انگشتان يک دست هم نمی. اکنون در ارتش آزاديبخش ملی هستند
  . دست در بندهای زنان نيز صورت گرفته بود
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يافت و ديگر چيزی به  اگر اين گونه بود، جز اعدام پاسخی نمی. آمد نظرياتش بر نمی
ی برخورد عمومی زندانيان   در باره آزاد- خانم ف. ماند عنوان زندانی سياسی باقی نمی

 ، که قابل قياس با قبل نبودها زندانهم در دوران گشايش در امر  زن هم بندش آن
  : نويسد می

ها اکثريت  عالوه بر تواب. ای مجلس بود  انتخابات مياندوره۶۴مهرماه سال 
 از بيشترجا  اين. کردندگيری شرکت  دانيان اعم از چپ و مجاهد در رأیزن

ر بوده و معتقد بودند که نبايد در مقابل رژيم حصا زندانيان قديمی قزل
 آمده بودند و تعدادی از زندانيانی که تازه از اوين. گيری کرد موضع
   ١٣٧.گيری شرکت نکردند ی در رأی مجاهد معروف به گوهردشتزندانيان

صداقت و رعايت انصاف به نقل خاطراتش از با  که در همين رابطه خانم منيره برادران
  : نويسد  در همان دوره پرداخته میزندان اوين

باره خود را در راهرو، يک.  ما را از سلول بيرون آوردندروز انتخابات
. ليستی از نامزدها وجود داشت. اشتيمجرئت مخالفت ند. مقابل صندوق ديديم

روی يک برگه . ها مخفی باشد اين حداقل حق را به ما داده بودند که رأی
بعدها از . ی زندانيان سياسی را آزاد کند دهم که همه نوشتم به کسی رأی می

 شنيدم که از صندوق زندان، آرايی مثل رأی به مسعود زبان الجوردی
    ١٣٨.آشنا، بيرون آمده بود  يا به اسامی آشنا يا نارجوی

  : نويسد  در جايی ديگر میخانم برادران
. ی زندگی زير فشار نبودم  آرامش داشتم، برای انتخاب نحوهبيشترجا  اين  در

اکثر . دمخواندم، اما زير فشار نگاهی نبو هنوز گاه به گاه نماز می
  ١٣٩.خواندند جا نماز می های چپ در اين زندانی

   از واژهنشان بايد به جای نام بردن از سازماها آن افزون بر در ارتباط با مجاهدين
مترادف با دفاع " مجاهدين"ی  بر زبان جاری کردن کلمه. کردند  استفاده می"منافقين"

شد، کاری که زندانيان  ا و عملکردهای آن تلقی میه علنی از سازمان مجاهدين و سياست
 پرهيز زندانيان سياسی دوران شاه از به آيا .در آن شرايط به درستی از آن ابا داشتند

دارای بار داد،  در رابطه با کسی که کارهای بند را انجام می "کارگر"ی  کار بردن کلمه
هم در برابر يک   آن"دينمجاه"ی  به مراتب کمتری نسبت به بر زبان راندن کلمه

  رژيم ضدبشری نبود؟ 
طرفانه و غيرايدئولوژيک و غيرسياسی به  ر که از قضا نگاه بیپو خانم شهرنوش پارسی

                                                 
  .١۵٨، ١۵٧  يادهای زندان، ف آزاد، صفحات 137
  .١٨۴ی ، چاپ سوم نشر نيما، صفحه  حقيقت ساده، منيره برادران138
  .٢۶٢ی    پيشين صفحه139
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  : کند گونه توصيف می  را اين۶٠ زنان درسال ٨قضايای زندان دارد، بند مجرد 
سم عزاداری تاسوعا در بند حدود ساعت هشت يا نه شب اطالع دادند که مرا

متوجه شدم که تمام . ی عزاداری کردند زندانيان خود را آماده. شود اجرا می
زندانيان همه روسری به سر کرده . اند گرايان به صف عزاداران پيوسته چپ

ها و  ی چپ پارچهکاما مشارکت ي... در به سر داشتندها نيز چا بودند و بعضی
دانستم که به   نيز میدر مورد مجاهدين. ه بودديگر زندانيان مضطربم کرد

جمعی در وسط   هم دستهها آناما . رغم مسلمانی با اين مراسم مخالف هستند
   ١٤٠.بند نشسته بودند

ر که حصا  مجرد قزل٨ی نمازخواندن زندانيان زن در بند  ر در بارهپو شهرنوش پارسی
  : نويسد رفت می  نمیها آنيک از   ی تواب بودن هيچ وجه شائبه  به هيچ

. روز بعد، در هنگام نماز ظهر تمام زندانيان چپ در صف نماز قرار گرفتند
. اند  چنين دستوری صادر کردهها ی آنها سازمانرسيد که  چنين به نظرم می

ع دارای چنين قدرتی  در آن مقطها سازماناما بعدها متوجه شدم که اين 
ها باشد که  نبودند، در نتيجه اين مسئله بايد ابتکار شخصی خود اين زندانی

  ١٤١.ی قابل درکی بود البته در آن شرايط مسئله
زندانيان چپ شروع به نماز خواندن کردند، تماشای اين منظره در روزهای 

 نماز  پرسيدم که آيا به راستیها آناز . نخست برايم باور نکردنی بود
دادند که ادای نماز   که به من اطمنيان داشتند پاسخ میها آن. خوانند می

  ١٤٢.آورند خواندن را در می
 ۶١در تابستان . های فوق نيست  آن بودم نيز غير از تصديق روايت چه خود شاهد آن
که به  آموزشگاه ۴های سالن  ی اتاق  از جمله کليههای آموزشگاه اوين ی اتاق کليه

را قبل از شروع هواخوری "  ای امامخمينی"زندانيان مارکسيست تعلق داشت، سرود 
شان را اصًال به هواخوری   مگر اين که کسی ادعا کند افراد اتاق.کردند اجرا می

ممکن است کسی در ميان جمع اين سرود را نخوانده و يا . بردند که واقعيت ندارد نمی
ولی اين تفاوتی در اصل قضيه که تن دادن به شرايط ...  باشد و يازنی کرده ا لبتنه

 ٣ واحد ١ در بند ۶٣ و ۶٢يا بدتر از آن، در سال . کند تحميلی رژيم بود، ايجاد نمی
بردم،  ر که به زندانيان کمونيست اختصاص داشت و من نيز در آن به سر میحصا قزل

گرفتند از تعداد انگشتان دست تجاوز  خواندند و يا روزه نمی ه نماز نمیتعداد کسانی ک
 ان مارکسيست زندانينيست، پس چه نام دارد؟"  تاکتيکیتوبه" اگر اين حرکت .کرد نمی
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د تظاهر به روزه دنکر جرأت نمیی تهران و کرج، ها زندانالاقل در  ،در آن دوران
خودشان را که  ملزم به اين هستند چرا هواداران مجاهدين:  اين است سؤال.دنخواری کن

ولی  به رژيم است و بهايش اعدام، که در واقع اعالم جنگ ؟ موضعیمجاهد اعالم کنند
خواری نکرده و  در همان شرايط زندانيان مارکسيست مجاز هستند که تظاهر به روزه

   مند؟در خفا چيزی خورده و يا بياشا
خود  ، به هنگام اسارت در زندان يا ودر جامعه و به هنگام آزادیزنان مارکسيست چرا 

، آن را امری شخصی تلقی نکرده و در مقابل فشار و را ملزم به رعايت حجاب دانسته
  .توان زد های بسياری از اين دست می مثالکنند؟  تعدی رژيم ايستادگی نمی

به تشريح  مجاهدين" توبه تاکتيکی"  تحت عنوانسيستزندانيان مارکموضوعی که بعدها 
مرز "وجه به مفهوم همکاری اطالعاتی و يا گذر از   نيز به هيچغيرواقعی آن پرداخته، 

نيز ... های فرهنگی و  هيچ دستورالعملی در رابطه با همکاری در زمينهاحت.  نبود"سرخ
های  اگر کسی اين گونه عمل کرده بود، نيز ناشی از برداشت. شده بودبه کسی داده ن

در اين صورت، چنين اش بود تا يک دستور تشکيالتی از سوی مجاهدين که  شخصی
  . رسيد حتمًا به من نيز میدستوری 

 هرگاه بازجويان، زندانبانان و مقامات دادستانی از زندانيان ۶٣ - ۶٠های  در بين سال
پرسيدند،   را راجع به سازمانشان، رژيم و يا هر موضوع سياسی میمجاهد نظرشان

 و باشم  می"منفعل"نظری ندارم، از فعاليت سياسی خسته شده و : شنيدند که پاسخ می
ن برخورد دست رژيم را برای اي. خواهم ديگر خود را به لحاظ سياسی درگير کنم  نمی

 با خط درشت و خوش الجوردیبرای به دستور . بست  و فشارهای بعدی میسؤاالت
 و شعار اصلی توابان " منفعل بدتر از منافق است"روی ديوارهای اوين نوشته بودند 

واکنش الجوردی و توابان نشان . "منافق حيا کن توبه تاکتيکی را رها کن": اين بود
  .داد که برخورد زندانيان مجاهد در آن شرايط درست و اصولی بود می
 و بعدها از سوی مطرح شد از سوی رژيم" توبه تاکتيکی" که به عنوان ورد ديگریم

 تکرار ها قرار نداشتند، در جريان واقعيتنويسان که خود از نزديک  بعضی از خاطره
 از زندانيان مجاهد  معدودی تعداد۶١ - ۶٠شد، چيزی نبود جز اين واقعيت که در سال 

ی به همکاری نيز تن رژيم کم آورده بودند و در مواردفرسای  فشار طاقتکه در زير 
داده بودند، در اثر فشار وجدان و عذاب روحی ناشی از آن، تالش کردند تا حرکتی از 

  .توانند به جبران مافات بپردازند جا که می خود نشان داده و به سهم خود تا آن
 . شدعملیه يک زندانی نوجوان مجاهد زاد  اولين تجربه از اين دست توسط مسعود داداش
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زير فشار کم آورده بود، دچار ١٤٣ ۶٠ بود و در سال ی مجاهدين او که يک هوادار ساده
رسالتی به زعم خودش کند به ياری زندانيان برخيزد و  تحوالت روحی شده و تالش می
اش مقداری  تر از جيب بازجوی و با سادگی هرچه تماما. بزرگ را به به دوش بگيرد

های  سپس در فرصت! کند ی اموال دشمن ياد می پول برداشته و از آن به عنوان مصادره
 بدون ،زد ی افراد خط می  به ظاهر مهمی را به زعم خود در پروندهمواردبه دست آمده 

بند کودکان (۶ی سالن  ادارهر د او همچنين. باشدی ملموسی برای فرد داشته  که نتيجه آن
 گزارشی عليه يکی از انهرگاه تواب. نيز دارای مسئوليت بودآموزشگاه ) و نوجوانان

 ها آندادند، او از طريق چند نفری که همراه خود کرده بود به گوش  زندانيان مقاوم می
.  استشان گزارشاتی رسيده شان در بند باشند چرا که عليه رساند که مواظب تحرکات می

 آموزشگاه برای ضربه ۶ه و تيم همراه او در سالن زاد  يکی از اقدامات مسعود داداش
دهد که اين   اقدامات فوق به خوبی نشان می!ها بود زدن به رژيم، سوراخ کردن آفتابه

 استوار بوده ای های کودکانه بوده و بقيه امور نيز بر چه پايه اعمال ناشی از ماجراجويی
ی خوبی به   بهانه الجوردی،ه از سوی همکارانشزاد با لو رفتن مسعود داداش. است

مسعود .  در بوق و کرنا کرد"توبه تاکتيکی"دست آورده و موضوع را به عنوان 
 ۶١، در سال های ياد شده در حسينيه اوين ه نيز پس از اعتراف به موضوعزاد داداش

ها داشتند  هايی در اين رابطه ها زندان نبودند و يا شنيده  که آن سالهايی آن ١٤٤.اعدام شد
 ! ساخته و پرداخته کردند  محيرالعقولی در اين بارههای انبعدها داست

تر و  ی برخوردار بود و در عين حال پختهبيشترو گسترش ی دوم که از بسط  تجربه
  ه عملزاد  داد نيز با همان مضمون و محتوای تشکيالت مسعود داداش پيچيده تر نشان می

 ظاهرًا به همکاری و بازجويی  اوين٢٠٩اين عده در حالی که در بخش . کرد می
. بودند برآمده ٢٠٩ بودند، در صدد ايجاد و گسترش تشکيالتی در همان محدوده مشغول

تا به زعم شان در آورده بودند   تعدادی از زنان مقاوم را نيز به خدمت تشکيالتها آن
 که اين افراد.  را از زير فشار نجات دهندها آنبه ياری زندانيان شتافته و بخشی از خود 
 بخش ١٠ در بند ها آن. ای حيات بخشند  به عدهد قصد داشتندديدن  می فنا شدهرا خود 
 که بندی عمومی بود، به سر برده و از امکانات زيادی در مقايسه با ديگر ٢٠٩

، ای چون حسين روحانی با وجود توابان کارکشته و با تجربه. زندانيان برخوردار بودند
م، سعيد القل ، سريع، نوريانه، عطاءاللهیپيش ، علی قناعت، هادی جمالیقاسم عابدينی

                                                 
 به خاطر عدم تبحر بازجويان و نبودن جريان منسجم ۶٠  ذکر اين نکته ضروری است که در ابتدای سال 143

بعدها توانستند مورد اعتماد بازجويان قرار گيرند چيزی که  افراد گاه با نشان دادن کمترين لغزشی می... توابين و
  . آمد غيرممکن بود و اعتماد به سادگی به دست نمی

وی به عنوان .  توسط دادستانی احضار و سپس دستگير شدی سعادتی  در ارتباط با پرونده  اکبر طريقی144
گيری  ه محض اطالع يافتن از موضوع، عليه آن موضعب) ۶٠قبل از خرداد( در زندان مسئول تشکيالت مجاهدين

کرده و اعالم داشت در صورتی که فرد آگاهانه دست به چنين اعمالی بزند خيانت کرده و به هيچ وجه قابل دفاع 
  .   به شهادت رسيد۶٠ اسفندماه ١۶ در اکبر طريقی. نيست
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م کار مهمی خواستند، نيز قادر به انجا دانم حتا اگر می در همين بند، بعيد می...  ويزديان
دانم که  اما می.  بطور دقيق مطلع نيستمها آنهر چند من از کم و کيف اعمال . بودند می

 داشت و نه خطی بود از سوی اعضای باالی آن، روابط ايجاد شده نه ربطی به مجاهدين
ای که در مقطعی دچار ضعف و سستی شده  بلکه تالش و واکنشی بود از جانب عده

جايی که مجاهدين معتقد به مرزبندی ايدئولوژيک با رژيم  ترديدی ندارم از آن. دندبو
دانند،   ايدئولوژيک می)درست يا غلطبه (بل از هر چيز جنگ خود با رژيم راهستند و ق

 بايد - کنم آن کس که عضو مجاهدين است تأکيد می - آن کس که عضو مجاهدين است، 
کنند بالطبع   اتخاذ میها آنموضعی که . فاع کنددر همه حال از هويت مجاهد خلق د

 "مجاهد خلقی"از نظر مجاهدين، هيچ . تواند مانند هواداران ساده اين سازمان باشد نمی
 با  ايدئولوژيک- سويی سياسی ای نزديکی و يا هم به لحاظ ايدئولوژيکی حق ندارد لحظه

 با رژيم شود، چه رسد به اين رژيم داشته باشد و يا دچار انفعال و پاسيفيسم در برخورد
پيش گرفته و هويت سازمانی خود را زير سؤال ببرد و تن به " توبه تاکتيکی"که خط 

اين که در . ای را نجات بخشد همکاری با رژيم بدهد، آن هم با توجيه اين که جان عده
  .  است، منظور من نيستشود و يا جواب داده عمل چقدر اين سياست به کار گرفته می

 تشکيل يافته بود، طی که از هواداران مجاهدين ٢٠٩بالطبع مسيری که افراد تشکيالت 
خواری   تن به خفت وبايدی يک طرفه نبود و برای پيش برد کارشان  کردند، جاده می

وجه از نظر   به هيچ. ردندک های رژيم را نيز اجابت می نيز داده و يا بخشی ازخواسته
 قرار بگيرد ولی با ٢٠٩من پذيرفته نيست کسی مورد اعتماد رژيم و به ويژه بازجويان 

  . دامن باقی مانده باشد رژيم همکاری نکرده و پاک
 انقالبی و مترقی، از های جريانعليه و ديگر نشريات " پيوند"تهيه و انتشار نشريه 

 دادستانیگاهی اوقات گرفت و همان موقع نيز   انجام می٢٠٩ بخش ١٠توابان بند طريق 
بعدها داستان خط دادن . کرد  از پخش آن در زندان جلوگيری می٢٠٩در رقابت با 

مطرح شد   در زندان از سوی الجوردینشانی فوق به هوادارا  از طريق نشريهمجاهدين
گاه کسانی که اطالعی از مسائل ! تا رقيب را زير سؤال برده و از ميدان به در کند

های فوق به کسی داده  هيچ خطی از طريق نشريه. نداشتند نيز به تکرار آن پرداختند
اين نشريات توسط توابين . بردند پناه آن پيش نمی شد و هيچ سياستی را نيز در نمی
شد و امکان اين نبود که طيف خاصی   دادستانی و سپاه تهيه میها و تحت نظارت  گروه

واقعًا دچار چنين ذهنيتی هم گردانندگان نشريه اگر  ١٤٥.چنين کاری را مستقل انجام دهد

                                                 
ای که برای   مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمی که خود زندانی بود، در رابطه با جلسه  محمد جعفری145
 بود و ی حسين روحانی  بحث به عهده اداره: "نويسد  اندازی يکی از اين نشريات در اوين برگزار شده بود، می راه

قبًال . ای انتشار دهيم ايم که مجله ها خودمان تصميم گرفته  ما زندانی: ار بگيرم، گفتکه من در جريان قر او برای اين
ای هم برای همکاری با مجله اعالم آمادگی  عده. ايم روی اسم و محتوای آن نيز بحث شده است و به نتايجی رسيده

  ".اند کرده
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اعتمادی مطلق  و بی چرا که با توجه به جو موجود. دندبودند، راهی به خطا رفته بو می
کسی وقعی به اين دست گرفت،  ار میچه از سوی رژيم در دسترس زندانيان قر به آن

کردند از اين طريق مواردی را به زندانيان   تالش میها آنگيرم که . نهاد مسائل نمی
چه در نشريات مزبور آمده خط  شدند که آن منتقل کنند، زندانيان مجاهد از کجا متوجه می

ی  ه به وسيلهنشريداد؟   از قبل خبر داده و يا میها آنآيا کسی به . سازمانشان است
 گاه هيچمن . مشارکت داشتنداين کار  نيز در ها آنشد و الجرم   تهيه می١٠توابان بند 

 و يا "مجاهد"ی  هايی از نشريه ی فوق را نديدم، ولی شايد حداکثر با آوردن بخش نشريه
ها خزعبالت ديگر به  ی اخبار، آن هم در پناه ده های مجاهدين، تالشی در اشاعه اطالعيه

 -  ۶٠در سال .  نداشتندموارد خوشی از اين   دلدادستانی و الجوردی! ج داده باشندخر
ی  ر چندين شماره نشريهحصا  دادستانی در تالشی ناموفق، از طريق زندانيان قزل۶١

ای روزنامه ه شد و به کيوسک ی تهران پخش میها زندان که در منتشر کردرا " رجعت"
ها در تمامی نشرياتی که از  سال در آن. فروشی در سطح شهر تهران نيز راه يافته بود

يافتند،   سرکوب رژيم انتشار میهای ان و ديگر ارگ، سپاه پاسدارانسوی دادستانی انقالب
های عملياتی مجاهدين به  اين سازمان و واحدهای  هايی از نشريه مجاهد و اطالعيه بريده

  .خورد و ربطی به خط دادن به زندانيان مجاهد نداشت چشم می
 آن پيرامونهای زيادی  شايعه. چگونگی برمال شدن تشکيالت مزبور بر من پوشيده است

 ٢٠٩زندانيان مرد عضو تشکيالت . بود، ولی کسی به درستی اطالعی از آن نداشت
خواست قبل از  البته پيش از اين واقعه اعدامی بودند و رژيم می. مگی اعدام شدنده

اما از زنان جز يکی دو نفر که اعدام شدند، بقيه . هايشان را هم بگيرد اعدام آخرين رمق
های ابد و  ای و تن دادن به تشکيالت فوق به حبس های حاشيه به خاطر داشتن نقش
ادی از داستان اين واقعه اغراق بيش از حدی است که بخش زي. درازمدت محکوم شدند

 که در دست واحد اطالعات سپاه  اوين٢٠٩ و عوامل وی در رقابت با الجوردی
  . بودند ساختهبود، ) مجاهدين انقالب اسالمیسازمان (پاسداران

  اوين٣ فعال بودند، متأسفانه خط انحرافی گذشته را در بند ٢٠٩زنانی که در تشکيالت 
بردند، چيزی که مطمئنًا در خدمت رژيم و  پيش می... های فرهنگی و و در قالب فعاليت
 شکل و تحت هر های آن، به هر رفتن به سوی رژيم و ارزش. گرفت اهداف آن قرار می

کسی توان اين را نداشت در بند جار  .شد ای در مرداب آن می نام باعث درغلتيدن عده
اين حرکت .  است بزند که به شکل تاکتيکی و يا برای حفظ خود به ميان توابان رفته

.  استها آنی راه  انديش تصور کنند که خط صحيح، ادامه ای ساده شد عده باعث می
حاکم . دادند  تاب و توان خود را از دست میها آنهای  حاصل از فعاليتای در فشار  عده

های  های رژيم، باعث بريدن حلقه شدن جو توابی و بريدگی و انفعال و گرايش به فعاليت
های اميد و تحليل جو بردباری  حرکت افراد فوق جز خاموش کردن بارقه. شد ضعيف می

  . بازدهی مثبتی نداشت،و پايداری در بند
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به (  به شهيد فريبا عمومی١٤٦"قتل عام زندانيان سياسی"اختصاص بخشی از کتاب 
 از ،ها و اعمال وی در زندان ی بيان ويژگی و نحوه) عنوان يکی از زنان شاخص مجاهد

توبه " و٢٠٩ی تأييد خط تشکيالت  بندان وی که شائبه زبان يکی از شاهدان و هم
 احترام رغم علی(کند، از نظر من   را به اذهان متبادر میتوسط مجاهدين" يکیتاکت

ی کتاب نسبت به   ناشی از عدم تسلط و شناخت گردآورنده)عميقی که برای او قائل هستم
صورت چون در آن . های آن است تا انعکاس نظر مجاهدين خلق ل زندان و واقعيتيمسا

سازمان مجاهدين بايد مسئوليت بسياری از امور را به گردن بگيرد، حال آن که به نظر 
از سوی هر کس و به هر قصدی که داده " توبه تاکتيکی"خط . گونه نبوده است من اين

ايت از ی حم تواند اصولی و منطقی جلوه کند و نبايد به شائبه وجه نمی  شده باشد، به هيچ
هرگونه همکاری با پليس، غيرقابل توجيه است و جز ضعف و سستی، . آن دامن زد
هايی از اين دست نبايد مورد تعريف و تمجيد قرار  شيوه. توان بر آن نهاد نامی نمی

  .گيرند، اين در مورد خود من و اعمال من نيز صادق است
د کرده بود که با يی ايجا ای ديگر از زندانيان شبکه فريبا همراه با عده

شدند که رژيم در نظر  هر وقت متوجه می.  ارتباط داشتند٢٠٩زندانيان بند 
هايی به زندانبانان  دارد کسی را اعدام کند، از طريق عناصر تواب گزارش

به اين ترتيب جان . داد افراد مورد نظر فعاليتی ندارند دادند که نشان می می
هدايت اين شبکه در بند زنان به . ها را نجات دادند چهتعداد زيادی از ب

   ١٤٧.ی فريبا بود عهده
اند که  پردازانه و غيرمنطقی نگاشته شده قدر سطحی، غيرواقعی، خيال های فوق آن جمله

ی کتاب  ست فقط از نويسنده و يا گردآورندهفيکا. رود  نمیها آننياز به نقد و بررسی 
وقت بسياری  آن. ده شودبرد سياست فوق پرسي  و پيشتوضيح مکانيسم و چگونگی اجرا

 تالش در تثبيت و جا انداختن آن دارند، به اثبات ی که الاقل مخالفان مجاهديناز موارد
   .رسد می

 ضعف و سستی نشان داده و به سمت  در اثر عدم تحمل فشار شکنجهبا افرادی کهمن 
کرده و سپس در پی فشارهای روحی ناشی از آن، در صدد جبران رژيم گرايش پيدا 

کردند  تالش می ها آنشود که  جايی آغاز می مشکل من از آن. برآمده بودند، مشکلی ندارم
افراد ديگر را نيز به راه خود بکشانند و اين را به عنوان راه و روشی درست و اصولی 

در اين . بودهای روحی خود را ارضا کنندجا بياندازند و بدين وسيله کوشش کنند تا کم
دادند و در اثر صداقت و اعتقاد قلبی،  راه افرادی نيز ناآگاهانه تن به اين مسئله می

 هم روی خودشان داشت ،زدند که اثرات مخربی ناخواسته دست به اعمال ناشايستی می

                                                 
  .٣۴١ی   خلق ايران صفحهعام زندانيان سياسی، انتشارات سازمان مجاهدين   قتل146
  .  پيشين، همان صفحه147
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ه توسط تر از همه، تأييد ضمنی اين مسئل دردناک. و هم روی ديگر زندانيان بند
 را است که از روی ناآگاهی پای مجاهدين" عام زندانيان سياسی قتل"ی کتاب  کننده تدوين

 روزی در اين مجاهدينرسد   ضروری به نظر میکنم من فکر می. کشد نيز به ميان می
هرچند از نظر من تالش کسانی که در . گری زنندابطه پاسخگو بوده و دست به روشنر

 باعث سرشکستگی گاه هيچی کم آورده بودند و بعد در تالش جبران مافات بودند، مقطع
 ها آنشود، بلکه برعکس باعث افتخار و سرفرازی  و سرافکندگی گروه و سازمانی نمی

شان در مبارزه با  توانند ادعا کنند ميزان حقانيت چرا که به سادگی می. و جنبش است
اند و يا در اثر   برای مدتی خارج شدهها آناز صفوف قدر باالست که کسانی که  رژيم آن

ی  اند، در صدد جبران مافات برآمده و دغدغه فشار شکنجه ضعف و سستی به خرج داده
گذارم  يک لحظه خودم را می. اند تبعات بعدی ناشی از اقدامات خود را نيز نداشته

 او دست به کاری در دل دشمن و در چنگ. نشينم  و سپس به قضاوت میها آنجای  به
رود و شما گريزگاه و پناهگاهی نداريد و  زنيد که هر لحظه احتمال لو رفتن آن می می

تان راست نخواهد  آيا تصور آن لحظه، مو بر اندام. بايد به استقبال مرگ فجيعی برويد
شان رو شده بود، چنان زير فشار و  کرد؟ کسانی که چنين راهی را رفته بودند و دست

زنانی که در جريان . بازشناختشد  به سختی میشان را  رده شدند که چهرهشکنجه ب
چه که صادقانه   قرار داشتند، بعدها فشارهای بسيار زيادی را به خاطر آن٢٠٩تشکيالت 

جدای از دوران سختی که زيربازجويی طی کردند، در . انجام داده بودند، متحمل شدند
، به شدت زير  بعد از جريان لو رفتن عملکردشان در اوينی زندان، دوران پنج ساله

 اين که رغم علی. گرفتند ضرب قرار داشته و مورد کينه و نفرت زندانبانان قرار می
شان  کردند و به خاطر موقعيت های زنان زندانی شرکت نمی گيری افراد فوق در موضع

 در ها آنگرفت،  بار که تنبيهی صورت میشدند، هر  قدم نمی در اقدامات اعتراضی پيش
 به جز يک نفر، در ها آنتمامی . رسيد صف مقدم بودند و بعد نوبت به ديگران می

 جزو اولين کسانی فريبا عمومی.  به شهادت رسيدند۶٧عام زندانيان در سال  جريان قتل
اورد و جاودانه شد و اين خود تسليم فرود ني های رژيم سر بود که در مقابل خواسته

صادقانه و شرافتمدانه نيست کسانی را که با بذل . گواهی بود بر صداقتش در همه حال
 "تواب و همکار رژيم"محابا  بیشان پرداختند   انسانیهای  ان به دفاع از آرمنشانجا

ندانيانی که توانند به خود ببالند که ز ناگفته پيداست مجاهدين از اين بابت می .معرفی کرد
 بريده بودند، عاقبت مرگی ها آنفرسا روزی از دامان  های طاقت در اثر فشار و شکنجه

 خود را به همراه چندين  که همچون محمد نوزاد حاتميان،سرافراز را به پيشواز رفتند
مقامات .  بازگشتها آنپاسدار و بازجو به قعر دره افکند و از اين راه دوباره به دامان 

با اين . کردند حرکت او را بخشی از سناريوی مجاهدين جلوه دهند زندان کوشش می
زند و در مقطعی زهر  مضمون که او به شکلی تاکتيکی دست به همکاری با رژيم می

  ی شکنجه فرسا او در زير فشار طاقت. حال آن که بدين گونه نبود. ريزد خود را می
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 اقدامی متهورانه به و همين عاملی شد تا ی شده بودعذاب وجدان شديدار دچبريده بود و 
 به  يا قدرت نامی که داستانش را موسوی اردبيلی.دست زند و انتقام خود را باز ستاند

را به کام مرگ  ١  از بازجويان شعبه و کاردانطباطبايی ،نماز جمعه تهران کشاند
قدر  های اوليه، آن  بعد از لغزشا و ديگرانی که حتيا امثال سيروس لطيفی. فرستاد

انصاف و مروت و مردانگی داشتند تا کوششی هر چند ناچيز، برای نجات جان ديگران 
خواست  وزی که در تالشی نافرجام میه، دانش آمزاد  مسعود داداشايا حت .انجام دهند

 آموزشگاه در ۶ی سالن  ی بازجويی به کار مشغول شود و هم اداره يک تنه هم در شعبه
 را به عهده داشته باشد و هم در رأس تشکيالت توابان، به ياری زندانيان مقاوم ۶٠سال 
خواستند  هايی فردی بودند از جانب کسانی که به هر صورت می ها تالش اين! بشتابد

 اين  ی اعمال قضاوت در باره. کاری انجام دهند و دينی را که به گردن داشتند، ادا کنند
کدام در حيات نيستند و امکان   پذير نيست، به ويژه اين که هيچ  به سادگی امکانعده

  .دفاع از خود را ندارند
  





  
  
  

  در زندانبايکوت
؛ های انحرافی بايکوت ها؛ کاربرد توابی زندانيان برای مجازات  حربه

  ...فراد وی ا اثرات مخرب آن در روحيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نشسته، با تبر تان مگسی را که بر پيشانی دوست
.نرانيد  

  المثل چينی                                    يک ضرب
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ه و منزوی کردن، مؤثرترين و باالترين ابزار برای تنبيه يک ، ايزول بايکوت،در زندان
کنند، در واقع به نوعی   در اجتماع نيز وقتی کسی را به زندان محکوم میاحت. فرد است

استفاده از ابزار بايکوت، به معنی اجرای اشد مجازات . اند وی را دچار انزوا کرده
 حاکميت و قدرت را در اختيار نداريم وقتی که ابزار اعمال. برای تنبيه فرد خاطی است

 های معمول را به کار بنديم، شيوهتوانيم  و برای تنبيه و مجازات کردن فرد خاطی، نمی
  .شود  کردن می بايکوت تنها راه تنبيه

اند و در  شود که به اردوی دشمن پناه برده اين سياست در ارتباط با کسانی اعمال می
مجازات  .شان متصور نيستياند و راه بازگشتی برا  را رد کرده"خ سر خط"واقع 
شود که رو در روی زندانيان و دست در دست زندانبانان   مشمول کسانی میبايکوت
ی  در زندان، بايکوت به شيوه. ها هستند اند و الجرم مستحق شديدترين مجازات ايستاده

اين سياست شامل . شد  به افراد خائن و تواب اجرا میها، نسبت ی زمينه مطلق و در همه
  . شد های معمول درسطح اتاق و يا بند می وگو، بازی، غذاخوردن و انجام کار تحريم گفت

ای از زمان، در اثر فشار، ترس   کسانی که در برههبابه کارگيری اين شيوه در ارتباط 
دهند، سياستی به  ی تن میی جمسانی و روانی، به ضعف و سست و وحشت و يا شکنجه

متأسفانه مورد فوق در برخی مواقع، از طرف افراد مورد . غايت غلط و انحرافی است
شده را در منجالب   فرد بايکوتبيشترهای درغلتيدن هر چه  توجه قرار نگرفته و زمينه

  .آورد فراهم می
ها و   که افراد به بهانهگرفت   می  و مرزبندی زمانی انجامبدترين شکل بايکوت

دستاويزهای گوناگون به بايکوت مخالفان فکری، سياسی، ايدئولوژيک و تشکيالتی خود 
ماندگی فکری  ای عدم ظرفيت تحمل رقيب و عقب   با اتخاذ چنين شيوهها آن. پرداختند می

 .، حتا اگر دليل موجهی برای کارشان داشته باشندساختند نمايان میشان را  و سياسی
ی   ضعفی و يا مخالفت با شيوهکوچکترين تخلفی يا نشان دادن کوچکترينافراد با 

ی  اين رويه .ها بودند ين مجازاتبزرگترتحمل ای مستوجب  برخورد و يا اتخاذ خط مشی
ی  ی اين واقعيت است که فرد و يا جريانی که چنين شيوه دهنده غيرمنطقی، نشان

گيرند، در صورت داشتن هر گونه  گر به کار میای را در حق زندانيان دي رحمانه بی
حق مخالفينش  قدرت اجرايی و ابزار اعمال سرکوب و قهر، از انجام هيچ جنايتی در

  .  مشابه در عمل ديده شده استمواردچه در  چنان. د کردفروگذار نخواه
 قلمداد کردن "نجس" با  و طيفی که او وابسته به آن بود، در دوران شاهالجوردی

با را  متحد بودند، مرزبندی خود ها آن که با زندانيان کمونيست و مرزبندی با مجاهدين
اين سياست ارتجاعی، نمود عينی خود را بعد از پيروزی . زندانيان اعالم داشتندديگر 

کر را در عمل و در حاد جامعه به خوبی کارکرد اين نوع تفآی  انقالب نشان داد و همه
 و همکارانش قدرت را در در دورانی که الجوردی. مشاهده کردندموضع حاکميت 
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ی  های ديروزی را با اعمال قوه"نجس"مند شدند،  اختيار گرفتند و از ابزار سرکوب بهره
به ... نماز وقهريه از ميان برداشتند و يا به خاطر اعالم نظرشان مبنی بر نخواندن 

 .ی اعدام سپردند جوخه
. بعضی از افراد در طول زندان، هيچ کس و هيچ معيار سنجش عمومی را قبول نداشتند

چنين ديدگاهی . ديدند  میها آنهای  اثبات حضورشان را هماره در نفی ديگران و تالش
ی مخالفان خود را مشمول و مستحق حداکثر  در صورت داشتن قدرت قهريه، همه

چنين افرادی همه را .  هيچ منتقدی را تحمل نخواهند کردها آن. کردازات خواهد مج
وجه قابل پياده   چيزی که در يک اجتماع به هيچ. خواهند رنگ می الشکل و يک متحد

ای از تاريخ و در هيچ کجای جهان نيز کسی موفق به انجام  کردن نيست و در هيچ برهه
ای حساس،  د، حتا در زندان که انسان دارای روحيههنگامی که اين افرا. آن نشده است

شان برانگيخته نشده و اين گونه  شود، احساسات زنجيرانش می شکننده و مهربان با هم
های خود که از سوی دشمنی مشترک مجبور به تحمل عذاب  سلولی رحمانه بر عليه هم بی

، هيچ مخالفی را بر کنند، اگر دارای قدرت سياسی باشند اند، عمل می  شده و شکنجه
اين دسته .  برای نابودی هر کسی، سازی کوک خواهند کردها آنمطمئنًا . نخواهند تافت

 رفتارشان واقف نباشند، ولی مسيری را که  ها و افراد شايد به نتايج مخرب قضاوت
جا راه خواهد  ی برخوردشان با مسائل، به يقين به همين اند و نحوه و زاويه انتخاب کرده

  . دبر
ی به اعمال  ايدئولوژيک که منته وهای سياسی پافشاری بر روی داشتن مرزبندی

گرديد، در ميان زندانيان زن و بندهای  توزانه و غيرانسانی می های به غايت کينه روش
، بسياری از مرزهای انسانی را موارد از برخی حتا در .خورد  به چشم میبيشتر ها آن

صادق و های  انی آن است که چگونه انس دهنده ود نشان اين خ.نيز درنورديده بودند
های  ی الزم برای اعمال شيوه  عميق و لطيف نيز از زمينهفداکار و گاه دارای عواطف

 صادق و فداکار و دوست های انو اين که چگونه حتا انس. غيرانسانی برخوردارند
های غلط و  قضاوتی  توانند بر پايه داشتنی نيز در صورت برخورداری از قدرت، می

 چگونه فاجعه به دست .رحمی گردند های نادرست، تبديل به دژخيمان بی مرزبندی
دهند، دارند، صورت  چه که انجام می افرادی که چه بسا در ابتدا سرشتی متفاوت از آن

 بعد از ،ز به نام بهناای ی رفتار زندانی  در باره آزاد-خانم ف. گيرد حقيقت به خود می
  واندازد  میمباالتی ساکی را روی سر يک عضو نسبتا مسن حزب توده که در اثر بی آن

  : نويسد  میشود میباعث زخمی شدن صورت وی 
با صدای افتادن ساک چند نفری سر خود را از روی روزنامه و کتاب بلند 

اوت به خواندن ادامه تف گذرند و بی زود اما از کنار موضوع می. کنند می
. دهد سميرا بهناز را خطاب قرار می. اند چند نفری کمی شوکه شده. دهند می

خانم الف چند . شود کنان از اتاق خارج می دهد و خنده بهناز پاسخش را نمی
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   ١٤٨.کند اش را پاک می قطره خون روی گونه
اعتراض او دفاع دهد که بهناز چگونه از عمل خود در برابر  نويسنده سپس توضيح می

  . ی را مستحق چنان برخوردی دانسته استا کرده و خانم نسبتا مسن توده
 از درد و سوزش ،ی روحی اين چند قطره خون آيا کسی شکی دارد که درد و لطمه

 آيا اگر بهناز دارای ؟ استبيشترکند   ناشی از کابلی که بازجو بر بدن زندانی وارد می
امثال او و گذاشت؟ آيا او  ی برجا میا ی و قهريه بود اثری از آثار يک تودهقدرت سياس

  انديشان را داشتند؟ تاب تحمل دگر
 در "سهخط " از زندانيان مارکسيست، به ويژه ای عده از سوی سياست اعمال بايکوت
ان، چيزی نبود جز سياستی در  ديگر در بندهای زنهای جريانمورد افراد وابسته به 

  :به تعبير حافظ . خدمت رژيم به ويژه در دوران سرکوب
  ی نيستملول از همرهان بودن طريق کاردان

  بکش دشواری منزل به ياد عهد آسانی 
های ديگران را شناخته و بتوان با علم به آن، به  جايی است که ضعف هنر در آن

جا نهفته است که دوست را از دشمن  ظرافت در آن. خت پرداها آنمشارکت با 
، از هر دو طرف بودند؛ هم قربانيان سياست بايکوت. بازشناخت و قربانی را از ظالم

بايست تنها در مورد دشمنان خلق و  سياستی که می. شونده کننده و هم بايکوت بايکوت
گرفت و  زنجيران را در بر می شد، هم مال می پيوسته بودند، اعها آنکسانی که به اردوی 

های  ها و رشد کينه وعداوت های فرعی و هرز دادن انرژی محصول آن باز شدن جبهه
 در واقع دوستان را به ها آناين افراد از درک اين نکته عاجز بودند که . بودحاصل  بی

روی آوردن به . دازند بپرها آنکنند به مبارزه با  کنند و بعد تالش می دشمنان تبديل می
اين نوع برخوردها تنها باعث رشد و نمو نهال دشمنی شده که خود دردسرهای بعدی را 

اين سياست، قبل از هر چيز آثار مخربی بر روی شخصيت فرد . آورد به وجود می
او دچار . که چنين نبود ديد، حال آن او خود را انسانی برتر می. بايکوت کننده داشت

زنجيرانش کينه  او به جای عشق، به هم. شد در مورد خود و قدرتش میجا  توهمی بی
رفت،  اگر اين فرد به زير فشار می. داد او تنفر از يکديگر را اشاعه می. ورزيد می

 را بايکوت کرده ها آنورزيد و   کينه میها آنبسيار طبيعی بود بر عليه کسانی که به 
های الزم برای انجام اين کار  ر زير فشار، بهانهاو مطمئنًا د. سرهم کندنيز بود، مطالبی 
. ش به اشد مجازات محکوم کرده بودا  را در دادگاه منطقها آناو قبًال . کرد را پيدا می

چه که  او ديگران را مسبب آن. شد های بعدی را موجب می اولين قدم در اين راه، قدم
  :کرد شايد ابتدا تصور می. ديد برسرش آمده بود، می

، همانند من عمل کرده بودند، رژيم امکان شناسايی من را نداشت و اه  آن بزدلاگر
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 مقصر هستند و بايد بهای ها آنپس . توانست فشار را روی من متمرکزکند نمی
  ! خندند  نيز می  هيچ کاری نکرده و حاال به ريش منها آن. شان را بپردازند بزدلی

کننده را به دوستی و نزديکی با رژيم و  وت، فرد بايکها آندشمنی و کينه ورزيدن با 
رويد، منطق شما  وقتی زير فشار می. داد  سوق میحاج داوود و الجوردیاش  نماينده

 همه چيز موارد از بعضیدر . کند مانند زمانی که در زير فشار نيستيد، عمل نمی
دليل  او بی. کرد ونده نيز همان مسير را طی میش بايکوت. شود وارونه و برعکس می

رود و  راهه می به بی. کند ای مضاعف پيدا می پس کينه. مورد مجازات قرار گرفته است
سرنوشت . ريزد آيد و در نهايت، آب در آسياب دشمن می در صدد جبران مافات بر می

 مانند ،وفادار بودند) سهند (ی اتحاد مبارزان کمونيست  از زنانی که به برنامهبرخی
 به جايی ها آن. به خوبی مؤيد نظريه فوق است... و ، زهرا ضابطی اعتمادیکيانوش

 زمانی که فشاری احت.  گرفتند گران را نيز به عهدهی دي رسيدند که مسئوليت شکنجه
 دست از اعمال خويش   دوران آسايش نسبی فرارسيده بود بازهم نبود وها آنروی 

! جلو بيا" :نويسد   يه می- های متی از زبان کين برتولت برشت در انديشه. برنداشته بودند
زند،   که به خانه میای، اما صاعقه هم خودت را نفروخته. شنوم که مرد نيکی هستی می

 در باطن ،يافتند ه وحدت با رژيم دست نمی که در ظاهر بهايی  آناحت " .خريدنی نيست
حت و درستی ست تا ما را به ص ای درنگ کافی لحظه. زدند به همکاری با آن دست می

زند، بدون  ای که به خانه می  چونان صاعقهها آن. گويد برساند  می" يه- کين" که چه آن
تواند مدعی  چه کسی می. که خود بخواهند، در کار سوزندان خرمن مقاومت بودند آن

برد، عملی است   کسی که در زير فشار طاقت فرسای رژيم به سر میشود بايکوت
 به جيب مبارزان راه  آن تواند مدعی شود منافع خردمندانه و شجاعانه؟ و چه کسی می

توان  تجربه نشان داد که در مقابل رژيم، به تنهايی نمی! رود؟ آزادی و مقاومت می
است، خود اولين قربانيان  پذير کردند چنين چيزی امکان  که فکر میهايی آن. ايستاد

  : کردند  درک نمیها آن.  بودندشان ارزيابی نادرست
  گيرد ی آسمان را نمی هيچ دريايی همه
  . فهمد ی جنگل را نمی هيچ پلنگی همه

 تمرکز آن بود تا با تقسيم فشار در سطح بند، از  سراسری و همگانی میدباي مقاومت می
گمان درختی را که در ميان  وفان، بیت. آمد روی نقاط خاص جلوگيری به عمل می

که ممکن است به   حال آن؛دکن  و نابود میکندهکند از جای  علفزاری وسيع خودنمايی می
حفظ فرد در حفظ جمع معنی . ناپذير باشد، نرسد چنانی که جبران علفزارها آسيبی آن

توانست باعث مقاومت و ايستادگی افراد در مقابل  آن شرايط میچيزی که در . يافت می
 همبستگی و دلبستگی افراد به يکديگر ،ی آن باشد رژيم و سياست سرکوب لجام گسيخته

زنجيران خود را به  توان از بندی که صد پاره است و از کسانی که هم چگونه می. بود
ظار مقاومت داشت؟ مطمئن باشيد اگر کنند، انت ترين شکل تنبيه و مجازات می رحمانه بی
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خواهند تان ببرند، شما را نيز به ورطه نابودی  زنجيران کوه باشيد و در کنارتان هم
  . شود روی شما، چه بخواهيد و چه نخواهيد بريدن هر کدام، فشاری می. کشاند

  نخواستند از موضوع فوق تجربه کسب کرده و بهگاه هيچزندانيان زن متأسفانه اغلب 
 اتخاذ در دوران پس از حاج داوود. شان برآيند ی ين معضالت بندهابزرگترحل يکی از 

اين . گذارد می  و مرزبندی در بندهای زنان به شدت رو به افزايش سياست بايکوت
 - ف . ستندرود که زندانيان حاضر به ديدن روی يکديگر نيز ني جا پيش می  آن دشمنی تا

  :نويسد  میآزاد
ی مرزبندی براساس اتهامات گروهی و سازمانی بين زندانيان  بعدها مسئله 

 فرد شدن زندانيان رسيد، يعنی تعدادی -  به فرداچپ شدت زيادی گرفت و حت
در هيچ يک از کارهای . از زندانيان بصورت انفرادی با هم مرزبندی داشتند

ی از پيش تعيين شده زندانيان را  کردند و برنامه رکت نمیصنفی بند ش
کردند  زدند و تنها مطالعه می خوردند، تنها قدم می پذيرفتند، تنها غذا می نمی

 به ديگران نگاهی نکنند سقف اتاق يا او در اوقات بيکاری برای اين که حت
 حساب می  بقيه بريده بهها آناز نظر هر يک از . کردند  پنجره را نگاه می

   ١٤٩!آمدند
  :که و اين

شويد و کالمی با او حرف  گيتی در ظرفشويی، پشت به ناهيد ظرف می
پروانه از وسط بند و فتانه از سر بند ! زند؛ چرا که با او مرزبندی دارد نمی

   ١٥٠.زند؛ چرا که مرزبندی دارد جارو می
 ی و بايکوت به هنگام اتخاذ سياست اعتراضی نيز به علت وجود مشکل مرزبنداحت

ی کميک آن عمده  که جنبه اعتراضی به خود بگيرد جنبه  آن عملکرد زندانيان پيش از
 که در  مرگ پروين گلی آبکناری پیکند در که منيره برداران روايت می چنان. شود می

شان در چند دسته  دن اعتراض زندانيان برای نشان دا،زندان دست به خودکشی زده بود
  : نويسد او می. کنند  به صورت فردی اعالم اعتصاب غذا میاو گروه و حت

ها و منفردها در يک روز شروع شد، اگر چه  ی کمون اعتصاب غذای همه
وقتی . ... رو گرديد پاسدار با چند نوع اطالعيه کتبی و شفاهی روبه

هفته بعد در مالقات هم به . مجواب روشنی نداشتي "رمجموعا چند نف"پرسيد
ها تنها تعداد اعتصابيون  بعضی از کمون. های متفاوت گفته شد ها رقم خانواده

اين . کمون خود را برشمرده بودند که برايش مشروعيت قائل بودند
غذای خود را . سردرگمی، در بازگرداندن غذای اعتصابی ها هم مشهود بود
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دو . گذاشتيم ريختيم و پشت در می  میداشتيم، در سطلی از ديگ غذا بر می
اما اين کار . جا ريخت و بيرون داد شد همه را يک می. سطل و چند بشقاب

   ١٥١.ريخت را در هم می" مرزبندی سياسی"
شد که  هايی باعث می اتخاذ چنين شيوه  افراد در بند زنان وپراکندگی و تفرقه در ميان

هايشان نيز موفقيتی حاصل نکنند و در مقايسه  هترين خواست يابی به ابتدايی  در دستها آن
رژيم از شکاف به دست آمده .  در طول زندان فشار مضاعفی را تحمل کنند،با مردان

ها را  ها بود که مردها تواب در حالی که سال. کرد در بند زنان نهايت استفاده را می
ها در بندهای زنان  اب تو، شده بودها آنبيرون ريخته بودند و رژيم مجبور به جداسازی 

ها در بسياری مواقع به  ی بندها و انتخاب سلول حالی که اداره  در. هنوز حاکميت داشتند
  . از داشتن چنين حقوقی محروم بودندزنان  ،دست زندانيان مرد بود

 طی ١ واحد ٢ و يا مرزبندی در بند  بايکوتيک نوع ازدر ميان زندانيان مجاهد 
 و به خاطر نحوه نگرش متفاوت زندانيان به مسائل مختلف بند و ۶۴-۶٣ای ه سال
   .به وجود آمده بود که اثرات مخربی داشتبرد امور  پيش
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  در روايت افراد  و قيامتقبر، واحد مسکونی
  

وسط کسانی که های نادرست و غيرواقعی از حقيقتی دردناک ت گزارش
  ...اند و ی فوق را پشت سر نگذاشته تجربه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هيهات! ليکن هيهات...   
 هر کاتب که نه دل بود،

اليه خبر است و هر مکتوب بی  
!همچنينکه نه دل است؛   

 
  همدانی القضات عين
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 از ،اند هم به آن گفته" قفس"و " تابوت "است که" جهنم"همان " واحد"
. های شکنجه ترين روش  رحمانی است و از شگفتابداعات ناب حاج داوود

   ١٥٢.ای سخت پيچيده روشی به ظاهر ساده، با درون مايه
  : است که به درستی معتقدناصر مهاجر

" واحد" سرنشينان پيشين اچرا حت: ر اما هم چنان پا برجاستراز سر به مه
اند، تمام و  های شتشوی مغزی را با همه وجود حس کرده که کارکرد برنامه

ی مهم از زندان جمهوری اسالمی را  اند و اين جنبه کمال به آن نپرداخته
   ١٥٣اند؟ چه بايد و شايد نشکافته چنان
کند واقعيتی را به چشم جهانيان پديدار کند، ولی در رابطه با آن،   تالش میناصر مهاجر

اطالعات الزم و دقيق را در اختيار نداشته و به عنوان يک محقق موفق نشده است 
ه بوده است، چنان ک را دريابد تا آن را آن" قفس " و"تابوت"، "جهنم"با " واحد"تفاوت 

 اين موضوع، مظلوميِت زندانی سياسی در .انتقادی به ايشان وارد نيست. مطرح کند
، ی رژيم خمينیها زندانرساند که پژوهندگان فعال و دلسوز در امر   را میرژيم خمينی

 گذشته است، ها زندانه که در اين چ اند پژوهش دقيق و جامعی از آن کنون نتوانستهتا
ر کا ماند و کسانی چون مسعود نقره  می اما ای کاش مسئله در همين حد باقی. ارايه دهند

 در اين زمينه به اظهار نظر نپرداخته و خاک ،اند که از دور نيز دستی بر آتش نداشته
 "واحد مسکونی"ژه قربانيان در چشم و نمک بر زخم قربانيان رژيم و به وي

  ١٥٤.پاشيدند نمی
  

  ی قيامت به پديدهغيرواقعی هويت دادن 
  

ها را نداشتن   دليل راه اندازی تابوت،انگارانه  در روايتی بسيار سادهيرواند آبراهاميان
  : داند جای کافی در زندان می

بود که همين ازدحام جمعيت باعث شده بود تا زندانبانان به سختی جالب 
نيان بسيار تنها زندا. توانايی مجازات زندانيان را با حبس مجرد داشته باشند

 برای همين  احتماًالتابوت. شدند  مجرد نگهداری میمًالهای کا مهم در سلول
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    ١٥٥.کمبود جا طراحی شده بود
تواند مطرح بوده باشد؛ چرا که در  ی کمبود جا نمی مسئله که قف نيستوان آبراهاميا

 در شرايط ، نفر٢٠ به جای توانستند قرار داده بودند، میها را   تابوتهمان مساحتی که
های  سلولتقريبًا اکثر . اصًال بحث کمبود جا نبود! بگنجانند نفر را ١٠٠عادی بيش از 

.  در زمان مذکور خالی بودندندان گوهردشتگانه ز  هشتهای انطبقات اول ساختم
اندازی شده بودند که در فصل مربوطه به تفصيل در  ها بنا به داليل ديگری راه تابوت
  .ی آن توضيح داده شده است باره

  
  :نويسد  میی قيامت وريا بامداد در باره

ای از حياط  شد چادر کوچکی بود که در گوشههمان طور که اشاره " قيامت"
بايستی از هشت صبح تا نه شب را در  شد و زندانی می ر برپا میحصا قزل

 درجه تابستان بدون هيچ گونه ۵٠ تا ۴٠آن به حالت ايستاده در گرمای 
 کسانی که مدت زيادی در قيامت به سر بيشتر. سرگرمی طاقت بياورد

اين تنبيه به زندانيان مرد و به تعبير . شدند چار اختالل روانی میبردند د می
   .اختصاص داشت اسالمی به برادران

  :يا اين که
 و حاج  از ابداعات الجوردیها که خود ماجرايی دارد همانند قيامت"تابوت"

يت کار بود و به زنان يا به اصطالح به خواهران اختصاص  جناداوود
هايی بود به تمام معنا تابوت گونه که به ديوار ميخ  ها جعبه اين تابوت. داشت

اين . شده بود و زندانی در تمام شبانه روز در آن حصار تنگ محصور بود
های کميته مشترک اقتباس شده بود با آن يک تفاوت  طرح که از انفرادی

  ١٥٦. کار داشت و آن ايزوله شدن مطلق و تداوم زمانی اين تنبيه بودآش
ر به کشف جديدی در ارتباط حصا  و اطرافيانش در قزل، حاج داوود۶٢سال ی  در نيمه

اعت در  س١٧اين کشف جديد، نشاندن فرد به مدت حداقل .  نائل آمده بودندبا شکنجه
جعبه نيز چيزی نبود جز قطعاتی از . بند بود يک جعبه به شکل کامًال ايزوله و با چشم

های نئوپان که روی زمين قرار داده بودند و از سه طرف، زندانی را احاطه  تخته
بند  هايش را با دست و يا فرد را روی تخت خوابانده و دست. کرد و پشت آن باز بود می

که زير شکنجه و در اثر شرايط ر اکثر مواقع صدای افرادی د. بستند به تخت می
شد که شرح  بار دوام نياورده و تن به مصاحبه و همکاری داده بودند، پخش می رقت
داوود را کسانی که در  های حاج"قبر"ی  مسئله .وط آن در قسمت مربوطه آمده استمبس
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شود که کسانی که در اين  کل زمانی آغاز میاما مش. اند اند، بارها توضيح داده آن بوده
های متفاوت اين پديده، در خلوت خود نشسته و به  اند، با شنيدن تنها نام شرايط نبوده

 و نتيجه را که جز تصويری غير پردازند تجسم چيزی که ممکن است بوده باشد، می
ه کتاب تاريخ ی تاريخی ارايه داده تا برگی ديگر ب واقعی نيست، به عنوان يک واقعه

، تنها بيانگر يک محل و يک "جعبه"، "قفس"، "قبر"، "تابوت"، "قيامت. "افزوده شود
های باال به يک  تمامی اسم. ر استحصا  در قزلشرايط مشخص در زمان حاج داوود

های  ، نه شرح و بسطرفتگ ی خاص را در بر می د و يک پديدهش محل خاص اطالق می
   .سازند  مینشانمحيرالعقولی که افراد در ذه

های   به خوبی مشخص است که او با شنيدن نام محل"وريا بامداد"با خواندن توضيحات 
 سر و کار دارد، پس حتمًا بايد چون با جهنم" قيامت. " است فوق به آن تجسم مادی داده

اما برپايی . کرد  به شکل ديگری آن را تصوير میجای گرمی باشد وگرنه وريا بامداد
گويد که   نمیوريا بامداد. اين ديگر از بدايع روزگار است! رحصا چادری در حياط قزل

 و تازه در صورت برپايیای برپا شده بود؟  ر چنين پديدهحصا حياط قزلی کدام  در گوشه
معلوم نيست چرا دارد؟ ...  و"جهنم" و "قيامت"ی   چه ربطی به پديدهچنين چيزی،

ی يک چادر و در هوای آزاد نگاه  قربانيان خوشبخت را در آن هوای گرم، در زير سايه
تواند بهتر به تحقق  ی سوزان آفتاب، می  است که اشعه ديشيدهاند؟ بامداد نيان داشته می

 در کرج "پنجاه درجه"ی فرحبخش يک چادر در گرمای  سناريوی فوق کمک کند تا سايه
ر فلزی نالبته اگر زندانيان خيالی مزبور را در يک کانتي!  تهران استهای که از ييالق

  .آمد او به وجود میداشتند، شايد جهنم مورد نظر  زير آفتاب نگاه می
 ساعته در ٢۴ دو زندانی باي " گونه که به ديوار ميخ شده بودتابوت"های  داستان جعبه

ها مختص زنان بوده است نيز کمکی به کشف  آن باشد و ذکر اين مطلب که اين تابوت
ری تابوت شکل ظاهاو . کند  می تر کند و فقط موضوع را پيچيده حقيقت و يا شرح آن نمی

آورد فکر  ای به توصيفی که می  لحظهوريا بامداد. است را نيز از اسم آن وام گرفته
گر  های پرسش ها مطمئنًا پاسخی منطقی برای ذهن داند که اين توصيف کند و نمی نمی

يته تابوتی که به ديوار ميخ شده باشد، چه تشابهی با سلول انفرادی کم! نخواهد داشت
اند، دارد؟ وريا  مشترک که يک اتاق کوچک است و هزاران نفر آن را تجربه کرده

اگر . کند تابوت به صورت عمودی به ديوار ميخ شده بود و يا افقی  مشخص نمیبامداد
سرپا ايستادن برای ! های متوالی سرپا در تابوت بايستد ه عمودی باشد زندانی بايد ما

سرپا ايستادن دارند به تنبيه ی  کسانی که تجربه. ای، غيرممکن است مدت طوالنیچنين 
تابوت مزبور حتمًا بايد در هم داشته باشد تا فرد به . اين مسئله به خوبی آگاه هستند

د و توضيح يآ  مدت مشکل تنفسی پيش می در آن صورت در طوالنی! بيرون پرت نشود
 موارد اشکال فوق را البته وريا بامداد... خورد و یرد در کجا و چگونه غذا ماين که ف

است که   کتاب توضيح داده١٨۵ قلمداد کرده و در صفحه های حاج داوود ابتدايی طرح
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 شب بايد بايستند و از ُنه ٩، افراد از شش صبح تا  جديِد حاج داووددر تابوت و يا قيامت
  . هم بدين گونه نبود شب تا شش صبح اجازه دارند بخوابند که آن

  
  : نويسد  در اين باره میافشين اعرابی
له عبارت است از ين وسيا. ن ابتكارات اتاق قد قامت صاله استيكی از اي

 متر آه ٢اع حدود  متر و ارتفی سانت٢٢ در ٢٢صندوقی فلزی به ابعاد 
تواند سه تا چهار روز  ن عمل میيا. دهند ی را در آن به زور جای میزندان

دن آب است و يك قادر به آشاميای بار ق لولهي فقط از طریطول بكشد و زندان
ن شكنجه بر يانی آه اي زندانبيشتر. تواند تنفس آند ی میيق حفره هاياز طر

ك طرف يها به  دگی شانهيرات و آش اعمال شده به انحراف ستون فقها آن
د خواند يز خواهيگری آه شرح آن را نين دستگاه و دستگاه ديا. مبتال شدند

گر يد. باشد های انقالب می  دادستان دادگاهیاز ابتكارات اسداهللا الجورد
 تر اتاق قد شرفتهيامت آه نوع پياست به نام ق دستگاهی یابتكار الجورد
 ۴٠ای است فلزی به ارتفاع  ن دستگاه صندوقچهيا. باشد  می قامت صاله

 را دو ال در آن قرار یآه زندان. ٣٠ و عرض ٩٠متر و طول  سانتی
ا گرمای تابستان در يدادند و سپس صندوق فلزی را در سرمای زمستان  می

برای جا دادن زندانی گاه تا شش نفر روی در آن . گذاشتند محوطه باز می
ن شكنجه در ي آه ایاني از زندانیاري شمار بس.ستادند تا در آن بسته شوديا یم

شان ي گردن و ستون مهره هایا شكستگيمورد آنها اعمال شد به قطع نخاع و 
شان منجر شد ي ستون مهره هاین حالت به حالت گرفتگيد و در بهتريانجام
  ١٥٧دچار شدند ی و فلج دائمی دائمی آنها به نقص عضوهایبا تماميآه تقر

  
 ، قفس، قيامتهايی تنها رنج و دردی را که قربانيان واحد مسکونی خلق چنين افسانه

نيازی به خلق . افزايد کند و چيزی به جنايات رژيم نمی اند، لوث می تحمل کرده... و
تگاه ابتکاری ساخته شده در ذهن در دس. های محيرالعقول و غيرواقعی نيست دستگاه

. خوابيدن برخوردار استسرپا  قربانی از موهبت تکيه دادن به ديوار و افشين اعرابی،
با ... اه بيش از يک هفته وشما را روزها و گ. تر بود در حالی که واقعيت بسيار دردناک

  .ايی تکيه داده و يا بخوابيددادند به ج بند سرپا نگاه داشته و اجازه نمی چشم
آيا شش نفر . ابعاد داده شده توسط ايشان را يک بار ديگر در ذهن خود مرور کنيد

شود   آيا می سانتيمتر است جا بگيرند؟٩٠ در ٣٠ که ای توانند بر روی در صنوقچه می
فشين دانم ا  بعيد میکنيم؟ به اين موارد استناد حقوقی کرد يا فقط دل خودمان را خوش می
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  .اعرابی بتواند نام يک نفر را بياورد که در چنين جاهايی بوده باشد
  

هايی  اند، شهادت  صحبت کرده"قبر"و " قفس"، "تابوت"ی  از ديگر کسانی که در باره
 بسته ها، نوبری است و افراد شهادتاين است به نقل از زندانيان مجاهد که هر يک از 

از همه . اند  به واقعيت شکلی غيرواقعی، تصنعی و گاه مضحک داده،شان به نوع تخيل
تعجب برانگيزتر داستان محفظه و داشتن سوراخی در پايين و شير آبی از باال است که 

شدند که  دادند، متوجه می مطمئنًا مسئوالن نشريه مجاهد هم اگر کمی دقت به خرج می
و آن . نويسی بر آن نيست  و مفهومی ندارد و نيازی به رديهادعاهای فوق هيچ معنا

 را فقط به ديگری نيز فقط شنيده جايی به نام قبر بوده و از آن جايی که در ذهنش قبر
زهرا ديده است، آن را به همان شکل به تصوير در آورده   شکل يک گودال در بهشت

ِکم در آن  توانست دست  فرد میبود و است، می  ای کاش قبر به شکلی که او گفته. است
نشريه مجاهد، به نقل از يک زندانی که از دوستان من  !دراز بکشد و استراحت کند

    :نويسد  می١٥٨شود است و ده سال را در زندان سپری کرده و متأسفانه معرفی نمی
ر به منظور حصا  رحمانی رئيس زندان قزل حاج داوود۶٢در اواخر سال 

در هم شکستن زندانيان مقاوم و ايجاد فضای يأس و دل مردگی، آخرين 
 متر ١ متر در ١های   او زندانيان را در محفظه :هايش را به کار بست روش

ها سوراخی  اين محفظه. کرد محبوس می)  طرف بسته بود۴کمدهايی که از (
 نداشت و نوری به داخل آن هيچ منفذی. در پايين و شيرآبی از باال داشت

ها و  ها و روزها و هفته تنهايی و سکوت مطلق برای ساعت. تابيد نمی
 روزانه فقط مقدار کمی غذا داخل قبر. يافت های متوالی ادامه می ماه
   ١٥٩.انداختند تا شعله حيات زندانی خاموش نشود می

 :نويسد به نقل از يک زندانی ديگر میو 
ی  هايی در زمين ايجاد کرده بودند که به اندازه ر حفرهحصا  قزل٣در واحد 

گذاشتند و با سرپوشی که  زندانی را در آن می.  واقعی بودابعاد يک قبر
روی آن قرار داده بودند رابطه زندانی را با دنيای بيرون به کلی قطع 

تنها چاره اين بود که زندانی . رفت قبر در تاريکی مطلق فرو می. کردند می
جا  آن.  دراز بکش و فکر کنگفتند به زندانی می. کش بخوابدالت درازبه ح

  ١٦٠.تابيد  نوری به داخل نمیکوچکترين ارا طوری ساخته بودند که حت
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 "سگالنه " و "کمد لباس"ی  ی پديده ی خود در باره  نيز به نوبهعباس اميرانتظام
  : گويد او می.  صحبت کرده است"تابوت"و

 بود که ر بنده ديدم سه نوع شکنجهحصا ی ديگری را که در قزل نوع شکنجه
کمد عبارت است از يک ...  معروف بودبه نام کمد لباس، النه سگ، تابوت

گذاشتند و درش را قفل  ی زندانی را داخلش میکمد جالباسی معمولی که وقت
تاريک . توانست بخوابد توانست بنشيند و نه می کردند اين زندانی نه می می

ترين نوع شکنجه بود که افراد تحملش  اين ساده. بستند رويش بود و در را می
نوع دوم که . کردند کردند و خوشبختانه توان روانی خودشان را حفظ می می

 ٩٠حدود  يعنی جايی به ارتفاع در. ی سگ بود دتر بود به نام النهاز اين ب
توانست بخوابد و نه  نه می. توانست توش بنشيند متر که زندانی فقط میسانتي
داشتند که اين هم يک تنبيه  توانست بايستد و مدتی در اين حالت نگهش می می

را درست کرده و از اين بدتر تابوت بود که يک جايی . ای بود بسيار زننده
خواباندن و روش را با تخته و يا يک  بودند شبيه تابوت و زندانی را می
تمام کسانی که در اين تابوت ...  پوشاندند پارچه سنگين و يا فرش و گليم می

 ديوانه شدند و  کنترل روانی خودشان را از دست دادند و واقعًا گذاشته شدند؛
ول ما بودند من ديده ما بودند و يا در سل که در بند هايی آنمن چندين نفر از 

 سالمت روانی خودشان را از دست داده هايی بودند که کامًال بودم و جوان
   ١٦١...بودند

 و النه سگ و کمد لباس نيز چيزی ی تابوت  در باره از تعبيرات عباس اميرانتظامبرخی
های او  اش از اين واقعيت و يا شنيده های تخيلی و و برداشتهای خود ا  ذهنيتجزنيست 

چه را که او بدترين نوع  ها کمی دقت شود، آن اگر در توصيف او از پديده. از ديگران
آيا زمانی که شما دراز . داند اتفاقًا در مقايسه با آن دو تای ديگر بهتر است  تنبيه می
توانيد بنشينيد و نه  که نه می  ت يا زمانیايد و امکان استراحت داريد بهتر اس کشيده

توانستيد در آن دراز بکشيد با جايی که در آن نه  ی محلی که می بخوابيد؟ يا مقايسه
ها آن است که خودمان هم به  مشکل اصلی ما ايرانی. توانستيد بايستيد و نه بخوابيد می

هايی که  نتظام و محلاميرا البته با شناختی که من از. کنيم گوييم فکر نمی چيزی که می
.  است های فوق بوده باشد، نديده  در محلخود است، دارم، مطمئنم او کسی را که   بوده

بند شد وگرنه تا پيش از  ها، با زندانيان سياسی هم عام  تنها بعد از قتلعباس اميرانتظام
زندگی با زندانيان سياسی محروم بود برد و از  سر میها به " غيرگروهکی"آن، در بند 

و تنها گاهی اوقات بعضی از زندانيان سياسی را به بندی که او نيز در آن به سر 
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 با ۶٧عام زندانيان سياسی در سال  اميرانتظام بعد از قتل. فرستادند برد، می می
ديگر به ای   همراه با عده۶٨بند شد که من نيز در سال  ی زندانيان سياسی هم باقيمانده

به سر برده باشد غير از من حضور " تابوت"در آن بند کسی که در .  پيوستيمها آن
، شمن مسعود وحيدی،   مهدی کاظمی،شکراللهی) جمال(افرادی مانند حسين. نداشت

بردند، به خاطر  های روحی رنج می که در بند از بيماری...  وسيدحسين اصغری
 . ی حضور در شرايط فوق فشارهای معمول زندان بود و نه فشار ويژه

 ها آندر حالی که تنها در مورد " سقف"و " تابوت"های   نيز از پديدهسياوش محمودی
ولی . گويد  سخن می ر به سر نبرده،حصا  در قزلگاه چهياست و خود  چيزهايی را شنيده
  :کند گويد، نمی چه که می دقتی در ذکر آن

 الی ۴٠ های انفرادی اوين ی سلول هايی به اندازه ای در داخل سلول در دوره
ای قرار  های چند طبقه ها تخت در اين سلول. کردند زندگی می) نفر (۴۵
" قفس"ها به  اين اتاق. نشستند  نفر می٨ الی ۶ت که روی هر يک داش

    ١٦٢...معروف بودند
  :و نيز

بود و افراد " تابوت"طوری که از اسمش پيداست، دقيقا شکل   همانتابوت
ها به همان حالت نگاه  خواباندند و زندانی را مدت تنبيهی را درون آن می

ی اين تابوت تنها يک سوراخ به اندازه پنچ ريالی تعبيه کرده رو. داشتند می
   ١٦٣.بودند که فرد بتواند نفس بکشد

ی  انديشد که در سلولی به اندازه ای به اين مسئله نمی  لحظها حتسياوش محمودی
ونيم، چگونه  متر در دو متر متر و هفتاد سانتی در مساحت يک های اوين انفرادی

به .  کرد توان مچاله تواند چندين تخت وجود داشته باشد؟ تخت را که مثل انسان نمی می
تنها برای مشخص " قفس"شد و  اطالق نمی" قفس"ر حصا های قزل هيچ يک از سلول
  . شد  کار برده میبه... و" قيامت"و " قبر"ساختن همان محل 

نيز يا خودش يا شخصی که اين مسئله را برای او نقل کرده است، " تابوت"در ارتباط با 
ی تصويری خيالی و کامًال ذهنی بسنده کرده   و به ارايه  خود کمک گرفتهقدرت تخيلاز 

الاقل مشکل  با اين حال برخالف ديگر راويان، .اند و در پی کسب حقيقت موضوع نرفته
ن تنها جايی که فرد مجبور به خوابيدن در آ ! است  کرده تنفس زندانی در تابوت را حل

در بخش (ها را توضيح دهند"تخت"اند همان  ای خواسته شايد عده. ها بود"تخت"بود، در 
  .)مربوطه به اين موضوع پرداخته شده است
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  ...توهم در روايت واقعيت و يا
  

 تنها ،اند و يا چنين ادعايی دارند  کرده  را تجربهه دستگاه حاج داووددر ميان زندانيانی ک
اند و   مانند دادهی مزبور شکلی قفس باشند که به پديده بخشی از زندانيان مجاهد می

های  ی مجاهد و کتاب هايی که نشريه  طرح.کنند  ديگران چنين چيزی را روايت نمی
رساند و   می دهند نيز همين مطلب را ی مزبور انتشار می ط به اين سازمان از پديدهمربو

اند که از اساس غيرواقعی  باشد نيز طراحی کرده که از سقف آويزان میرا گاه قفسی 
آن   ی دهنده اين پديده نشان. باشد ، میاند جا نبوده است و زاييده تخيالت افرادی که در آن

 و يا حقيقت هستند ،اند  برده ناتوان از تصوير محلی که در آن به سراست که راويان يا 
 زندانيان اتفاقًا. ديدند  چنان جايی را میدوگرنه ديگران نيز باي. کنند را روايت نمی

برند و شرايط   می شناسم و در اروپا به سر مجاهد و به ويژه زنانی که من از نزديک می
 !دهند ه از محل مزبور ارائه نمی قفس گوناند، روايتی فوق را پشت سرگذاشته

ای به  ه است، طی نامه زندان بود۶۴ تا ۵٩ که از سال زندانی مجاهد غالمرضا جالل
  : نويسد  می به گاليندوپل۶٨ماه   دی۵تاريخ 

به ) ۵٠×۵٠× ٧٠ه ابعاد ب( کوچک  ماه در يک قفس٢ به مدت ۶٣در سال 
همراه اسماعيل رزاقی، بازيکن معروف تيم ملی فوتبال ايران، از سقف اتاق 

اسماعيل به خاطر اين که قبول . ر آويزان بوديمحصا کار رئيس زندان قزل
 . صحبت کند تا چند ماه بعد هم در قفس ماندکرد بر عليه آقای رجوی نمی
١٦٤    
 و پيش ۶٠ دستگير شده بود و در سال ۵٩ با نام مستعار اسماعيل در سال مهشيد رزاقی

وی عضو تيم فوتبال هما و . اش را که مهشيد بود، ارائه کرد ، نام اصلی خرداد٣٠از 
به نام حسين  بود و در ميان دوستان و خانواده ۵٧ و ۵۶تيم ملی اميد ايران در سال 

 و در  با حسين بوده است چگونه در يک قفسدانم غالمرضا جالل نمی. شد شناخته می
 خرداد افراد ٣٠المللی از نام مستعار او که تنها پيش از  ی يک ارگان بين نامه به نماينده

 اولين و اذعان کنم اد هر چيز باي؟ قبل ازکند شناختند، استفاده می او را به اين نام می
 خود حسين رزاقی! شود در يک قفس با کسی همراه بوده است نفری است که مدعی می

 در گاه هيچ يا قفس وانگهی، محل قبر. قفس بوده است چنين ادعايی نداشت که با کسی هم
  !ود نباتاق کار حاج داوود
ای را در آن محبوس  افتد که پرنده اختيار به ياد قفسی می ، شنونده بیبا شنيدن نام قفس

وقتی نوبت بازسازی قفس . کنند قفس پرندگان را غالبًا از سقف آويزان می. اند کرده
 آويزان اج داوودرسد، قفس مزبور بايد از سقف اتاق کار ح  هم میابداعی حاج داوود
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همانند دو قناری يا مرغ عشق که در يک قفس هستند، بايستی دو نفر نيز در يک ! باشد
 را به سخره گرفت و شود جنايت بزرگ حاج داوود تر نمی از اين مضحک! قفس باشند

 و يا ققس، تنهايی فرد و قبرگيری  ی اصلی شکل فلسفه! به ريش قربانيان آن خنديد
مگر ديوانه بودند که دو نفر را در يک قفس قرار دهند؟ . شکستن او از اين طريق بود

از ايشان خواهشمندم اگر روزی مطلب مرا خواندند، توضيح دهند که هر بار چگونه 
ديک سقف به پايين  را از نزها آنآيا نردبان گذاشته و ! اند برده  را به دستشويی میها آن
آوردند يا آن که مجبور بودند در همان قفسی که از سقف آويزان بوده، قضای حاجت  می

آيا يک جراثقال ويژه، قفس ! آويز بيارايند؟  را به عطری دلکرده و اتاق کار حاج داوود
، دو ۶٣ بهار سال کرد؟ من در زمان مذکور، يعنی در  کيلويی را باال و پايين می٢٠٠

 را که از سقف آويزان قفسیوگو پرداختم و   با وی به گفتبار در اتاق کار حاج داوود
 ... و"قيامت" و "قفس" قرار داشت و محل ٣ در واحد اتاق کار حاج داوود! باشد، نديدم

  . بود١احد که به مردان اختصاص داشت، در و
گرم را تحمل کند، حتمًا از  کيلو١۵٠ر که بايد وزنی در حدود  مزبوچه نيازی است قفس
اگر قفس مزبور را روی زمين قرار بدهند، آيا فشار بر زندانيان . سقف آويزان باشد

قفس حتمًا بايد از سقف شد قفس را روی زمين بگذارند؟ آيا  نمیآيا ! شود؟  میکمتر
 اتاق حاج داوود فضای آزاد را ديده  که زندانی از طريق پنجره  آيا برای آنزان باشد؟آوي

  ای پشت آن بود؟ و از دلتنگی درآيد اين کار را کرده بودند و يا هدف عاقالنه
توانستند   نفر می به ابعاد باال، چگونه دودر يک قفس: پرسيد  از ايشان میاگر گاليندوپل

توانسنتند وی را مجاب کنند که راست  ها بمانند، ايشان چگونه می جای بگيرند و ماه
ر بوده حصا در قزل ... و"قيامت" ،"قبر" ،"قفس" گويند و اصًال جايی و مکانی به نام می

 چنين مطامع سياسیای سياسی صرفًا برای ه گويند و گروه است و زندانيان دروغ نمی
  ؟کنند  نمی را مطرحیموارد

برد که  ، در محلی به سر می...  و"قفس" و "قبر" يا "قيامت" در دوران حسين رزاقی
قيه قربانيان نشسته بند مثل ب جا بودم و تمام مدت روی زمين با چشم من هم مدتی در آن

نداشت که همراه او مشترکًا از سقف   قفسی هم خودش نيز چنين ادعايی نداشت و هم. بود
دی از آبا بهمن  به همراه رضا محمدی۶٣حسين در اواخر فروردين ! آويزان بوده باشد

 برچيده شد، در "قيامت"که  برده شد و تا تيرماه همان سال "قيامت" به ١ واحد ۶بند 
  .جا به سر برد آن

  : نوشته استای خطاب به گاليندوپل  در نامهزندانی مجاهد مريم کاويانی قرخلو
شماری  ر، رژيم تعداد بیحصا  در زندان قزل]ميالدی [٨۴ و ٨٣های  در سال
 سانتيمتر ساخته بود و ۶٠ و به ارتفاع ۵٠× ١۵٠ بدون روزنه به ابعاد قفس

ی  ی روزمره اين شکنجه. نشاند  میها آنهای متوالی درون  زندانيان را ماه
 متعددی به روانی شدن زندانيان منجر شد ایجسمی و روحی در مورده
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  ١٦٥) بودمها آنخود من سه ماه و نيم در يکی از (
 بدون روزنه سه ماه و نيم دوام آوردند از ايشان بپرسد که چگونه در يک قفساگر کسی 

 و به خاطر کمبود اکسيژن جان ندادند، چه پاسخی دارند که منطقی جلوه کند؟ مطمئنًا
ه در آن به سر برده، به درستی ی توصيف محلی ک مريم کاويانی نتواسته است از عهده

ها  کنندگان کتاب اما آيا تهيه. ق مطلب ناتوان بوده استآيد و در ادا کردن حبر
 واقعيت را هايی از اين دست تواستند کمی دقت به خرج دهند تا انتشار روايت نمی

  رژيم آشنا نيستند، گمراه نکردههای ت کسانی را که از نزديک با جنايمخدوش نساخته و
  و اصل قضيه را برايشان زير سؤال نبرد؟

 سال زندان ۵ در زنجير، از زبان يک خواهر مجاهد از بند رسته که کتاب قهرمانان
  :کند  گذرانده، گزارش می روز آن را در قفس٢٣ ماه و ٨بوده و مدت 
جا  در آن.  بودم، به بند يک بردندنشان نفر بقيه را، که من هم در ميا۵

طول و عرض .  آن موقع نديده بوديم هايی را درست کرده بودند که تا قفس
هم جوش داده   را دور تا دور اتاق بهها آن.  سانتيمتر بود٧٠ تا ۵٠هر کدام 

بند به سه قسمت تقسيم شده بود، دو قسمت آن متعلق به خواهران . ... بودند
هدف اصلی از تشکيل اين بند در هم .  بودندبود و در يک قسمت برادران

   ١٦٦ .يان از طريق اعمال حداکثر فشار جسمی بودشکستن مقاومت زندان
هايی در  کاری ، دست خاطرات زندانيانی گردآورندهکتاب و يا احتمال دارد که ويراستار 
 بهترين حالت  وگرنه در!ی آن نشده باشد  و نويسنده متوجهگزارش فوق کرده باشند

 شديد و يا توهم گرايی گر به خاطر فشارهای وارده، دچار ذهنیگزارش: توان گفت می
.  پی بردها آنتوان به نادرستی  که به سادگی میآورده است و مواردی را به زبان  شده 

کند، از اساس غيرواقعی و  میها روايت  ی محل قفس چه او در باره چرا که آن
 ١ از بند ١ی واحد   به جای کلمهرود که اشتباهًا احتمال آن می. پردازانه است خيال

ست مرد بود و صدها تن در آن به ي متعلق به زندانيان مارکس١چرا که بند استفاده شده 
 نشده بود، بلکه در ر برپاحصا در بندهای قزل" قيامت"يا " قفس"اصوال ! بردند  می سر
 در ها نآ   بعدها مشابه١٦٧.ودند برپا شده ب١هشت و سالن ورزشی واحد های زير اتاق
ی وجود زنان و مردان در يک محل  در باره.  نيز شروع به کار کردند٣هشت واحد زير

دهد چگونه امکان داشت که زندانيان  او توضيح نمی. مشترک نيز وی دچار توهم است
را داشتند، در کنار " قيامت"های زن و مرد که نقش نگهبان   توابهمچنينزن و مرد و 

ی ر هرگاه مردی از راهروحصا در حالی که در قزل! برند؟يکديگر روز و شب به سر 

                                                 
  .۵٠ی  ، صفحه١٣۶٨، دی و بهمن ، ماهنامه شورای ملی مقاومت۵١ کتاب شورا، شماره 165
  .٧٢ و ٧١های   خلق ايران، صفحه  قهرمانان در زنجير، از انتشارات سازمان مجاهدين166
  .های مجرد واحد يک را به اين کار اختصاص داده بودند   مدتی کوتاه يکی از بند167
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    ١٦٨! زنان موظف بودند رو به ديوار ايستاده تا مردان عبور کنند،گذشت  میواحد
 پرداختند از موضوع قفس "قفس" کسانی که بعدها به روايت و اما در ميان مجاهدين

  : گونه تصوير کردند اصله گرفته و قفس را اينف... آويزان و
بند   اتاقکی بود يک متر در يک متر که زندانی بايد چهار زانو با چشمقفس
 صبح تا حوالی نيمه شب ۵ روی زندانی از ساعت بيشتربرای فشار . بنشيند

مراتب بدتر  به شرايط تابوت. کرد بلند گو با صدای بلند نوحه پخش می
  ١٦٩...بود

شان متفاوت است   چون نام و تابوتکند قفس  فرد شناختی از موضوع نداشته و تصور می
  . اند پس دو جای متفاوت نيز بوده

  : اند، نوشته است ها برده شده يک برادر مجاهد نيز از وضعيت برادرانی که به قفس
ی بيشترهای  ر دست به جنايتحصا  قزل، در زندان١٣۶٣با شروع سال 

 متر مربعی ديوار را با تخته نئوپان ۶٠در يک سالن حدودا ... زدند
 سانتيمتر و ارتفاعش ٨٠ در ٧٠ابعاد هر قفسه حدود . بندی کرده بودند قفسه

زندانيان را با . در قسمت جلو و سقف چيزی نبود.  سانتيمتر بود٨٠حدود 
شان را ي حق نداشتند پاها آننشاندند و  یها م بندی داخل اين قفسهچشم بند 

. قدر راست بنشينند که سرشان از باالی ديوار تخته ديده شود دراز کنند يا آن
) دکتر(و محسن فغفور مغربی) فوتباليست (شهيدانی مثل مهشيد رزاقی... 

  ١٧٠اند ها بوده در اين قفس
ی جالب توجه آن  بندی کرده بودند و نکته هد معتقد است که ديوار را قفسهاين برادر مجا

قفس بوده و از سقف اتاق  ادعا کرده بود با او هم که مشهيد رزاقی که غالمرضا جالل
  . برده است می ها به سر   آويزان بوده نيز در اين قفسهحاج داوود

  
  عام شدند  قربانی قفس قتل۴٧ چگونه

چيزی که بدون . غيرواقعی تمامی ندارددر عين حال  مهيج و های انمطرح کردن داست
. تواند عمق جنايت انجام گرفته از سوی دستگاه جهنمی رژيم را مخدوش کند شک می

 و  واحد مسکونی سال پس از برچيده شدن٢٢ زندانی سياسی مجاهد، مهری حاجی نژاد
بردند  کند که برای کسانی که خود در محل مزبور به سر می   به مواردی اشاره می،قفس

  : نويسد او می! نيز شنيدن آن تازگی دارد
  

                                                 
  در قديم و در شهرها و مراکز سنتی زنان به هنگام مواجهه با مردان در کوچه و گذر، از شرم، روی در 168
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  ١٣٧٨ماه  ، دی۴٧۵ی  ی مجاهد، شماره   نشريه169
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 تنها يک فقره از جنايات تکاندهنده و ] نفر از زندانيان قفس۴٧کشتن [اين
همسرم، مجاهد خلق فرزاد . ... ستها زندانافشا نشده رژيم ضدبشری در 

، که خود چند ماه را در قفس گذرانده و شاهد اين جنايت هولناک گرانمايه
های او را در  بوده، جريان را برای من تعريف کرده بود که من عين گفته

  : کنم جا نقل می اين
ا بيرون آوردند ه شب هراسان همه را از قفس روزهای آخر قفس بود که يک 

ما را از واحد .  بودها نآ نفر را خواندند که اسم من هم جزو ۵٠و اسم 
ها به محل ديگری که مانند آشپزخانه بود، بردند و گفتند که حکم شما به  قفس

وقتی ما را در همان محل اعدام، با . جرم ايجاد تشکيالت در بند، اعدام است
قدر خون  بردند، زير پايم آن اتاق میبند از اين طرف اتاق به آن طرف  چشم

اين خون . انداخت روی زمين ريخته بود که پايم روی زمين رد می
کنند چون   را چگونه اعدام میها آنفهميديم  ها بود ولی ما نمی شده اعدام

رسيد و فقط از خونی که در اتاق  ای به گوشمان نمی  صدای شليک گلوله
 نفر از اين ۴٧. اند جا اعدام کرده را همان ها آنفهميديم که  ريخته بود می

جا اعدام کردند و ما سه نفر باقی مانده بوديم که   نفره را همان۵٠ليست 
بردند که ناگهان همان موقع همه مزدوران با عجله محل  داشتند ما را هم می

از پشت در . جا گذاشتند را ترک کردند و درها را بسته و ما سه نفر را همان
جا چيست؟ و صدای رحمانی جالد را  گفت اين شنيديم که می  میصدايی را

ها  بعدًا که اطالعاتم را با ساير زندانی. جا انباری است شنيديم که گفت اين
تکميل کردم معلوم شد بر اثر جنجال زيادی که بر سر قفس و بند مسکونی 
شده بود يک هيأت از طرف منتظری برای بازديد از زندان و مشخصًا 

ها آمده بودند و به خاطر همين رحمانی داشت تند تند همه نفرات قفس  قفس
آن شب هم فقط ما سه . کرد تا خبرهای آن جايی منعکس نشود را اعدام می

  ١٧١. نفر به طور کامًال اتفاقی زنده مانديم
  

 تعداد زندانيان مردی که در قفس و يا قبر ۶٣به هنگام برچيده شدن قبرها در تيرماه 
آورم که    را به خاطر میها آن نفر از ١۵من نام حدود .  نفر بود۵٠ از ترکمبودند 

  .  اعدام شدند۶٧عام  البته تعدادی نيز در قتل. همگی زنده بودند و غالبًا نيز آزاد شدند

                                                 
و ١١٨های    صفحه،٨۴ها، چاپ اول بهمن  د، انتشارات بنياد رضايینژا ی ليال، مهری حاجی  آخرين خنده171 
١١٩ .  
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ز کسانی که در قبر و  ا، و همراهانش نماينده شورای عالی قضايیاتقافًا مجيد انصاری
گرفتن برداری کرده و موضوع را به زعم خود و برای امتياز  يا قفس نشسته بودند فيلم
  .از باند رقيب مستند کردند
ها نفری که از قبر و يا قفس آمده بودند ديدار و  ی منتظری با ده  هيأت مزبور و نماينده

بردند   به سر میاحد مسکونی با اکثريت زنانی که در وها آنهمچنين . گفتگو کردند
ذکر اين نکته ضروری است که شرايط واحد مسکونی به غايت . جداگانه گفتگو کردند

  .بود ...انگيز تر از قبر و قفس و ر و اسفت وحشيانه
ای  نداشت و برهيأت مزبور از قبل اطالعی از وجود بندهای قفس و واحد مسکونی

 از طريق زندانيان نسبت به وجود ١ مجرد واحد ۶اولين بار به هنگام بازديد از بند 
 در مورد  سرزده به محل مزبور رفته و از حاج داوودها آن. چنين محلی آگاه شده بود

هيأت سپس اصرار . جا انباری است  بود که آن وی در پاسخ گفته. آن سؤال کرده بودند
  .  بود که قصد بازديد از آن را داردکرده

کليه کسانی که به قبر يا قفس منتقل شدند برای زندانيان مجاهد و مارکسيست شناخته 
شد نامش به   اعدام و يا سر به نيست میها آنشده بودند، در صورتی که کسی از ميان 

ه نيست  زندانی را سر ب۴٧گونه نيست که  اين. شد سرعت در ميان زندانيان پخش می
 هايی انکسانی که به بندها بازگشتند هم.  نيز مشخص نشودها آن از نفرکنند و نام يک 

در اين ميان کسی نبود که به قفس رفته و . بودند که به قبر و قفس برده شده بودند
  . بازنگشته باشد و يا اطالعی از سرنوشت او نباشد

ی   مگر قرار بود چاقو دسته؟ بيايندالمللی به زندان های تحقيق بين مگر قرار بود هيأت
 ؛ سراسيمه دست به کشتار زندانيان زده باشند و الجوردیخودش را ببرد که حاج داوود

   ؟دار شده بود داوود به شدت خدشه و اقتدار حاجهم در روزهايی که موقعيت  آن
  شديدها دچار افسردگی  بود، تا مدت هفرزاد به خاطر فشارهای زيادی که متحمل شد

هايی که روابط بسيار نزديکی با فرزاد داشتند الاقل در زندان چنين چيزی  حتا بچه. بود
  . آوردند در میو توهم را از او نشنيده بودند و گرنه حتمًا او را از اشتباه 

 نيز سر گاهی گوسفند و مرغ(اين احتمال هست که فرزاد در آشپزخانه روی زمين خون
جا خود بيگاری  ر دارای مرغداری بود و من در آنحصا بريدند، به ويژه که قزل می

انگيزی که  ديده و با توجه به فشارهايی که تحمل کرده بود و فضای رعب) کرده بودم
کنند،  زندانيان را سالخی میبا دستپاچگی برد، تصور کرده باشد که  در آن به سر می

ای ديده و  چه در روايت فوق آمده فرزاد نه جنازه چنان.  که اساسًا صحت نداشتچيزی
  ! افراد به هنگام کشته شدن را نيز نشنيده بود ی او حتا صدای ناله! نه صدايی شنيده بود

اکنون در اروپا، آمريکا و ايران به سر  ها نفر از زنانی که در بند قفس و قبر بودند هم ده
.  سر به نيست نشدند،دام عليرغم فشارهای وحشتناکی که تحمل کردندک برند و هيچ می

  .شناسم میاز نزديک  را ها آنمن بسياری از 
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  : نويسد د مینژا همچنين مهری حاجی

بسياری از قربانيان در اين دوران به شهادت رسيدند و به همين خاطر از 
 که حتا روانی شده ها مدند، برخی از آننفراتی بيرون آها فقط معدود  قفس

  ١٧٢.  اعدام شدند۶٧عام  بودند در جريان قتل
 و قبر و  که يک سال پس از برچيده شدن واحد مسکونیدنژا برخالف نظر مهری حاجی

 آزاد شد، در دوران مزبور از ۶٧عام   سال پيش از قتل٢ ر منتقل وحصا قفس به قزل
ی  همه. کسی به شهادت نرسيد...  واحد مسکونی و قفس وشدگان در به بند کشيدهميان 

تعدادشان .  بيرون آمدندها  محلبردند زنده از آن افرادی که در چنين جاهايی به سر می
عام   در قتلها آناگر چه تعدادی از . کند معدود نيست نژاد روايت می چنان که خانم حاجی

، مهشيد آبادی يک روانی نبودند و همچون رضا محمدی بهمن  اعدام شدند ولی هيچ۶٧
رترين زندانيان ی اگاهترين و با شعو  در زمرهزاده  و شکر محمد، ناصر نيریرزاقی

 ۶٧عام  يک از زندانيان روانی که در قتل  هيچ.شناسم  را خوب میها آنبودند و الاقل من 
  .  اعدام شدند سابقًا در قبر و يا قيامت نبودند

  
   حاج داوود واقعی از دستگاه و قبرهايی روايت

  : نويسد  می و دستگاه حاج داوودر در تصويری واقعی از قبرپو شهرنوش پارسی
 برای آن ی گور يا قبر عاقبت مرا به سوی دستگاه بردند که به نظرم واژه

. اتاق بزرگی بود .از زير چشم بند به اطراف نگاه کردم. تر باشد مناسب
های  هايی که در وسط تختخواب های اتاق را با استفاده از تخته  ضاهای کنارهف

ی گور  دهد به ابعادی به اندازه افتد و سطح آن را تشکيل می زندان جا می
بند رو به ديوار  در هر گور يک زندانی با چادر و چشم. تقسيم کرده بودند

ته بود که حدود بيست ای از ديوار نشس زندانی نخستين با فاصله. نشسته بود
ی دو  متر از آن فاصله داشت و زندانی بعدی در انتهای گور، با فاصله سانتی

بدين . متر از ديوار نشسته بود و همين جريان تا انتهای ديوار ادامه داشت
مراهم در يکی . دادند ترتيب زندانيان نسبت به هم يک زيگزاگ تشکيل می

  ١٧٣ .از اين گورها نشاندند
ام را به دستم دادند و  بار و بنه. ارديبهشت مرا از جای برخيزاندندروز دوم 

ديگری منتقل شدم که بعدها فهميدم ] واحد[های بسته به بند همانطور با چشم
جا مرا دوباره به اتاقی بردند که  در اين. ر استحصا  قزل٣] واحد[همان بند

                                                 
  .١١٩ی    پيشين، صفحه172
  .٢٩٨ی    خاطرات زندان، شهرنوش پارسی پور، صفحه173
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 يکی از قبرها جای دادند، به همان شکل چيده شده بود و دوباره در
  ١٧٤ديوارهای اين اتاق کاشی بود

 به درستی به توصيف واقعيت پرداخته و در ، يک زندانی مجاهدحسن هنگامه حاج
  : نويسد  میمطلبی تحت عنوان انتقال به قفس

در سمت مرا به سمت داخل راهرو و محل بندها بردند و در اوايل راهرو 
آن زن . جا بود تحويل دادند چپ وارد سالن يا اتاقی کردند و به زنی که آن
ی نيم متر از هم به حالت  مرا برد در جايی بين دو تا تخته که با فاصله

شود دراز  بين همين دو تا تخته هم می... عمودی قرار داده بودند، نشاند
  ١٧٥. بودکشيد، مثل تابوت

  : نويسد جا انتقال يافته می ی مکانی که پس از يک هفته به آن  بعد در باره حهاو چند صف
در سمت چپ وارد اتاق بزرگی شديم و مرا تحويل . هشت بردندمرا به زير

مرا داخل بند برد و در جايی مشابه جای قبلی با همان ... يک زن ديگر دادند
، نزديک و رو به يعنی چادر و چشم بند و به حالت نشسته. شرايط نشستم

در دو طرف من ديوار بين دو تخته که به صورت عمودی با فاصله نيم متر 
   ١٧٦ . بدون سقفست مثل يک تابوتقرار گرفته بود، در

  : نويسد  در ادامه میهمچنيناو 
کردم کسی مواظب نيست از الی پتو  رفتم وقتی حس می برای نماز که می
 بود و گود هم داشت يعنی  اين جا يک زورخانه. کردم بيرون را نگاه می

اطراف و دور تا دور ديوار را هر ... ی واحد بود محل ورزش و زورخانه
 درست ها که کنار هم چيده بودند، تعداد زيادی قفس نيم متر با همين تخته

 متر از در ورودی بود و قبل ۵ی  جای من سمت چپ با فاصله... کرده بودند
  ١٧٧.  قفس ديگر بود۵،۶ز قفس من، حدود ا
  . شود ، گور به يک جای خاص اطالق می، قفسشود، تابوت  که مالحظه میهمانطور

رسد که از آن جايی که رژيم به هيچ قاعده و نظم و  ذکر اين نکته ضروری به نظر می
های   افراد معدودی را برای مدتبند نبود، هميشه اين امکان وجود داشت که نظامی پای

هميشه محتمل . های غيرعادی به عنوان تنبيهی محبوس کنند کوتاه و يا طوالنی در محيط
بود که پاسداری و يا مسئولی، فردی را برای مدتی در يک کمد قرار دهد و يا از 

بود ها عمومی ن های غيرمعمول برای آزار و اذيت کسی استفاده کند، ولی اين شيوه شيوه
  .  بود"تابوت"ی و جدا از مسئله

                                                 
  .٣٠١ی    پيشين، صفحه174
   ١۴٠ی  ، انتشارات انجمن هما صفحه  چشم در چشم هيوال، هنگامه حاج حسن175
  .١۴٢ی    پيشين صفحه176
  .١۴۴ی    پيشين صفحه177
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يا " موزه"اندازی  مسئوالن امنيتی رژيم نيز از اين آشفته بازار استفاده کرده و با راه
گاه مربوطه را که يکی از   زندان و شکنجه٨٢کميته مشترک، در بهمن ماه " عبرتگاه"

ی جنايات شاه و ساواک  ان بوده است، به موزه و کشتار زندانيترين مراکز شکنجه اصلی
اند،  و جنايتی که خود مرتکب شده" قفس"تبديل کرده و برای لوث کردن موضوع 

" قفس"اند که استفاده از  اند و مدعی شده جا قرار داده مزورانه قفسی ساخته و در آن
وده و يکی از قربانيان ی زندانيان از ابداعات ساواک ب برای محبوس کردن و شکنجه

 ١٧٨!تغيير داد، بوده است آن، عزت شاهی که بعد از انقالب نامش را به عزت مطهری
 سربازجوی و کارترين عناصر رژيم کی از جنايتکافيست توضيح دهم که عزت شاهی ي

  ازوکميته مرکزی انقالب بوده و شخصًا در شکنجه و بازجويی صدها تن شرکت داشته 
 سال پس از سقوط ٢۵کنند که چرا  مسئوالن رژيم مشخص نمی. زندانيان زمان شاه بود

  !اند اند و آن را به نمايش عموم گذاشته  ساواک افتاده"ابداعی" شاه، به ياد قفس
  
  

                                                 
  . است ، معاون حقوقی خاتمی که در وبالگ شخصی او منتشر شده به خاطرات شخصی ابطحی رجوع شود178





  
  

  واحد مسکونی
 ميانگين سنی ساکنان  تعداد و؛زمينه و اهداف تشکيل أن، واحد مسکونی

انواع و اقسام مراحل مختلف بازجويی و ؛ و گردانندگان واحد مسکونی
نقش توابان و مسئوالن سابق  ؛های روانی روی زندانيان شکنجه
 ؛ بررسی داليل برخورد با زندانيان و بدترين تأثيرات روانی؛تتشکيال

  ...و  واحد مسکونیبرچيدن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را که چه دردناک به تو ارمغان یدگانن دو مظهر زنيبنگر ا
وغ است هر که آن را يکی ين؛ يفرزند بنگر و بگز. دهم می
گردد، چونان نر گاوی رام، در خدمت خان،  اب میيرد کاميبپذ

د و يونجه فراوان خواهد يبر بستری از کاه گرم خواهد آرم
د آورده است، يشتِن من پديافت و دومی رمزی است که خوي

د و آن ستاره است که نور يآ ا میيای که با کوه به دن چونان قله
کند و چون در دست حامالن خود  افشاند و نابود می می

آن که نور به همراه دارد . زنديگر بدرخشد، تباهکاران می
.شه تنهاستيهم  

]وغ يستاره و [ خوزه مارتی   
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 مهوری اسالمی برتوسط رژيم جفجايعی که تواند از تکرار  هايی که می يکی از شيوه

 تجزيه  وآنجنايات مداوم در مورد   افشاگری جلوگيری کند،گذرد میگذشته و ميهن ما 
ژيم، مستلزم افشای جنايات ر. باشد  می،چه که به وقوع پيوسته  آنی نهياگرا و تحليل واقع

جانبه از سوی کسانی است که از دور و نزديک شاهد اين همه  يک تالش پيگير و همه
  . اند ری بودهگ وحشی

ها برای  ترين ايده ترين و بيمارگونه واحد مسکونی يکی از غيرانسانیبرپايی بخش 
 ۶٠ی  های نخست دهه  و به تسليم در آوردن زنان زندانی بود که در سال شکستن روحيه
  . حصار اجرا شد در زندان قزل

 که خود شاهد چيزی  ازتر رار بر اين گذاشته بودم که بيشی چاپ اول کتاب، ق در مقدمه
 اتفاق افتاده جناياتجايی که در ارتباط با واحد مسکونی و  اما از آن. ام، بنويسم آن بوده

 اندک و مورددر آن، تحقيق و گزارش مستندی در دسترس نبوده و اطالعات ما در اين 
ت جايی که نسب آميخته به اخبار نادقيق و گاه بر اساس شايعه و دروغ بوده، و نيز از آن

ای صورت گرفته و  های ناعادالنه اند قضاوت به کسانی که اين فاجعه را پشت سر گذاشته
اند، بر آن شدم  مهری قرار گرفته حتا از سوی دوستان و در بيرون از زندان هم مورد بی

اند تماس گرفته و تا حد توان و  ی ناگوار را پشت سر گذاشته  که اين تجربهکسانیبا 
ر چاپ حاضر ناد و حقايق اين فاجعه را گردآوری کرده و دامکان، بخشی از اس

 اعمال شده در واحد  روحیجسمی و های وحشتناک   و شکنجهيادآوری جنايات. بگنجانم
يک از زندانيانی که   کنون هيچمسکونی، چنان دردآور و جانکاه بوده که متأسفانه تا

 اين دخمه مرگ  پيرامونخودانتشار خاطرات  به  حاضراند  ی آن را سر گذرانده تجربه
  .اند شدهن

 ۴و توصيفات مشاهدات گفتگو و با برداشت از ه مدد بگزارشی که در پی خواهد آمد، 
واحد "در   ودستگير شدهن يمجاهدسازمان جرم هوادارى از به که زندانيان زن  از نفر

ن عده ي از ا.هيه شده استت، را از سر گذرانده اندی  هولناکشکنجه های "مسکونی
اما همچنان شهر به شهر . ادامه ندادنداسى يت سيبه فعالپس از آزادی از زندان چكدام يه

   . و انسانشان آرزوست"ديو و دد ملولند"و کوی به کوی از 
ی نگارنده  های احتمالی اين گزارش بر عهده بايد اذعان نمود که مسئوليت کم و کاستی

تر به يک   که بيشعجيب و هولناکاين پديده گران  يک از روايت هر بدون ترديد. است
 دارندتفسير خاص خود را ی تاريخی،  ی انسانی بی منتها شبيه است تا يک واقعه فاجعه

تالش نگارنده اما ترسيم يک تصوير . پردازند  ارزيابی آن می به متفاوتای    و از دريچه
 نظرات و ،ت که در اين گزارشبايستی توجه داش. واقعی از اين فاجعه است

های توابين و کسانی که در سطوح مختلف در واحد مسکونی به همکاری با  برداشت
بازجويان پرداخته بودند و همچنين کسانی که تحت عنوان مسئوالن تشکيالت به زير 
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ی  ها و نگريستن از زاويه بدون شنيدن داستان آن. يامده استن ،فشار برده شده بودند
ها نيز با خواندن اين  باشد که آن. قيق کامل نخواهد بودها دارند، اين تح ه آنديدی ک
 زبان به سخن بگشايند و از آن چه که به وقوع پيوسته پرده ها  و گزارشها روايت
اميدوارم از اين طريق توانسته باشم وظيفه و دين خود را نسبت به زنانی که  .بردارند
 باشد که اين تالش، . ادا کنم،نی را تحمل کردندفرسای واحد مسکو های طاقت  رنج

  .  ی واحد مسکونی تر پيرامون پديده تر و جامع  بيش  برای تحقيقشودآغازی 
  
١  

 که در اين همه سال ابزارهای جمهوری اسالمی، دستگاه قضايی و امنيتی آن رژيم
ن ستيز به اعی و زبه خاطر برخورداری از يک ايدئولوژی ارتجاند   اصلی سرکوب بوده

. تابند نمی و ضداستبدادی برانه آزاديخواهی را در صف مبارزههيچ روی حضور زنان 
 طبخ و ها آنها و نقش اصلی  ها و پشت پرده از منظر آخوندی جای زنان در تاريکخانه

. عف جرمی مضا زن بودن جرم است و زن سياسی بودن،در اين ديدگاه. توليد مثل است
يابد، گناهشان  عينيت می ١٧٩رايی زنان در يک فضای نظامیآ از اين رو هرگاه صف

وار و  خويی عوامل سرکوب ابعادی ديوانه گاه سبعيت و درنده شود و آن  نابخشودنی می
   .کند همتا پيدا می کيفيتی بی
 با حاکمان و به چالش  ی زنان و رودررويی از نظر دور داشت که مبارزهنبايستی 

 ١٨٠"هايی بی مقدار ضعيفه " راها آنمهوری اسالمی که گرفتن قدرت، برای حاکمان ج
از همين روی، در طول دوران زندان، زنان .  بود ی تحمل  خارج از آستانه،پنداشتند می

ی را نسبت به بيشترچه به هنگام بازجويی و چه در دوران تحمل کيفر، فشارهای 
  . شدند مردان متحمل می

کردند با  تالش می ،به طور خاص ،ن زندانبه طور کلی و در طول دورامقامات رژيم 
 و درهم شکسته را  مبارز و آزادهزنانی  مقاومت و روحيه ، فشارهاترين سختتوسل به 

 و از اين نندک   تبديل و دست آموزخطر  يعنی زن بی،ال زن رژيم  ايدهالگویبه ها را  آن
 تا با به ختهسا شان  آمادهاللهی و مسلمان   تشکيل خانواده در يک محيط حزببرایطريق 

   ١٨١.ی مسائل سياسی و اجتماعی خارج شوند  از حيطه"رماد"عهده گرفتن نقش 

                                                 
ی اتهامی سنگينی نداشته و غالبًا در  که اغلب اين زنان به هنگام دستگيری پرونده ی قابل توجه آن    نکته179

با اين حال از سوی رژيم به .  بودداد خر٣٠هايشان مربوط به پيش از  دستگير شده بودند و يا فعاليت۶٠خرداد 
  .خاطر اتهامی که داشتند زير فشار برده شده بودند

هايی در مجازاتشان  پنداشت در مواردی به کمک زنان آمده و تخفيف   اگر چه ديدگاهی که زنان را ضعيفه می180
  . کرد شد نمود بيشتری پيدا می دستگير میاين مورد در جايی که فردی به اتفاق همسر و يا برادرش . داد می

کردند ميزان فشاری را  های القايی بازجويان تالش می بريدند با توسل و تظاهر به کسب ارزش   کسانی که می181
مند به داشتن زندگی  کردند نشان دهند که ديگر سياسی نيستند و عالقه  به اين دليل سعی می. که رويشان بود کم کنند

  . ل خانواده هستندعادی و تشکي
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توزانه  ی غيرانسانی و کينه توانست در اجرای اين ايده واحد مسکونی مکانی بود که می
  .مددرسان باشد

  از سوِز عود و نغمه چنگ و نواى نى 
  ١٨٢ی پر درد ما شنو  شرِح دروِن خسته

دردمندی است که پس از گاه معمولی نيست بلکه جهنم زنان  ، يک شکنجهکونیواحد مس
زنانی که دردهای . گريند  قطره خاطراتشان را می-  هنوز قطره،گذشت دو دهه

جوانی، طراوت، شادابی و نشاطشان در هزارتوی جهل، . گاه بيان نشد انتهاشان هيچ بی
جهان ندانست بر "زنانی که . پر شد - م قرون وسطايی پرتعصب، ستم و شقاوت يک رژي

ای را که از سر گذراندند نشنيد و تالش  کس داستان فاجعه  هيچ!" است  چه رفتهها آن
 و افراد سياسی تنها به هنگام ها انها، جري گروه. چندانی هم برای دانستن آن به کار نبرد
 و يا تهييج نيروها و  سياسی- لوژيکهای ايدئو تبليغاتشان برعليه رژيم و يا درگيری

می بر ه چه رفته و يا مرها آنکه بدانند بر   نام بردند بدون آنها آن     ازهوادارانشان
   نمک نيز بر جراحات،دانسته يا ندانستهدر اين ميان حتا کسانی، . هاشان بگذارند زخم
ود فرو رفتن و دم  سکوت بود و سکوت و در خ،واکنش اين زنان اما. شان پاشيدند عميق

  .  تبديل شد"قصه سکوت" به "قصه آه" گونه بود که اينو . بر نياوردن
 او .واحد مسکونی به مثابه گورستان زندگان داردتعبير گويايی از زندانيان يکی از 

   : گويد می
چرا که . روانی شده بود ی نيمه قبرستان دختران زنده، واحد مسکونی

ها از  برای همين هم سال. ی بزرگی از ما را در خود دفن کرده بودچيزها
  .ميان ما کسی صحبتی نکرد

ی کمال رسانده و   را به نقطهآنای   زهدانی که با پرورش نطفهبرخالف ،واحد مسکونی
 ،تکاملی فرآيندی ضدکرد طی  کند، تالش می دل می پيچيده به انسانی بفرآيندطی يک 

   .به قهقرا بردبار انسانی را به لحاظ روانی فروپاشيده و  اين
ی زندانيان   را برای کليهاگر برای مسئوالن زندان ميسر بود، شرايط واحد مسکونی

 در مهرماه سال اندازی واحد مسکونی راهبا اين حال پنج ماه پس از . کردند فراهم می
 نيز از "قبر" و "قيامت"در واقع . ر گشايش يافتحصا  قزل، اولين سری قبرها در۶٢

های طوالنی نيز پس  حتا سرپا نگهداشتن افراد برای مدت .دل واحد مسکونی پديدار شد
  اما شرايط حاکم و نوع. عموميت يافتحصار  قزلی واحد مسکونی در  از تجربه
با هيچ زندان و شرايط ديگری قابل مقايسه شد  ای که در واحد مسکونی اعمال می شکنجه
  . نيست

  
                                                 

  .  نسيمی182



 ها اندوه ققنوس

  

٣٧١

٢  
 ۴ های تشکيل بند  و١٨٣ ۶٠در آذر سال ر حصا به قزلزندانی پس از انتقال زنان 

 که زنان هوادار مجاهدين، تشکيالتی از سوی تعدادی از ٣ در واحد جرد م۴ و عمومی
زندانيان زن مجاهد سن يانگين  دانشجو بوده و از سن باالتری نسبت به متر بيش

کردند که مبارزه را   با احساس مسئوليت تالش میها آن.  به وجود آمد،برخوردار بودند
 ادامه دهند ولی در اين راه از تجربه و توانمندی کافی برخوردار ها زنداندر سطح 

در  ها آن ١٨٤. نبودها گونه حرکت  جای مناسبی برای اين خمينی نبودند و اصوًال زندان
بندی   تقسيمانآموزی، محالت و معلم های دانشجويی، دانش پيش خود افراد را در بخش

اين . سازمان دهندای  های جداگانه  را در اتاقها آن تا حد ممکنکردند  کرده و تالش می
ذی تشکيالت به شکل نفو يکی از مسئولين تشکيالت که کار به مدد حضور عفت خليلی

بدين ترتيب بسياری از  ١٨٥. ميسر شده بود،کرد می ی بند با پاسداران همکاری  ادارهدر
 از نظر ، و يا حتا اطالعی از وجود تشکيالت داشته باشندافراد بدون آن که خود بدانند

البته  .شد  و يا به اين شکل وانمود می قرار داشتندها آنمسئوالن تشکيالت در روابط 
ی  داشتن شعله دهی در زندگی افراد در زندان و روشن نگاه  ايجاد نظم و سامانگرايش به

تر و گاه به لحاظ تشکيالتی   هميشه از سوی افراد با تجربه،اميد و پايداری و مبارزه
گی تنها مربوط به زندانيان هوادار شد و اين ويژ  سياسی دنبال میهای انباالتر جري

  های ان که در تمامی زند، رژيمانی سياسی نه تنها در زندها فعاالن گروه. مجاهدين نبود
  . زنند دنيا دست به چنين اقداماتی می

 از روابط تشکيالتی مجاهدين در فاز برداری  عمومی با کپی۴ گردانندگان تشکيالت بند
مانی و که تغيير شرايط ز  بدون آنی کافی داشته باشند و  بی آن که تجربهسياسی، 

ی زندان و  مکانی را درک کنند، درصدد بازسازی تشکيالت مشابهی در شرايط پيچيده
کردند اين  جا بود که توجهی نمی  تا آنتجربگی اين بی. در سرکوب مطلق برآمده بودند

 و به ويژه در سازماندهی نظامی ۵٩سبک کار در سازماندهی تشکيالتی نيمه دوم سال 
ريزی   از اساس درهم ريخته و سازماندهی جديدی پايه۶٠  خرداد٣٠مجاهدين پس از 

                                                 
.  نفر از زنان زندانی به عنوان اولين سری از کميته مشترک به قزلحصار منتقل شدند١٠ تيرماه ١٢  183

   . نفر رسيد٧٠ يا ٦٠چند هفته بعد آم آم اين  تعداد به 
 ارضای حس ی ديگران و گاه مآبانه و اشتياق به تسلط بر روح و انديشه   به غير از صداقت، موضع قيم184

  . تواند در بسياری از ما وجود داشته باشد نيز نبايستی از نظر دور داشت طلبی را که می رهبری
ی کم  در آن دوران به علت تجربه.  خود به تنهايی تصميم به انجام اين کار نگرفته بود  البته عفت خليلی185

. گرفت  آنان اين کار به سادگی و سهولت انجام می انسجام در بينها، نبود  زندانبانان، اندک بودن تعداد تواب
ها، آمار  ی اداره بند، تقسيم اتاق ی صنفی و به نحوه ی اطالعاتی نبود و تنها در زمينه همکاری مورد نظر در زمينه

) شد ها دريافت می از خانواده...   ميوه، شيرينی  و۶٠  در سال( بند، تحويل غذا، تحويل اجناس دريافتی در مالقات 
  .پيش از او نيز يکی از زندانيان کرجی چنين نقشی را داشت. شد محدود می
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   ١٨٦.شده بود
های مشخص  بندی در زندان به سادگی و سهولت اين امکان بود که افراد بدون تقسيم

پذيری را   آسيبخط مقاومت را پيش ببرند و ميزانتشکيالتی و از طريق کار جمعی، 
باالخره کسانی که از توانايی، پيچيدگی، قدرت کاهش دهند؛ چرا که در هر جمعی 

  .توانند اعمال نظر کنند ی برخوردارند میتر بيش... انطباق با شرايط و
 با پرداختن به مسائل پيش پا افتاده مبنی بر اين که چه کسی با چه مسئوالن تشکيالت

ته به  با زندانيان وابس١٨٧کسی کتاب بخواند، از فروشگاه چه بخريم و يا چه نخريم،
انرژی زيادی ... های ديگر و با پاسداران و مسئوالن زندان چگونه برخورد کنيم و گروه

  ١٨٨.های بسياری را فراهم کردند  به وجود آمدن حساسيت ی داده و زمينه هدررا به 
  آندستاويز قرار دادنو هايی  يابی به چنين تشکيالت  و زندان با دستمسئوالن دادستانی

 توان گفت که پا کردند و می ين فشارها را برای درهم شکستن زندانيان اعمال میتر بيش
ريزان  هايی، ناخواسته در راستای مقاصد شوم مسئوالن و برنامه گرفتن چنين تشکل

 ،به وجود آمدهای سياسی  از سوی هواداران گروههرکجا که چنين روابطی . زندان بود
 حتا در جاهايی نيز که چنين ١٨٩. شدبه زندانيانموجب وارد شدن ضربات مهلکی 

 وجود دارد،گذاشتند که چنين روابطی نزد شما   زندانيان را تحت فشار می،روابطی نبود
  .کنندبرداری   بهره از آنتا بتوانند فشار بيشتری وارد کرده و

زندانی بود که  ،های منحصر به فرد رژيم به لحاظ ويژگیدر هر صورت زندان خمينی، 
وجود نداشت و زندانيانش نيز از مجموعه افرادی تشکيل اش در هيچ کجای دنيا  نمونه

گذاشتند تا با کسب  های فراوانی را پشت سر می بايستی فراز و نشيب شده بودند که می
های گذشته و به ويژه  تجربه .رسيدند  می و رژيمتجربه به يک درک منطقی از زندان

البته طبيعی بود . وجه در اين زندان کارايی نداشت به هيچ نيزی زندان دوران شاه  تجربه
 در پيش از سی خرداد به شرايط بسته و ها انکه به هنگام گذار از شرايط باز زند

با فراز و  ای پيش بيايد و زندانيان در شرايط جديد مشکالت عديده وحشتناک پس از آن،
                                                 

شود که افراد تنها فرمانبردار  شد و می های سياسی در ايران باعث می   طبيعت کار تشکيالتی در ميان گروه186
ا خلع رده و مسئوليت چرا که در آن صورت ب. های مختلف نداشته باشند بوده و کمترين پرسشی در زمينه

در بسياری موارد به محض قطع ارتباط تشکيالتی، ميزان توانايی محدود و درک پايين . شوند تشکيالتی مواجه می
به همين دليل در شرايطی که بدنه به سری وصل . شود اند پديدار می کسانی که روزگاری در موضع مسئوليتی بوده

  .آفرين باشند توانند فاجعه ر موارد بسياری میدهای تشکيالتی قبلی  بندی نيست، تقسيم
بردند برعکس مردان از خريد ميوه و بسياری از    زندانيان زن که از ضعف و ناتوانی جسمی رنج می187

نوعی کاالهای غيرضروری و تجمالتی ....کردند، چرا که در بسياری موارد، ميوه، و مايحتاج اوليه امتناع می
  .شدند تشخيص داده می

خورد و مختص زنان  های سياسی به چشم می ين نوع روابط و برخوردها در بين تمامی وابستگان گروه  ا188
  . مجاهد نبود

بردند و در بند زنان  ر که بخشی از زندانيان مرد هوادار مجاهدين به سر میحصا  قزل١ واحد ٢  در بند 189
ناپذيری را به زندانيان   جان زندانيان تبديل شد و ضربات جبرانکرجی نيز وجود چنين تشکيالتی در بند به بالی

  .هوادار مجاهدين وارد ساخت
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  توجيه. دشو و اصولی حاکم که خط صحيح  تا آن شوندرو  به ای رو های عمده نشيب
 که هم فشار را روی خودمان کم کنيم و هم به اين پايه بود اين  برمسئوالن تشکيالت 

   .آوريم را برای خود فراهم  ترتيب شرايط آزادی و فعاليت دوباره
  
٣  

می  عمو۴ يکی از گردانندگان تشکيالت در بند  موقعيت عفت خليلی۶١در بهار سال 
 ينمجاهدهوادار  از زندانيان  نفر٧٠آن در حدود و متعاقب  لو رفتهحصار   قزل٣واحد 

 معروف ٨ مجرد که از اين مقطع به بند ۴ بند بهمورد تنبيه حاج داوود قرار گرفته و 
ها کمی    سلول انتهای بند که مساحت آن٢ در فوقابتدا افراد در  ١٩٠. منتقل شدند،شد

 ،دستشويیرفتن به سه بار در روز برای  محبوس شدند و تنها ،د متر مربع بو۴بيش از 
اين زندانيان از داشتن هواخوری و تلويزيون نيز . يافتنداجازه خارج شدن از سلول را 

که بايد و  تشکيالت و کم و کيف آن چنانموضوع  ،ها  سلولدرباز شدن  با .محروم بودند
  .ته نشدشايد از سوی زندانبانان و زندانيان جدی گرف

 عمومی را ۴ به شکل قبل وجود نداشت و يا قدرت بند مزبوردر بند جديد تشکيالت 
  .  باقی ماندند۴ی تشکيالت بودند در همان بند  نداشت و اکثر کسانی که گرداننده

... خوانی و ضور در مراسم فرهنگی، نوحه و دعا آهسته افراد از ح- در بند جديد آهسته
های  ای در بند حاکم بود و افراد حتا در سلول  شاد و سرزندهدر کل جو. امتناع کردند

 ها تی اين حرک مشاهده. پرداختند میو کارهای جمعی ديگر دربسته به اجرای نمايشنامه 
با آن که به صورت تشکيالتی نبود و افراد به تشخيص خود و تحت تأثير يکديگر و 

  . ا در مسئوالن زندان به وجود آوردهايی ر دادند، حساسيت فضای به وجود آمده انجام می
 و بعد از اتمام بازديد هيئت ١٩١ پس از بازگشت حاج داوود از سفر حج۶١در پاييز 

که ) آبادی علی هادی نجف ، محمدی، محمود دعايیا هادی خامنه(وب از سوی خمينیصمن
 و بهبود شرايط زندانيان بود، فشار ها زندانگزارش وضعيت   ی ارائهگويا مأموريت آن 

   .روی زندانيان به طور هولناکی افزايش يافته و شرايط رو به وخامت نهاد
و صداهای بسياری را ايجاد کرده بود، تا   و جنايات او در درون رژيم نيز سرالجوردی

 جمعيت نيز حکم به برکناری او داد ولی با وساطت جا که در همان مقطع خمينی آن
اين فشارها با توجه به جو مذهبی جامعه و حتا نيروهای .  موضوع مسکوت ماندمؤتلفه

 به چشم بيشتر ها آنخود رژيم در ارتباط با وضعيت اسفبار زنان و لزوم آزادی 
توانست سد و مانعی در اين راه  جا که می  نيز در تالش بود تا آن الجوردی.خورد می

                                                 
  .  ظاهرًا موضوع از طريق يکی از زندانيان زن کرجی به هنگام بازجويی در اوين لو رفته بود190
های  ر حج، جبههگران، زندانبانان و کادرهای قضايی رژيم، معموًال پس از بازگشت از سف   بازجويان، شکنجه191

 و " امام" ،"اسالم"جنگ و يا ديدار با خمينی دچار شور و شعف ايدئولوژيک شده و برای مبارزه با دشمنان 
  .کردند می رحم تر عمل  تر و بی شقی "شرعی"حکومت 



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٧٤

.

 و به ويژه زنان از ايجاد هر گونه "منافقين"ايجاد کند و با بزرگ جلوه دادن خطر 
  .  جلوگيری کندها آنتسهيالتی در ارتباط با آزادی 

 شدند، ساکنان واحد مسکونیاز دها که بع مجرد ۴تعدادی از زندانيان بنددر اين دوران 
 را در پاييز و زمستان سرد )ماه٧اولين سری (های متوالی به گوهردشت منتقل شده و ماه

  بينی برخالف پيش.  سپری کردندنی بدون کمترين امکاآنهای انفرادی   در سلول۶١
 و های الجوردی  به نقشههای انفرادی آن نتوانست مقامات زندان، گوهردشت و سلول

 جامه عمل اين دسته از زنان مبنی بر شکست و فروپاشی روانی مقامات دادستانی
الجوردی که خود از نزديک با . بپوشاند و هدفی را که در نظر داشتند برآورده سازد

کارهای ديگری برای  راهبرخی از اين زنان در گوهردشت برخورد کرده بود به دنبال 
  .  بودها آنبه زانو در آوردن 

 و زير ضرب رفتن افراد آن، ١٩٢ اوين٢٠٩ بعد از لو رفتن تشکيالت ۶١در اواخر سال 
گيری از   از فرصت به دست آمده استفاده کرده و تالش کردند با بهرهمسئوالن دادستانی

 .را نيز تشديد کنندان ر به دست آمده بود فشار روی زنحصا ی قبلی که در قزل زمينه
 که ٨ و ۴مقامات دادستانی با تحت فشار قرار دادن تعدادی از مسئوالن تشکيالت بند 

قبًال به اوين منتقل شده بودند، اطالعات بسياری در ارتباط با روابط زندانيان کسب کرده 
ای در  ها، تصميم به برپايی شعبه اين اطالعات و گزارش با توجه به ها آن. بودند
  . حصار برای رسيدگی به امور مربوط به بازجويی از زنان گرفتند قزل

  
۴  

 بازجوی ۴ يک شعبه بازجويی متشکل از ،برد سياست جديد دادستانی برای پيش
هم پس از  آن  راچنين تالشی .ختصاص داده شد اکارکشته به امر تأسيس واحد مسکونی

 .هدف پنداشت ريزی و بی  بدون برنامهيک کار توان نمی ، خردادسیگذشت دو سال از 
گرانبهايی در بازجويی، های  ه دستگاه اطالعاتی و امنيتی رژيم تجرب،طی اين دو سال

                                                 
بودند، برای جبران که در ابتدای دستگيری در زير فشار شکسته و مصاحبه نيز کرده  ... و  سيروس لطيفی192

 پايه ريزی کرده بودند که مجموعًا در  اوين٢٠٩گذشته، در پوشش همکاری با رژيم و بازجويان، روابطی را در 
بعد از لو . آنان تعدادی از زنان هوادار مجاهدين را نيز همراه خود کرده بودند. گرفت  نفر را در بر می٢٠حدود 

مردهايی که در اين تشکيالت . های هولناکی برده شدند زير شکنجه...  و روس لطيفیرفتن تشکيالت مزبور، سي
های  ای که داشتند به حبس های حاشيه بودند، همگی اعدام و زنانی که در اين مجموعه بودند به خاطر نقش

بردند و  فرسا و انفرادی به سر  ت در زير فشارهای طاق۶۵المدت محکوم شدند و به مدت سه سال تا سال  طويل
های انجام گرفته از سوی آنان اطالعی  از کم و کيف فعاليت.  اعدام شدند۶٧عام سال  همگی به جز يک نفر در قتل
 از سوی برخی زندانيان زن مارکسيست که هيچ شناختی از موضوع فوق هد مطرح شدر دست نيست و اتهامات

، تهيه ميکروفيلم از  های اعدام، شکنجه مواردی چون شرکت در جوخه.  نداشت از نظر من پايه و اساسی،نداشتند
های  غالبًا با انگيزه ...های تيمی مجاهدين و دادن خانه ها و شکنجه و ارسال آن به بيرون از زندان، نجات اعدام

ان به بازتوليد و بازگفت آن هايش  که بدانند ناآگاهانه بر اساس شنيده ای نيز بدون آن چرکين و آلوده طرح شده و عده
ه ام حتا يک مورد نديدم و نشنيدم ک در تمام دوران زندان و پس از زندانم عليرغم روابط بسيار گسترده. اند پرداخته

  .شناسد، رسيده است ی از سوی آنان به او و يا کسی که او میيبکسی مدعی شود که گزند و يا آس
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 در کوتاه مدت و از هم ها نآکسب اطالعات، براندن افراد و به همکاری کشاندن 
  . زد های سياسی و نظامی کسب کرده و بی گدار به آب نمی پاشاندن تشکيالت

  
توان روی موارد زير تأمل   میيابی به هدف رژيم از تشکيل واحد مسکونی  دستبرای
  : کرد

  
   .و سرکوب آنهواداران مجاهدين در بند زنان  کشف تشکيالت - الف
 زنان ٨دف اوليه بازجويان از تشکيل واحد مسکونی، ظاهرًا، کشف تشکيالت بند ه

های آن و اطالع يافتن از  هوادار مجاهدين، آگاهی يافتن از عمق تشکيالت و فعاليت
  توانست دست چه بسا دست يافتن به مواضع واقعی زندانيان می. مواضع واقعی افراد بود

هيچ عقل سليمی اما . ری در مورد زندانيان باز کندگي  را برای تصميممسئوالن زندان
ها و فشارهای  دفاع را زير شديدترين بازجويی  ماه تعدادی زندانی بی١۴پذيرد که  نمی

 ساعته معطل کنند تا ٢۴ بازجو را به صورت ۴جسمی و روانی قرار دهند و انرژی 
برای رسيدن به  ،چرا که بازجويان با تجربه. مثًال به تشکيالت ادعايی پی ببرند

 کردن بعد از مدتی شکنجهشان که کسب اطالعات در کوتاهترين مدت است،  هدف
به کار کارهای مناسب را پيدا کرده و نيازی  تحت فشار گذاشتن وی، راه و زندانی
  . ماهه ندارند١۴روزی  شبانه

گيرند  اما بازجويان سرانجام بر اساس آخرين اطالعاتی که کسب کرده بودند، تصميم می
 به ،ی زندگی در يک محيط جمعی است که الزمهرا ترين روابط بين افراد   سادهکه

بازجويان برای رسيدن به چنين منظوری، با شگردهای  .کنندعنوان تشکيالت معرفی 
 ...خوانده و چه کسی با چه کسی کتاب میمثًال  را بر اساس اين که زندانيان خاصی

يالتی که خودشان در ترسيم آن نقش داشتند، سازماندهی کنند تا در چارت تشک مجبور می
 مطرح شده از سوی بازجويان نيز مشخص بود که های پرسشاز همان ابتدا و در . شوند

  .اند کرده  دنبال نمیراانداز خطرناکی   افراد هيچ طرح، برنامه و يا چشمها آندر نظر 
  
 يک آزمايشگاه روانی برای کسب تجربيات جديد و  به عنوان تشکيل واحد مسکونی- ب

های مختلف برای از بين بردن توان دفاعی و  گيری مقاومت انسان و ابداع شيوه اندازه
  . مقاومت افراد

ی عملکرد بازجويان و   روی افراد، نحوه شکنجه و فشارهای گوناگون به کاربستن شيوه
 تحقيق و يا بهتر است گفته شود  حاکی از نوعی،ها آنگاه بيان جمالتی از سوی 

توانست افراد را در تشخيص هدف   عالئم گاه می اين. اندوزی در جريان عمل بود تجربه
  . به اشتباه اندازدرژيم از برپايی واحد مسکونی

  : گويد  ی واحد مسکونی را دارد، می   يکی از زنانی که تجربه



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٧٦

.

آخر در   که در يکی دو ماه(، در تلويزيونئتیقرامحسن به برنامه آموزشی 
هميشه تنبيه : هايش گفت  او در خالل صحبت،دادم گوش می) اختيارمان بود
ی اتاق را به کناری زده، وارد  پرده) يکی از بازجويان(سعيد . مؤثر نيست

ه درست است هميشه تنبي: نگريست گفت اتاق شد، در حالی که به من می
  دهند های افراد را مورد مطالعه قرار می مشخص بود که واکنش. مؤثر نيست

فرض را بر اين بگيريم که هدف رژيم تنها تحقيقی آزمايشگاهی و علمی بوده است، اگر 
 در کنار سپردند و می تری تيم مجرب را به  مسئوليت اداره واحد مسکونیپس بايد

 استفاده  نيز... از افراد روانشناس و يا روانکاو و،گران ان و شکنجهاستفاده از بازجوي
ی عملکرد خود و بازتاب اقداماتش در واحد مسکونی و  هرچند رژيم از نحوه. شد می

 وحشتناکیدستاوردهای  توانست می ،تأثير به شدت مخربی که روی قربانيان آن گذاشت
 ، نظر من بهاما. دهدد استفاده قرار را کسب کرده و در راه اميال ضد بشری خود مور

اندازی واحد مسکونی  از ابتدا چنين نگاهی به پروژه داشته و هدف از راهم يرژاين که 
 پرسشچرا که آن وقت اين .  زير سؤال است،تشکيل يک آزمايشگاه روانی بوده باشد

های مورد  نهگرفت و نمو   تنها روی زنان انجام میها پيش خواهد آمد که چرا اين آزمايش
   .ينمجاهدهوادار هم زنان  آزمايش و تجربه تنها زنان بودند و آن

  
فروپاشی روانی زنانی که راه مقاومت و ايستادگی را انتخاب کرده بودند از طريق  - ج

های فردی  ی جنايتکاری و فرو نشاندن عقده  و ارضای روحيهها آنتحقير و خرد کردن 
  . العاتی رژيمبازجويان و دستگاه امنيتی و اط

  
ی زنان به بند کشيده   و بررسی روانکاوانه٨که موضوع کشف تشکيالت بند  بدون آن

اندازی و به ويژه تداوم واحد   را نفی کنم، به نظرم در راهشده در واحد مسکونی
يزی  چ کردند هيچ  تالش میها آن.  فروپاشی روانی زنان مد نظر بودتر  شبيمسکونی، 

چه خود را   در اين رابطه آن١٩٣.از زندانی باقی نگذارند تا ديگر نتواند کمر راست کند
 "جنس زن" با توزانه  ينهک دشمنی داد، ترين شکل نشان می به روشنی و به عريان

  ١٩٤.بود
هايی که در   و واکنش۶١-۶٠های  جمعی سال های دست ی اعدام به خاطر انعکاس گسترده

                                                 
، همسر سعيد  دری  نوگورانی  ن نوشتاری و فيلم بازجويی فهميهتوان به مت   برای درک بهتر موضوع می193
  . مراجعه کردامامی
کند بلکه آنان  فرض می) به معنی دقيق کلمه( سنتی نه تنها زنان اسير را ضعيف و ضعيفه "فقه قيم ساالر"  194

به . فشار بر چنين موجوداتی هيچ قبحی ندارد. توان ضبط کرد  طور نسبی میپندارد که به را برده و کنيز نيز می
اسالم آوردن، يعنی (که اسالم آورد  زبان ديگر اسير بايد در شرايط توسری خوردن به لحاظ روحی باشد مگر اين

  .)يعنی به کتمان خويش، نفی خويش و شبيه ساختن خودش با آمر خودش دست بزند. تسليم شود
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 مقامات رژيم تحت فشار بوده و در آن مقطع ،وجود آمده بودالمللی به  سطح بين
تر با معيارهای محاکم خودشان  ی زندانيانی که پيش خواستند دست به اعدام گسترده نمی

های مبارزاتی   به انگيزه در عين حال با توجه. به تحمل زندان محکوم شده بودند، بزنند
در را ی کار  چارهپس .  نيز نداشتندها آن ای که در افراد بود تمايلی به آزاد کردن قوی

های  اين يافته بودند که با وارد آوردن حداکثر فشار ممکن و با پايمال کردن ارزش
.  به اهداف باال دست يابند، به موجوداتی مسخ شدهها آن و تبديل زنان ياد شدهانسانی 

سرنوشت اخت بلکه س بدون شک آزادی چنين افرادی نه تنها تهديدی را متوجه رژيم نمی
  . آيدنيز درای افراد  پارهبه صورت درس عبرتی برای توانست  می ها آناسفبار 

  
۵  

به صورت يک در اصل ر بود که حصا  بخشی از زندان قزلساختمان واحد مسکونی
رفته شده و در ن در نظر گمسئوالن و پرسنل زنداو يا استراحت سوئيت برای زندگی 

  محل مزبورجايی که  از آن١٩٥. ورودی ساختمان واحد يک زندان قرار داشتکنار در
 به واحد مسکونی معروف شده ،ی پاسداران بود تر محل استراحت و مورد استفاده پيش
  .بود

 توالت و دستشويی و يک ٣، )پاسيو( اتاق، يک راهرو و يک باغچه۴اين بخش دارای 
 وجود  يک سالن بزرگ که شبيه يک سالن ورزشی بود نيزر آندر کناحمام بود و 

 داير از اين سالن به عنوان يک اتاق عمومی در طول مدتی که واحد مسکونی. داشت
   ١٩٦.شد  به صورت موقت استفاده می،بود

  : از جمله اين بود کهرحصا  در قزلداليل اصلی تشکيل واحد مسکونی
 دستگاه شکنجه و بازجويی را در ، منتقل کنندکه افراد يک بند را به اوين به جای آن - 

  . کرده بودندر داير حصا همان قزل
ی طوالنی در اختيار بازجويان قرار  روزی و برای يک دوره طور شبانهه زندانيان ب - 

  . گرفتند می
  .به بند زنان موجود بودبه خاطر نزديکی  و گسترده  امکان دسترسی سريع - 
 و جلوگيری از درز ی مخفی ماندن واحد مسکونی  بر پايهتالش مقامات دادستانی - 

اليل مختلف از  به د در اوين وبود  و به ديگر زندانيان قرار گرفتهاخبار آن به بيرون 
   .چنين امکانی برخوردار نبودند

تر روی   که برای ايجاد فشار هرچه بيشانیتواببرای حصول به چنين هدفی، حتا 
                                                 

  . واحد مسکونی به پيوست استنقشه195  
حصار و با   قزل٣بود، در واحد ...  بيست واحد ساختمان که هريک دارای حياط کوچک، اتاق، حمام و196

زندانيان تواب از اين . برداری قرار گرفت  مورد بهره۶٢استفاده از بيگاری زندانيان ساخته شد و در اواخر سال 
  . گفتند های مذکور نيز واحد مسکونی می به محل. کردند  تفاده میها برای مالقات با همسران خود اس مکان
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ای با بازجويان داشتند نيز گريزی  جا آورده شده بودند و همکاری گسترده زندانيان به آن
  .بردند  محل به سر می از محل نداشته و تا آخر پروژه در همان

، به مجرد خالص شدن از بازجويی دانستند که زندانی در اوين بازجويان به خوبی می - 
 در بند و يا در ١٩٧.يافت  به يک آرامش نسبی دست می،و بازگشت به سلول و يا بند خود

کرد که به او اعتماد  سلول و يا حتا در راهروهای بازجويی، باالخره کسی را پيدا می
هايی برخوردار نباشد ترجيح  که زندانی از چنين موهبت  برای آن.ل بگشايدکند و سفره د

  . حصار در اختيار داشته باشند روزی در قزل داده بودند که افراد را بطور شبانه
  
۶  

 و تالشی که جهت های بازجويی اوين بندی کاری شعبه به احتمال زياد در تقسيم
  مسئوليت اداره واحد مسکونی اوين٢ی  شعبهدادند،   کردن امور به خرج می تخصصی

 موازی  مسئوليت ايجاد تشکيالت دادستانی١چنانچه شعبه . را به عهده گرفته بود
های عملياتی مجاهدين   به تيمبيشتر ٧ شعبه ،مجاهدين در سطح تهران را به عهده داشت

 اکثريتی و - ای های زندانيان توده  به ترتيب به پرونده۶ و ۵ های شعبه و پرداخت می
 شايان ذکر است که گردانندگان واحد مسکونی. پرداختند های مارکسيستی می ديگر گروه

 حاج ١٩٨. را زير نظر داشتها آن   بوده و او خود مستقيمًا فعاليتتحت نظارت الجوردی
شد،  برخالف قبر و قيامت که تحت نظر او اداره می ،رحصا  رئيس قزلمانیداوود رح

نداشت و در طول مدت  ،شد  که مستقيمًا از اوين اداره می بر اين بخش از زندان یکنترل
دوران جا ديده شد که يک بار آن در اواخر   تنها دو بار در آن مسکونی،برقراری واحد

 اما به هر حال از تجربيات واحد مسکونی .واحد مسکونی و پيش از برچيدن آن بود
  .شد می  مند برای درهم شکستن مقاومت زندانيان بهره

  
  : عبارت بودند ازافراد اداره کننده واحد مسکونی

 ساله، بازجوی ٣٢تا ٣٠، حدودًا ی واحد مسکونی داره کننده، سر بازجو و ا اکبری- ١
ی   شد خانه  گفته می.متاهل  پر پشت، وصافی مودارای الغر، آوتاه، .  اوين٢شعبه 
  حش و شقاوت نمونهدر بيرحمی، تو اکبری. استاش حوالی ميدان امام حسين  پدری
ضديت، کينه و نفرت او . شد ای در اين فرد مشاهده نمی هيچ احساس و عاطفه .نداشت

                                                 
ای است که بازگشت به سلول انفرادی برای    شرايط فردی که در زير بازجويی و شکنجه قرار دارد به گونه197

  . سلول بوی خوش خانه را به همراه دارد. او حکم بازگشت به خانه را دارد
ها با  ی بازجويان شعبه های شبانه اش از نشست  معاون الجوردی در خاطرات انتشار يافتهاحمد قديريان   حاج198

  . گويد  شان سخن می اعمال ريزی برای  الجوردی و برنامه
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  ١٩٩. زنان مثال زدنی بودنسبت به
 ساله؛ دانشجوی سابق شيمی در دانشگاه تهران؛ ٢٨؛ حدودًا  حامد، دستيار اکبری- ٢

ظاهرًا به خاطر . ؛ بعد از گذشت چند ماه به اوين بازگشت اوين٢ه  بازجوی شعب احتماًال
ای  دانشکده  وی هم.گذار بود بر ديگر بازجويان تأثير کتئورياز نظر  ،سوابق دانشجويی

   ٢٠٠. بود واحد مسکونیزندانيانيکی از 
های گروهی   سال سوم رسانهنشجوی دابه گفته خودش . مجرد ساله، ٢٣   سعيد، حدودًا- ٣

شد پدرش  گفته می. که برای خدمت به انقالب به کشور بازگشته بودبوده در انگليس 
  .زندانی سياسی زمان شاه و بازاری بود

 گويا برادرش به .، گودنشين سابق٢ ساله، بازجوی شعبه ٢٧ اسماعيل، حدودًا - ۴
 هم اکنون از مسئوالن دادستانی. گرفت کمی زبانش می. ی مجاهدين کشته شده بود وسيله

ی خروج از  وی در ارتباط با صدور پاسپورت و اجازه. باشد انقالب در خيابان معلم می
  .دده کشور زندانيان سياسی سابق نظر می

 .بر عهده داشتهر يک از بازجويان مسئوليت بازجويی يک دسته از زندانيان را 
 داد، ای که خود مورد بازجويی قرار می عالوه بر دستهو  مسئول بازجويان بود اکبری

گاه تغييرات جزيی در مسئوليت بازجويان داده .  ديگر را نيز زير نظر داشتزندانيان
ها بوده و به تبادل نظر با  ی بازجويان در روند بازجويی ولی در مجموع همه. شد می
  . جا نداشتند پاسداران و پرسنل زندان رفت و آمدی به آن. پرداختند يگر میيکد

  
٧   

 ۴٠ جا بسر بردند، حدود در آنبرقراری واحد مسکونی  ماه ١۴که طی ی زندانيانتعداد 
  . بوده استنفر 

که بقيه از گوهردشت به   پيش از آن ها آن تر بيشکسانی بودند که نفر  ٩از اين تعداد 
در سطوح مختلف به  به اين محل منتقل شده و ٣ واحد ٣از بند ل شوند، جا منتق آن

   .همکاری با بازجويان پرداخته بودند
 با بازجويان تن داده و شرايط بسيار ناگواری گسترده همکاری ی بهتعداد ،دستهاز اين 

                                                 
ای نشان ، برهای ساکن واحد مسکونی جا بود که بعد از بازگشت از سفر حج، تواب   رذالت و پستی او تا آن199

 با اکبری. کنند تا به او هديه دهند ی غذايی اندک خود، کيکی را درست می دادن حسن نيت با استفاده از جيره
او در اولين . دهد ها را مورد دشنام و ناسزا نيز قرار می جويی و نفرت تمام ضمن امتناع از گرفتن کيک، تواب کينه
 و از من داشتم میاگر مسلسل : گويد تر شده بود می که شقی وردش با زندانيان پس از بازگشت از حج در حالیبرخ
من در سفر حج بود که عظمت اسالم و مسلمين . کردم ببندم، اين کار را میی شما را به رگبار   همهکه خواستند  می

  .شد تهديدات او توابين را نيز شامل می. را ديدم
شود فردی  او وقتی متوجه می. دارد بندش را بر می ز زنان تحت شکنجه و عذاب، به دستور حامد چشم  يکی ا200

خواندند و در يک کتابخانه   جا درس می ای بوده و در يک  ها با او هم دانشکده گرش است، سال که بازجو و شکنجه
گونه  ند؛ گريستن بر سرنوشتی که آنان را اينک کردند، شروع به گريستن می  نشستند و خود را آماده امتحانات می می

  .در مقابل هم قرار داده بود
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در حالی که چند نفری سرشان در الک . آورند را برای زندانيان تحت فشار به وجود می
  پاياناين افراد نيز تا . کردند ی در مقايسه با بقيه میکمترودشان بود و آزار و اذيت خ

   ٢٠١.بردند  به سر میجا آن در داير بودن واحد مسکونی،
همکاری مشغول  نزد توابانی که به تشخيص خودبازجويان در مقاطع مختلف افرادی را 

توان با  می.  به همکاری دست بزنندها آنوسيله تحت تأثير فرستادند تا به اين  ، میبودند
 فشار ای داشتند،  که شرايط ويژه۴الن تشکيالت بند ئو به غير از مسکمی مسامحه گفت

 اما اين به معنای نفی وجود . نفر متمرکز شده بود٢١  روی)روحی و جسمی(اصلی
بردند به انواع  ر میتمامی کسانی که در واحد مسکونی به س. فشار روی بقيه نيست

  ٢٠٢ .ای قرار داشتند کننده گوناگون تحت فشار شديد و خرد
نسبت به ( برای دوران محدودی ۶٣ نفر نيز به مرور و به ويژه در بهار ۵٠در حدود 

جهت بازجويی به واحد ) بردند جا به سر می کسانی که به طور طوالنی مدت در آن
 دائمی واحد مسکونی در يک محل به سر زندانيانگاه با  اما هيچ.  منتقل شدندمسکونی
 گزارش ها آن چند تواب گذاشته بودند تا در مورد اعمال و رفتار ها آن    در ميان.نبردند

بردند،  ای که در واحد مسکونی به سر می  ماهه٣-٢ی  اين افراد نيز در دوره. تهيه کنند
بازجويان با استفاده از تجربياتی . گرفتند  قرار سمی و روحی مشابهیهای ج تحت شکنجه

در خرد کردن که در طول يک سال گذشته در واحد مسکونی کسب کرده بودند سعی 
 در اين دسته از زنانجايی که مدت حضور  از آن. تری داشتند ها در سيکل کوتاه آن

به ويژه  های جسمی و مقايسه با نفرات ثابت واحد مسکونی چندان زياد نبود، آسيب
  ٢٠٣.روانی کمتری، به نسبت بقيه، متحمل شده بودند

  و نيم سال١٨ کمی بيش از ميانگين سنی توابان به هنگام حضور در واحد مسکونی
 تنها يک نفر ها آناز ميان .  ساله بود٢٣ سال و مسن ترين فرد ١۶ترين فرد  سن کم. بود

                                                 
ی فيزيکی قرار نگرفتند، اما نفس حضور در واحد مسکونی و  چند اکثر اين افراد ظاهرًا مورد شکنجه   هر201

 شد، فشار زيادی را به لحاظ روانی روی آنان وارد ی فشاری که روی زنان تحت شکنجه اعمال می مشاهده
انگيزی دچار شوند  به چنان سرنوشت غم... ترس و واهمه از اين که آنان نيز در صورت نافرمانی و. کرد می

ها نيز  اکثر آن. کرد ها فراهم می های بازجويان را در آن زمينه مساعد برای همکاری و تن دادن به خواسته
 هستند به ديگران فشار بيشتری وارد "دیخو" اين که  بعضی از آنان برای اثبات. آمدند  به حساب نمی"خودی"

در مورد اين افراد نيز به سادگی نمی توان قضاوت کرد و می بايستی پارامترهای گوناگون را در نظر . کردند می
  . ها پس از چند سال حضور در زندان هنوز به سن قانونی نرسيده بودند  که تعدادی از آن به ويژه. گرفت
 نفر به هر دسته اضافه و ٢-١ با توجه به مشاهدات و يا شواهدی که در دست دارند   افراد مختلف ممکن است202

 ۴ی تشکيالت بند  افراد گرداننده. اين تقسيم بندی تنها به منظور روشن شدن موضوع انجام گرفته است. يا کم کنند
 نفری که از ابتدا تا انتها در ٢١ اند، هر چند موقعيت تعدادی از آنان با  ی افراد تحت فشار قرار گرفته نيز در زمره

  . کرد زير بيشترين فشارها بودند، فرق می
ای که در واحد مسکونی جريان داشت و آثار    توجه داشته باشيد که اين داوری در مقام مقايسه با عمق فاجعه203
آنانی که دوران (وگرنه فشاری که اين دسته زنان. گيرد گذاشت، انجام می ای که روی زندانيان آن  کننده خرد

طور  بايستی به تحمل کردند نيز در تاريخ معاصر نمونه مشابه ندارد و می) محدودی در واحد مسکونی به سر بردند
   .جداگانه مورد تحقيق قرار گيرد
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ترين  مسن.  سال و همگی دانشجو بودند٢۴ن تشکيالت ميانگين سنی مسئوال .دانشجو بود
ميانگين سنی افرادی که تحت بيشترين .  ساله بود٢٣ترين فرد   ساله و جوان٢٩فرد 

 دانشجو، پرستار، معلم، فوق ها آن و در ميان بودو نيم  سال ٢٣در حدود فشارها بودند 
ترين  جوان. خورد ه چشم میديپلمه و دانش آموز بليسانسيه حسابداری، ليسانس فيزيک، 

  .  ساله بود٣١ترين فرد   ساله و مسن١۵-١۴فرد 
  
٨   
مسئوليت طلب بود،  و يک نفر که سلطنتهای معروف بندهای زنان   نفر از تواب٣

به ترين فشارها بودند،  در هشت ماه اوليه که افراد تحت بيش را  واحد مسکونیی اداره
  : عهده داشتند

  
ساله و متاهل، دانشجوی معماری دانشگاه تهران ٢۶، اسدی خامنه) سهيال( معصومه - ١

نام .  ماه مسئوليت اداره واحد را به عهده داشت٨وی به مدت . و هوادار سابق مجاهدين
 وی از برادر. اند، انتشار يافته بود تر به عنوان کسانی که اعدام شده وی و همسرش پيش

.  اعمال نفوذ کرده بودها آن  اعضای سپاه پاسداران بود و از قرار معلوم در پرونده
 شتافته و فشار زيادی ،سهيال هر از چندگاهی به مالقات همسرش که او نيز زندانی بود

عاقبت همسرش در زندان وی را . کرد به همسرش برای همکاری با رژيم وارد می
  . طالق داد

 ماه در واحد ١٢اله و دانش آموز، هوادار سابق مجاهدين، حدودًا  س٢٢ شراره - ٢
  .حضور داشت

 ماه در ١٢ ساله و دانش آموز، هوادار سابق مجاهدين حدودًا ٢١ معصومه حسنی - ٣
  . حضور داشتواحد مسکونی

ی، مددکار اجتماعی، در ارتباط با شناس  ساله ليسانسيه جامعه۴٠ الف، حدودًا - فريده - ۴
 و از  حضور داشت ماه در واحد مسکونی٨ نزديک بهرژيم پهلوی دستگير شده بود و 

   ٢٠٤.جا آزاد شد همان
 واحد مسکونی را ترک کرده الف -   و فريده ماه معصومه اسدی خامنه٨پس از گذشت 

در اين دوران بازجويان . ی واحد را به عهده گرفتند  ادارهعصومه حسنی و م و شراره
ی  و مورد احترام همهها شده  ترين شکنجه که متحمل بيش را ترين زندانيان يکی از مقاوم

تر مجبور به   برای اعمال فشار بيشافراد واحد مسکونی و از جمله خودشان بود،

                                                 
دليل . کرد رفتار ديگر توابين را نيز تعديل کند   او از سن بيشتری نسبت به بقيه برخوردار بود و تالش می204

ی  سرچشمه. کارگيری او در واحد مسکونی، اعتمادی بود که حاج داوود و مسئوالن زندان به او داشتنداصلی به 
  . های سياسی بود اين اعتماد عدم وابستگی او به گروه
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ترين توابان  سن همچنين يکی از کم.  در کنار ديگر توابان کردندپذيرش مسئوليت واحد
  ٢٠٥. ی گردانندگان واحد مسکونی قرار دادند را نيز در زمره

نيز واحد مسکونی را ترک کرده و به در يکی دو ماه آخر شراره و معصومه حسنى 
  . را گرفتندها آنجای  از توابان نفرو سه محل ديگری منتقل شدند 

  
٩  

 در اواخر فروردين و اوايل زندانياند که با ورود توابان و اولين سری اين واح
 از زندان گوهردشت که زناناندازی شده بود، با ورود دومين سری   راه۶٢ارديبهشت 

 بودند به کار خود توسعه داده و در آخرين  واحد مسکونیزندانياندر واقع گروه اصلی 
 و پيش از فرا رسيدن تغيير و تحوالت در سطح ج داوود رحمانیروزهای مسئوليت حا

 وب از سوی منتظریص ماه و حضور هيئت من١۴ پس از گذشت ،۶٣زندان در تيرماه 
 فرستاده اوينو ر حصا قزل ٧  و۴ سپس به بند  و٣ واحد ٨بند برچيده شد و زندانيان به 

  ٢٠٦.شدند
بعضی (جا بودند  ی که هنوز آن، ابتدا از تمامی افراد شدن واحد مسکونی قبل از برچيده

 جهت تشخيص هويت، مبادرت به گرفتن عکس همراه با )به اوين منتقل شده بودند
،  مسکونیهای واحد سپس در يکی از اتاق ٢٠٧.نگاری کردند ی زندان و انگشت شماره

ای مقابل دوربين، ضمن   های يک تا چند دقيقه  مجبور بودند طی مصاحبهزندانيان
   ٢٠٨.ی خويش ابراز انزجار کنند  از گذشته،کردن مجاهدين محکوم

 ريزان و تصميم گيرندگان نبود امهای تا اين حد طوالنی مد نظر برن شايد در ابتدا پروژه
حتا تمايل . ی آن شدند و پس از بررسی نتايج اين طرح، مصمم به ادامه در عمل ها آنو 

 چرا که. توانست در تداوم آن مؤثر باشد بازجويان و گردانندگان واحد مسکونی نيز می
  . نيز از قدرتی چنين برخوردار نبودندهای بازجويی اوين   کجا حتا در شعبه در هيچ

 که زندانی را به صورت موقت و يا تنها  بازجويی اوينهای بازجويان برخالف شعبه
  ی ، همه به صورت دائم و مستمر،برای چند ساعت در اختيار داشتند، در واحد مسکونی

                                                 
شود؟ آيا  توان تصور کرد در اين شرايط چه فشار عظيمی به لحاظ روانی روی فرد مقاوم آورده می   آيا می205
 ١۴ در طوالنی مدت توجه کرد؟ در ارتباط با سپردن مسئوليت به توابی کم سن و سال که در توان به آثار آن می

  توان او را مسئول اعمالش در يک زندان قرون وسطايی معرفی کرد؟   سالگی دستگير شده تا کجا می
 حضور يافته و يا شدند  هاى قديمى واحد مسكونى نگهدارى می اتاقى آه زندانىتر در ها کم  بازجو۶٣بهار   در 206

ها ظاهرًا مشغول رسيدگی و بازجويی از نفرات جديدی  آن. کردند تنها سری زده و به سرعت محل را ترک می
   .شدند بودند که از بندها به محل واحد مسکونی آورده می

، انی زندانيان واحد مسکونیالعاده رو   همين اقدام ساده و مرسوم نيز به خاطر ضربه پذيری و حساسيت فوق207
ی  گويی که در زمره. داد تأثير بسيار ناگوار و مخربی روی بعضی از آنان گذاشته و چون کابوسی آنان را رنج می

  .اند جنايتکاران و مجرمين درآمده
شناسم که  ود موردی را میچنانچه من خ.   احتمال دارد که بنا به داليل مختلف از همه مصاحبه نگرفته باشند208

  .از او به هنگام آزادی نيز مصاحبه خواسته نشد
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 از خواب، خوراک و دستشويی رفتن گرفته تا احساسات و کارها و رفتار زندانی،
 ها آناين، احساس قدرت و برتری عجيبی به . يار داشتندعواطف او را تحت نظر و اخت

خواستند اين  بخشيد و شايد به همين خاطر تمايلی به پايان اين پروژه نداشتند و می می
  . تری حفظ کنند احساس قدرت و برتری مطلق را برای مدت هرچه طوالنی

 شرايطی را ها آنو زندگی در ميان  از سوی ديگر تسلط به مقدرات يک عده دختر جوان
اين واقعيت را هم از نظر . کرد که خواهان اتمامش نبودند  به لحاظ روانی ايجاد می

 ايجاد ها آنبندی به شرايط نيز در  توان دور داشت که نوعی از روابط عاطفی و پای نمی
  .شده بود

  خواهر و؛چيزی بود که در خانواده خود ديده بودند   از زن و دختر آنها آنبرداشت 
 را نيز به ها آنکردند و تالش داشتند  همسرشان و حاال نوع جديدی از زن را تجربه می

  ).مطيع و فرمانبر( برسانندها انسطح هم
 و ها پرسشهای بيمارگونه که گاه در طرح  فرهنگ حاکم بر بازجويان و کنجکاوی

از داليل تواند يکی   می،شود نيز ديده می شان از مراجع مذهبی خوداستفتائات فقهی 
خواستند بدانند در بند زنان چه خبر   میها آن. تمايل بازجويان به ادامه پروژه بوده باشد

ها در مورد چه چيزهايی   کنند؟ زندانی  چه می، به ويژه در خلوت خود،است؟ زنان
احساسات و ؛ گويند چه می... کنند و راجع به بازجويان و پاسداران و صحبت می

 دست به دست هم داده و اين عواملی  همه... کند و ل عمل میشان به چه شک عواطف
    ٢٠٩. را فراهم کردشدن مدت برقراری واحد مسکونی موجب طوالنی

  
١٠  

 انفرادی تحمل شرايط سختماه  ٧-۶از  پس ، واحد مسکونیزنان به بند کشيده شده در
ر منتقل حصا  به قزل٢١٠،دگی روی فرد تأثيرات منفی بگذاردسا تواند به گوهردشت که می

 بر گمان را ها آن از  شدند که تعدادی گاه جديد برده می  در حالی به شکنجهها آن. شدند
حصار  اين بود که دوران سخت انفرادی به پايان رسيده است و دوباره به بندهای قزل

و تعدادی ديگر با بدبينی  .انداز است ز زندان نيز در چشمو چه بسا آزادی اگردند  باز می
  . پروراندند خود را به دست سرنوشت سپرده و حتا تصور اعدام خود را نيز در سر می

 در   پس از تحمل چند روز شکنجه، ضرب و شتم و بازجويی شديد و بيرحمانهها آن
  .واحد مسکونی به بند کشيده شدند

 را در يک قفس ها آن"لبًا در اين احساس مشترک بودند که زندانيان واحد مسکونی غا
                                                 

های واحد مسکونی بودند، پروژه در مدت زمان کوتاهی به پايان    به نظر من اگر به جای زنان، مردان سوژه209
  . رسيد می

 آافی است تا گانه انسان  محروم بودن از نور، صدا، مناظر، دوستان، تنهايی، آاهش فعاليت حواس پنج210
  . شديد بكشاند بعضی از افراد را ظرف مدت کوتاهی به آستانه جنون يا افسردگی
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که راه فراری   بازجوی وحشی و ديوانه بدون آن۴روزی همراه  دربسته به صورت شبانه
  . "اند  تنها گذاشته،داشته باشند

ی خود نداشتند،  ندهيو در شرايطی که تصورى از حال و آاين دختران جوان در نااميدی 
شان برای مدت طوالنی زنده  برخالف ميل"دانستند  ای خود نديده و میه پايانی برای رنج

  . "مانده و از شانس کشته شدن نيز برخوردار نخواهند بود
ی ديگری از شکنجه که ايجاد خستگی  ی جسمی با گونه بازجويان از ترکيب شکنجه

 آورده انگيز و دردناکی را به وجود  معجون هول،کرد فيزيکی و روانی در قربانی می
در روزهای اول تشکيل . پذير است و درک آن محال بودند که وصف آن به سختی امکان

 ،ای استراحت بند و بدون خواب و لحظه  روز متوالی با چشم۶-۵قربانی  ،واحد مسکونی
 برای تکيه و يا قرار دادن ش تالشترين کوچکسرپا و با فاصله از ديوار ايستاده و 

رو شده و قربانی مورد ضرب و شتم شديد  ت به ديوار با واکنش شديد بازجويان روبهدس
ی دو سانتيمتری ديوار به   در اين مدت فرد بايد دستش را در فاصله.گرفت قرار می

 .زد های او می در غير اين صورت، بازجو با کابل روی دست. داشت شکل افقی نگاه می
 بعد از نماز ،که فرد زنده بماند  بعد نيز برای آناين در شرايطی بود که در روزهای

او در لحظاتی که . توانست بخوابد  می، يعنی بين دو تا دو و نيم ساعت،صبح تا صبحانه
ين نياز به خواب را داشت از آن محروم بود و زمانی که به يک خواب عميق تر بيش

 هراسناک و زجرآور شرايط اين. ايستاد  بيدار شده و دوباره سرپا میبايدفرو رفته بود 
  ٢١١.  افراد تکرار شد اغلب روز ادامه يافت و بعدها نيز بارها در ارتباط با١٢برای 

. ای احساس آرامش و قرار کند  حتا برای لحظهزندانیدادند که  بازجويان اجازه نمی
ی ها بهانه با ،های شب  نيمه، در طول شبانه روز و به ويژه درعمد   آگاهانه و بهها آن

طور  ه را بها آن به سراغ زندانيان آمده و ای يا حتا بدون هيچ دليل و بهانه و واهی
  . دادند ای مورد بازجويی، شکنجه و آزار و اذيت قرار می وحشيانه

 در هر لحظه زنانی که در چنين شرايط هولناک و اسفباری به بند کشيده شده بودند،
جا  چرا که هيچ چيز در آن. دندی داشته باشد و چه برخورن چگونه رفتار کننددانست نمی

 در نظر "خالف"توانست   می، حتا ساده ترين امور،هر کاری. روال منطقی نداشت
 در شوک و فشار دائمی به ، در اين حالتها آن. گرفته شود و مستوجب مجازات باشد

  . آمد ی کابل با صلوات بازجويان فرود می  گاه هر ضربه.ددنبر سر می

                                                 
آند و اين وضعيت از آستانه تحمل و توان  تحميل میوقتی آه خستگی خود را بر جسم   در بسياری موارد 211

ه با اين مقاومت خودم را آشود  یبر فرد تحميل مدرگيری ذهنی گذرد، ناخواسته اين  و ظرفيت فرد میطبيعی بدن 
آند در دوراهی تسليم،   میاحساس فرد تحت فشارفشار جسمی و روحی توأم با هم وارد شده و . دهم بيهوده آزار می

 آه بر او تحميل ی به خاطر خستگی شديد در اين شرايط. قرار داشته و ملزم به انتخاب استدرد و رنج فزاينده
 و آرمانش شده و ديگر قادر به ارزيابی شرايط نخواهد  ها، عالئق ه با دلبستگیو دو دلی در رابطشده دچار ترديد 

  .بود
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 از کهدادی  کردند که گويی تو بايستی کاری را انجام می ای رفتار می ن به گونهبازجويا
 اما چه کاری و .دادی ی که نبايستی انجام میا های يا عملی را مرتکب شد آن سرباز زده
 دليلی برای بايداين خود فرد بود که در افکارش . دانست  کسی چيزی نمی،يا چه عملی

ای  تن اين احساس، فردی را که صبح با او به شکل دوستانهبرای جا انداخ. يافت آن می
يا در . دادند ای مورد شکنجه قرار می  در شب به شکل وحشيانه، بودند صحبت کرده

 کابل و های ه او را با ضرب،کرد حالی که زندانی رو به ديوار نشسته بود و استراحت می
و به زدن با دمپايی به صورت و يا ضر جای بدن، به ويژه پهلوها  به همهمشت و لگد 

 گاهی نيز پيش از بازجويی و شکنجه، هر .دادند مورد شکنجه قرار میکاراته به گردن 
  آمد شديدًا  بازجو با کابل به سوی افراد حمله آورده و هر کس را که دم دستشان می۴

  . دادند مورد ضرب و شتم قرار می
 ذهن و مغز به ،بازجويی هستيد ساعته برای مدت طوالنی تحت ٢۴در شرايطی که 

با شتاب ...  اطالعات و ها، لورفتن ها، شکنجه علت تنوع و سرعت حوادث، بازجوهايی
چرا که با توجه به شرايط . رساند کند و انرژی گزافی را به مصرف می بسياری کار می

 حفظ ها را گيری کرده، به سؤاالت بازجو جواب داده، لو نرفته متغير بايد سريعًا موضع
کرده و اطالعات سوخته را نوشته و با مشکالت و سؤاالت خود در ارتباط با مسائل 

کمک و  درگير شده و در تنهايی و در زمانی که از ٢١٢سياسی، ايدئولوژيک و تشکيالتی
تواند   فرد می،در چنين شرايطی. همه برآيد مساعدت کسی برخوردار نيست، از پس اين

 آگاهی  کرده نسوخته و بازجويان از آن طالعاتی که فکر میتصور کند به دليل لو رفتن ا
گاه نيز سرعت لو رفتن اطالعات، کمی وقت برای . خورد  کتک می،اند يافته

گيری در زيربازجوئی و جستجوی فکری دائم برای پيدا کردن راه حل، ممکن  تصميم
ها  ی اين ههم. ها شود گيری غلط و يا رودست خوردن از بازجو است منجر به تصميم

  . تواند منجر به افزايش فشار روحی و جسمی روی فرد شود می
فرما  جا حکم ای در کار نبود، سکوتی عجيب بر آن در مواقعی که بازجويی و شکنجه

ی اين سکوت را گسترش دهند حتا از پوشيدن کفش    که دامنه بازجويان برای آن. شد می
شان در محل نشده و از سوی ديگر  مد و رفتی آ کردند تا زندانيان متوجه خودداری می

کردند به اين وسيله کسانی را که  گاه نيز تالش می. جا شکسته نشود سکوت مطلق آن
خبری از اطراف،  اين سکوت و بی. ممکن بود حرفی با هم رد و بدل کنند به دام اندازند

  . ردآو احساس عدم امنيت و کسالت روحی شديدی را در زندانيان به وجود می

                                                 
پايان  های جسمی و روانی، مشکالت ذهنی و سؤاالت بی بايستی در نظر داشت که گاه افزون بر شکنجه  212

ای    گونهشد و شرايط را به سياسی، ايدئولوژيک و تشکيالتی زنان به بند کشيده شده نيز مزيد بر علت می
. شدی که خودت هم با آن موافق نبودی  می  چرا که به خاطر چيزی شکنجه.نمود فرسا و جانکاه سخت می طاقت

 بسيار ،ی محدود سياسی و اجتماعی برخوردارند حفظ مرزهای  اصولی در اين شرايط برای کسانی که از تجربه
  . سخت است
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 و دلهره، استرس و ٢١٣ی آکنده از ترس  ماهه١۴ در يک ظرف بايدها را  نوع شکنجه اين
آيندگی، نفرت و انزجار،  اعتمادی، بی اضطراب، خستگی و کوفتگی، يأس و نااميدی، بی

  ٢١٤.گاه به تجزيه و تحليل آن پرداخت ديد و آن... اندوه و درد و
ی فيزيکی را تحمل کنيد،  توانيد شکنجه یدانيد تا کجا م در بسياری موارد وقتی نمی

  .  است وحشت از مجبور شدن به همکاری در اثر شکنجه، خود يک عذاب دائمی
های روانی، قبل از  اين واقعيت را نبايستی از نظر دور داشت که هدف از اعمال شکنجه

به يابی به اطالعات باشد، شکستن و فروپاشی روانی زندانی و کشاندن او  که دست آن
 را به لحاظ جسمی تحليل زندانیاز همين روی، بازجويان نخست . موضع ندامت است

 ها آنهای جسمی و روانی برای شکستن  کردند از ترکيب شکنجه برده و سپس تالش می
  . استفاده کنند

  
١١  

مخالفان و  و باورهای مذهبی، اختالفات نظری ی بهانهاگر در قرون وسطا کليسا به 
زندانيان را نه  کردند، در واحد مسکونی  آهسته بر آتش بريان می- هستهآ  رادگرانديشان

تر و   دردناکای که ؛ شکنجهکردند بريان مینيز به لحاظ روانی تنها به لحاظ جسمی که 
بر های طوالنی پس از رهايی از آن شرايط نيز   و اثرات آن تا مدتهانگيزتر بود هول

جايی بوده که  های روانی تا آن تأثير ويرانگری اين گونه شکنجه. ماند یباقی مقربانی 
 ها آن برای مدتی طوالنی با بازتوليد حتا بعضی از زندانيان فروپاشيده از نظر روانی،

  . ختندپردا  به آزار و اذيت خود میهمچنان
ا دنيای انسانی بکه  داد  می نشان زندانی بايدبازجويان به جنگ با انسانيت رفته بودند و 

 موردهايی که در . را به فراموشی سپرده استها آنهای آن قطع ارتباط کرده و  و ارزش
 ابعاد اين شکنجه و اثرات روانی آن بر قربانی را  بخشی ازتواند  خواهد آمد، می پی

  :فاش کند
و  داده زندانیبرد سياست غيرانسانی خود، کابل را به دست  گاه بازجويان برای پيش - 

اين عملی بود که . کردند تا آن را بر تن دوست و همراه خود فرو آورد او را مجبور می
يکی از افرادی که مورد اين نوع تنبيه قرار .  اتفاق افتاده بودبارها در واحد مسکونی

  :گويد   گرفته بود می
                                                 

موفقيت صياد تنها حاصل تالش و تبحر او نيست . يريد  مکانيزم صيد گنجشککی توسط مار را در نظر بگ213
او در آن لحظه . رود بلکه اين گنجشک و يا صيد است که به خاطر ترس، اضطراب و درماندگی به سوی صياد می

  .باور ندارد که بالی برای پريدن و دور شدن از خظر دارد
ولی احساس شکنجه شدن و . کند درد میی معينی توليد    شکنجه، نوعی از عذاب جسمی است که برای دوره214

بردند اين  شدند رنج می گويند از اين که دوستانشان شکنجه می  بسياری می. تواند دائمی باشد يا ترس از شکنجه می
دهد که االن نوبت  واقعی است ولی بخش بزرگی از اين رنج مربوط به خود فرد است و احساسی که به او دست می

  . من است
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او تنها شالق . سته اشار مجبور به انجام اين کار شددانستم که او تحت ف می 
فقط . زد ای نمی ضربه. کردم سنگينی شالق را حس می. را روی سرم گذاشت

توانستی آن را ضربه به حساب  نمی. زد خيلی آرام کابل را به سرم می
کردم که چقدر او تحت فشار است و  من از سنگينی آن حس می. بياوری

   .کشد عذاب می
تواند درک کند که  توانست و نمی گاه نمی د، هيچاما آن کس که مجبور به اين عمل شده بو

  .دوستش تا کجا در آن لحظه با او حس همدردی داشته است
ده     يكى از زندانيان واحد مسکونی که  ايش سوراخ ش  در اثر مقاومت زير شکنجه کف پاه

  :  نويسدیبدترين نوع شكنجه متجربه ی خود از در مورد   است،
ود        ااسارت م يك سال و چند هفته از        ته ب سكونى گذش ى   .  در واحد م ديگر رمق

رايط       . برايم باقی نمانده بود    اطر ش ه خ اده   ب وق الع سکونی      ف د م ار واح  ، ناهنج
ان            ه بازجوي ودم ک يده ب ه رس ن نتيج ه اي ا   از چند ماه پيش ب ه تنه در صدد از  ن

ادات     ردن اعتق ه    ميان ب ا بلک ابودی     م ه ن ه         هم ا ب ستی م سان    ی ه وان يک ان عن
ستند ر . ه شان  آناز نظ وچكترين ن ا ک سوزى  هه تى و دل انى، دوس  اى از مهرب

د و  ی ش سوب م ى مح اد سياس ز اعتق شار  ني اد ف رد باعث ايج روز آن در  ف  ب
  . مضاعف و غيرقابل تحملی از سوی بازجويان می شد

ك  اه٩نزدي انی م ه از زم ه هم سکونی   ی آ د م شار واح ت ف دانيان تح در  زن
د     را مجاهدينتنها سازماناعتراف آرده بودند آه نه حضور جمع    ول ندارن قب

ود    محكوميت آن   ایبلكه داليل آافى بر    ته ب د، گذش د از    ٢١٥.نيز دارن ل  بع تحم
ختى آن  ه س دين   ،هم ه مجاه حبت علي ىه  بص راد راحت وی اف ه از س   پذيرفت
اره  .شد می ود       چ ی  .  ای جز آن نب ازمان            از طرف ا ديگر س سيارى از م راى ب  ب

ود ا در .مطرح نب ه  م رايطی ک ودش ستهخ اختيم-  را آه ى ب سته م ام ، آه ا تم  ب
  . روح انسانى خود را حفظ آنيمتنها آرديم آه  میتالش  توش و توانمان

ست دانستيم مردن نيز ميسر ن می   ا    .ي ه در قبره را ک وديم     ٢١٦چ ده ب ه چشم دي  ب
ود   ون آل ر خ شويی "  د- ر" پيک ه در دست شى را ک ان خودآ رده و در مي ک

ود،   يده ب ادری پوش يچ شاندندی ن م روى زم ل    آ امعلومی منتق ای ن ه ج  و ب
ه طور    دوباره به جمع گروهاو را با حالی نزار     ها بعد    هفته. کردند می ه ب ی ک

  .  برگرداندندبودند، تنبيه فشار و  در زير مدام 

                                                 
 وگرنه حساب آنان آه از ابتدا به منظور .فرادی است که در شرايط مدام تنبيهی قرار داشتندمنظور ا  215

  . همكارى به واحد مسکونی آورده شده بودند، جدا بود
  . ها انتقال داده بودند"قبر"  تعدادی از زندانيان واحد مسکونی را برای مدتی به 216
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وديم     ان ب ون مردگ ستنی چ ه زي وم ب ا محک ی.... م ست  نم ا باي دايى از م    ص
رد  د می  يا که روحی در ما ابراز وجو   خاست می بر ست      .ک ر ني ا قع د ت ه باي  هم

د  یهايمان نيز دنبال م     رد نگاه  احت. رفتيم شدن پيش می   ن رو    .ش ا س     از اي ها ر ي
اه      زير انداخته می  ه  ب ا نگ د ي ط     ش ا در نق ه        ه  ه يچ دوخت ه روى ه وار ب  اى از دي

  .  شد می
ود   ه ب ل رفت ه تحلي وان هم كنجه.ت داوم     ش شار م ى، ف سمى و روح اى ج ه

ال و        خوشان،  بازجوي ام  رقصى توابان آم سن و س راه   ،خ ا عصبانيت و    هم  ب
س   ه از    نالئوسرآوفت م د آ دای راه  بن دازی وا  ابت ز از     ان ود ني سکونی، خ د م ح

  .بست ها را به روی ما می ی دريچه ات محروم شده بودند، همهی امکان همه
ام   ين اي رين روز( در هم اآخ سکونی ه د م ايی واح عيد )ی برپ ى از  س يك
ر ان م ردبازجوي اقى ب ه ات ه.ا ب ى از بچ ده   يك كنجه خوابان ا را روى تخت ش ه

د              . جا هستم  دانستم چرا آن   می ن .بودند ود چن ه روى تخت ب ا شخصى آ سعيد ب
ردلح ه صحبت آ ش . ظ ن برگ ه طرف م د ب تش  .تبع تن دس ا گذاش ان ب  همزم

تم     فلزیآابلى  به سرعت   اش مرا دعوت به سکوت آرد و         روى بينی   را به دس
ا .داد يچ در ج شكم زد، ه ر نم خ ت فك رار  یوق وقعيتى ق ين م ردم در چن آ

رد  سعيد منتظر ايستاده بود و به من نگاه می   . بگيرم را دعوت      .آ ه او م ن ک اي
و  ی ب دان معن ود ب رده ب کوت ک ه س ود ب کنجه ب ت ش ه روی تخ ردی ک د ف

رم را از  دانست چه کسی در داخل اطاق است      نمی رده   و همين جاى ش ان ب  مي
  ...می دادترى قرار  يت آسانو مرا در موقع

  ... نه،محال است بشود گفت:  از ذهنم گذشت اين فکرسرعته ب
ه   له توجي د   بالفاص دار ش نم پدي ل در ذه ربه: عم عيف   ض ن ض اى م ر از ه  ت

شيد کمتری ست و او درد      ا ى  بازجو  ها ضربه ه از روى   . خواهد آ الى آ در ح
م     ه  چهره ام ب    م درون ود،  سختى تالط دا ب نگين  شالق پي ين     س رای اول ه ب ی را ک

ردم  بار لمس می کردم،      زه          ؛باال ب ز م ود ني ه خ اى آن    ی  شالقى آ ى انته  درد ب
اره        ، سوم را آه زدم    ی ضربه. را چشيده بودم   ه اش  سعيد با لبخندى پيروزمندان

  . و صدا از اطاق شكنجه بيرون فرستاد آرد آه آافى است و مرا بى سر
اه عمق     . همچنان با من است   درد  اين  اما  گذرد،   ها از آن ماجرا می     سال هيچ گ

  .و وسعت آن کوچکتر و يا سوزش آن کمتر نشده است
ط  . متجعب بودم و خوشحال که ماجرا به سرعت به پايان رسيد          در آن روز     فق

ر می       در دنيای خود    من  ! سه ضربه  دانى فك ه درد آن زن ردم  ب ه  ؛آ  دردى را آ
ودم       كنجه      ،من در بدنش ايجاد آرده ب اى ش ا معياره ه  دردی   و    ب ه   آ ود تجرب خ

ودم،  رده ب یک نجيدم م ود ضربه .س ايم آرام ب ود،،ه م ب ه  ک ط س ود، فق اه ب  آوت
   .من بعد از آن نيز دو سال ديگر در زندان بودم.  سه ضربه،ضربه بود
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كنجه   م  آن روز نفهميد   يش  ،آه اين ش اوم          از  ب دانى مق راى زن ه ب ه در    ی آن آ  آ
ار     اثرى از زن    آخرين روزهاى واحد مسكونى    ده و اظه ود  دگى، عقي نظر از خ

ود    د    ،نشان داده ب كنجه باش ه         ، ش ه در تل ن آ راى م ان  ی    ب ده   بازجوي ار ش   گرفت
  . شكنجه بود، بودم

ه   د پيروزمندان ى لبخن اال معن ه ی ح ازجوى حرف ی   ب ن را م م اى اوي ا او . فهم ب
ل          میتوجه به شناختی که از من داشت         ن عم شار اي ار ف ر ب ن زي ه م ست آ دان

ر   رد      هرگز آم واهم آ ه درد    او می .  راست نخ ست آ ر     دان د ب ا اب بزرگی را ت
ار     ا در خود می دردی که همچنان قلبم ر. جان و دلم نشانده است  ا ت شارد و ب ف

ت    ده اس ين ش ودم عج ن در آن روز واقع . و پ ارهًام تم  چ ازجويم .اى نداش  ب
ه    دانست می ه بچ شارهاى طاقت          آ ر ف ا در اث سکونی در      فرساى    ه د م  کالواح
د  هود فرو رفت   خ ه   او  .  ان وز     دريافت ه هن ود آ ه  نفس  ب ا   بچ سانى       ه وى عطر ان  ب

ود   همگين خ ستانى س ه در زم ر چ ان   دارد اگ رف پنه ا ب ر خرواره  را زي
از                      آرده ك گنجشكان در آغ ك جي بالن و جي ه بل ه چ ام چ ه هنگ اند اما چه بسا ب

ن            ،شان فصل ديگرى از زندگی    يد آزادى از پس اي اره خورش   هنگامى آه دوب
د             دگى خواهن دوران تاريك دهشتزاى آور بربتايد، اينان نيز عاشقانه سرود زن

رده       . خواند اور نك من نيز يكى از اين متهمان بودم، از متهمانى آه او هرگز ب
  .استها تواب ساخته  از آن ها را رام خود آرده و بود آه آن

ی ر شالق را م ردن زي ه مقاومت آ ن درس چگون ودم م ه ب ستم، آموخت ه دان  آ
ام می      ود  رنج شكنجه تم رز                  . ش ا م را ت كنجه شدن م ام ش اهى در هنگ ن آگ و اي

  . ه بود بردگمر
فريادى اى نيست جز  يچد، هيچ چارهپ ها می در تمام استخوانهنگامی آه درد 

اما اين . آند ها تا انتهاى حنجره ادامه پيدا می ناخواسته آه از درون سلول
من اما . رسد اى به پايان می رسد، در لحظه فرياد ممتد آه بى انتها به نظر می

اين درد جان سوز را تا پاى گور با خود خواهم برد، تا رگى در تنم خون را 
درد در تمام به گردش در می آورد و تا عصب و حسی از من  باقيست اين 

  .ی  روح من همواره ادامه خواهد داشت هاى من خواهد پيچيد و شكنجه سلول
  
 ها آن حمله کرده و  واحد مسکونیزندانيانمحابا به   که بازجويان بی عاتیدفدر يکی از  - 

 و مورد ههای شالق گرفته بودند، يکی از افرادی که شديدًا زير فشار بود را زير ضربه
راب طاز فرط ترس و اض ،که کنترلی داشته باشد ، ناگهان بدون آنگرفته بودتحقير قرار 
که به طور   ضمن آن،ی اين صحنه بازجوها با مشاهده. کند ود ادرار میدر لباس خ

 اين تحقير و تمسخر .دهند  تمسخر و تحقير قرار میخندند او را مورد واری می ديوانه
  .شد ديدند تکرار می او را میکه گاه  هر
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و که از ا) يکی از بازجويان(در مقابل پرسش سعيد تا کنند مجبور میزندانی را  يک - 

 تسليم "خدا" به ايندارند که  وی را وامی و سپس! تو: خدای تو کيست؟ بگويد: پرسد می
گونه عنوان  اين زندانی، بعدها دليل انجام اين کار را اين. سجده کنددر برابر او شده و 

  . مشالقی دهند تا بر پيکر ديگری فرود آورمن  به دست خواستم نمی: کند  می
  
چه " :کند میزجويان در ميان زندانيان حاضر شده و سؤال يکی از باسعيد  روزی - 

 و در ، با توجه به شرايط و فضای واحد مسکونی"کسی حاضر است تيرخالص بزند
از زندانيان در يک تضاد و کشمکش شديد روحی يک گيجی و پريشانی مطلق، تعدادی 

  . به کار خود آگاه باشندکه   بدون آنشوند، مجبور به بلند کردن دست خود میو روانی 
  : گويد   يکی از زنان می

در آن لحظه بزرگترين کشمکش من اين بود که هر تصميمی بگيرم ممکن 
اگر دستم را بلند کنم، اين احتمال هست که . است مجبور به اثبات آن شوم

 يا اين که ممکن است اين. شب به سراغم بيايند تا آن را در عمل اثبات کنم
موضوع تنها آزمايشی باشد که از طريق آن بخواهند افراد مقاوم را شناسايی 

با تشديد فشار مجبورم کنند تا برای ممکن است اگر دستم را بلند نکنم . کنند
  . بريدن از مواضعم تيرخالص بزنم

که دست  فردی ولی، اجرا نشد و صورت واقعی پيدا نکردگاه  هيچ چنين چيزی چند هر
فرسايی را تحمل   طاقت فشارهمچنان  با يادآوری آن،ها بعد  سال،د کردهبلنخود را 

  .  و با کابوسی بزرگ دست به گريبان استکند می
  
 دستگير ۶٠های خردادماه  بسياری از زندانيان که در فاز سياسی و در خالل تظاهرات - 

های  بودند، در روزها و ماه  اوينهای انو در کاخ دادگستری، اصطبل جهانبانی و آپارتم
 ٢١٧. دارای اسامی مستعار بودندها آن و تعدادی از دادند اسم واقعی خود را نمیاول 

 ها و ميوهها  حيوان های پرندگان و بعضی   نامها آنزندانيان به شوخی و در ميان خود به 
وع در بند موض .شدند ها خوانده می  نام به ايننيز هايی در بند  را داده بودند و اتاق

ی اطالعات بند را  بازجويان که کليه. ی شوخی و مزاح داشته و وجه منفی نداشت جنبه
 ناماستفاده کرده و اين بار از موضعی تحقيرآميز افراد را به سوء از اين مسئله ،داشتند
 که در بدو دستگيری ای زندانی. دادند شان خوانده و مورد آزار و اذيت قرار می گذشته

                                                 
دستگير شده بودند با توجه به جو جامعه به خاطر چنين رفتاری زير  خرداد٣٠  تعدادی که پيش از 217

 بودند و هنوز   دستگير شده۶٠های موضعی خرداد  های وحشيانه نرفته بودند و بقيه نيز در خالل تظاهرات شکنجه
جامعه نيز های وحشيانه رژيم قرار نگرفته بودند و غالبًا حتا خبری از تحوالت  بازجويی نشده بودند و تحت شکنجه

  .  نداشتند
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واکنشی در ر داشت که قادر به انجام  در موقعيتی قرا،نام خود امتناع کرده بوداز دادن 
  . نبودمقابل تحقير بازجويان 
 ها آن خوانده و ها يافت که زندانيان را به نام حيوان جا ادامه می گاه اين موضوع تا آن

زندانی گاه . )پارس کنند و يا عرعر کنند(آورندمجبور بودند صدای حيوان مزبور را در 
  ."من خر هستم" :ساختند که بارها بنويسد را مجبور می

  
 با  را... و يا زمان استفاده از دستشويی وهای غذايی زمان نوبت ،در بسياری موارد - 

  .کردند های کابل بر سر زندانيان اعالم می زدن ضربه
 ؛جا، هميشه توأم با شکنجه بود انجام هر يک از کارهای معمول روزانه در آن

  .ماند های طوالنی باقی می تا مدتکه آثار آن، بدون شک، هايی  شکنجه
  
هاى   آه اغلب از انفرادى راىير بازجوي افراد ز،هي ماه اول٨شتر اوقات در يدر ب - 

وار با فاصله از يبسته رو به د  آورده شده بودند، چشمبه واحد مسکونیگوهردشت 
اقى جدا زندگى شه در اتين جمع توابان آه همايی مواقع به م هيدر بق. دنشاندن  میگريكدي

ن، در يبنا بر ا. شدند  برده می،ی زندانيان واحد مسکونی بودند آردند ولی در زمره  می
را گر يكديبا  تماسا ين افراد امكان برخورد، صحبت يابه ندرت  ماه ١٤تمام مدت 

ز يشان نيها ند و حتا نگاهط ممکن آامًال تنها بودين شرايبه ديگر سخن، در بدتر. يافتند می
 واحد مسکونی در زندانيانجا بود که يکی از   اين تنهايی و فشار تا آن.شد آنترل می

  : گويد اش می های زندگی ترين لحظه ترين و به يادماندنی زيبااز رابطه با يکی 
را نزديک من داخل اتاقی که چندين نفر ديگر هم خوابيده بودند " م"وقتی 

. هم فشرديم هايمان را به  دست. و دستش را به دستان من رساندخواباندند، ا
فقط از شکنجه : نيز گفت" م. "کنم احساس خوشبختی و سبکی می: من گفتم

  ٢١٨. ترسيدم که حاال از آن نيز ترسی ندارم می
  

ن نيز حتا توابا. ديدند ن زندانبانان میزندانيان واحد مسکونی خود را احاطه شده در ميا - 
يکی از .  را زير نظر داشتندها آننين نقشی بودند و دائمًا رفتار و کردار دارای چ

  : گويد  میمعضلاين ی خود از  زندانيان واحد مسکونی در رابطه با تجربه
، مکيد خون دستم را میاو حالی که   در. ای وارد اتاق شد روزی پشه

  !ای بود که زندانبان نبود ود زندهاو اولين موج. گريستم  می
  

                                                 
بعدها چنين امكانى هرگز وجود . اين فرصت در همان روزهاى اول و بعد از تحمل شكنجه به دست آمد  218
   .نداشت
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از بقيه جدا شده و به خاطر  "م"از بدو ورود به واحد مسکونی به همراه کسی که " ف"- 
 در ؛ کسی کههای جسمی قرار گرفته بود تحت شديدترين شکنجهاش  برخوردهای قاطع

 های پرسش از دادن پاسخ ساده به مواردی حتا در انگيز و هولناک وحشتآن فضای 
ی  در ادارهابطه با چگونگی پذيرش مسئوليت  در ر،کرد بازجويان نيز خودداری می

  : گويد  میو فشارهايی که تحمل کرده واحد مسکونی 
مسئول واحد مسکونی عرصه را بر همه تنگ آرده های  توابدر زمانى آه 

 مثًال  شکلآوردند، من به خيال خودم به ها در مى و دمار از روزگار بچه
  اسماعيل به بازجويمها د تواب آسوده شدن همه از جمله خو براىاى پيچيده
اند آه  ها چه گناهى آرده آنيد؟ آن چرا فريده خانم و سهيال را آزاد نمی: گفتم

 فشارى آه از تمام امكانات محروم باشند؟ بايد در اين شرايط به سر برند و
ها را از  فكر آرده بودم آاش الاقل آن. ن دو بر ما مى آوردند بى انتها بوديا
ط آنونى خود آه زندانى شدن دائم يها ما را مسؤل شرا آن. دجا ببرن نيا

  .دانستند ی م،همراه ما در واحد مسكونى بود
 من  وبه محل ديگری منتقل کردندها را  آنبازجويان   خبر دادند آهزودى  به
ز راه نداده بودم آه يله ام ني به مخ حتان را اصًاليخبر از همه جا فكر ا بى

ل ئو من را به عنوان مسانيبازجو. ن ماجرا خواهم بوديگر ايخود قربانى د
ى با دانستند آه من آوچكترين همكار همه در آن زمان می. بند برگزيدند

يكى و  ندها گوشزد آرده بود بازجويان اين را به توابحتا . ام بازجوها نكرده
 ها بچه را در مانورى آه در ميان ی بازجويان گفتهها  ى تواب ها از سردسته

  .  اعالم آردبا صدای بلندداد، 
به هر حال من از قبول مسئوليت بند با جديت سر باز زدم، اما پذيرفته نشد 

جا و  در آن( ماه ٦ اين بار ننگين و سنگين را براى مدت  به اجبارو من
  .آنم با رنج بر دوش خود حمل آرده و می) ی عمرم در بيرون همه

هم . خواستم در دو نقش بازى آنم مىن. حسى آه داشتم بسيار رنج آور بود
پذيرش در جايى قرار گرفته بودم آه جز . سر موضع باشم، هم همكار رژيم

و دوستانم خواستم به   در واقع نمیمن  .ان ديگرى وجود نداشت امكمسئوليت
 آن به همين دليل .  و يا به چيزی تظاهر کنمحتا به بازجويم دروغ بگويميا 

 آه من و يکی از توابان ان، وقتىي در حضور بازجو بعد از امتناع منروز
 ديگران بردند، نزد  به عنوان مسئول بندکم سن و سال را براى معرفى

در حالی که  سپسدوباره اعتراضم را نسبت به اين انتخاب اعالم آردم و 
 دوستى در ميان شما ديگر :ها کرده و گفتم شدم رو به بچه  ذره آب می- ذره 

خواستم آسى با  در شرايطى آه محال بود خودمان باشيم نمى(نخواهم داشت 
آن قدر .  آردیدو روز اول تمام عضالت صورتم درد م. )من حرف بزند
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دردى نامنقطع  .  آردم صورتم آج شده است یتحت فشار بودم آه حس م
ز ين را نيه ايزى شبيقبًال هرگز حتا چ.  در تمام نقاط صورتم در گردش بود

  . بودمتجربه نكرده 
جا آه ممكن است قضايا را رو راست و ساده  سعى آردم تا آناز آن به بعد 

براى آسان آردن به وجود آمده از شرايط کرده و در عين حال برگزار 
با تمام وجودم کارهايی چون جارو کردن محل و يا . زندگى همه استفاده آنم

ای  را به گونه. ..ها روی طناب در موقع باريدن برف و کردن لباس بچه پهن
مورد اتهام صورت  دادم، چرا که در غير اين که محسوس نباشد انجام می
از زمانى آه در موقعيت مسئول بند قرار (گرفتم  سرموضع بودن قرار می

  ).شدم ها محسوب می گرفته بودم، عمًال جزو تواب
 آه از رژيم داشتم از درگيرى يا سياست بازى با  و شناختیبا وجود آگاهى

خاطر  به.  را ببينمها آنخواست  دلم نمى. رفتم بازجويم به شدت طفره می
مردم و   میلحظه هر ی بخواهند، من گزارشداشتن اين احساس که مبادا از

ی من را دريافته بود  روحيه) اسماعيل(خوشبختانه بازجوى من. شدم زنده می
رويى با در صدد آلک زدن و دو خواست، اما من نيز  نمییاز من گزارش و

خواستم حرفى پيش  آردم و نمى در اين رابطه احساس خجالت می. او نبودم
  .بيايد آه مجبور شوم دروغ بگويم

بازجوى من با توجه به مقاومتی که کرده بودم و برداشتی که از من به 
او . شوم ها آن آه من جزيى از کرد  تالش می ،داشت" صادق "فردیعنوان 

 تأکيد کرده بود که ها آنبرد و به  ن با احترام نام میحتا نزد توابان نيز از م
در . دهد و برگشتن من برايشان ارزش دارد   ترجيح میها آنی  مرا به همه

از بازجويم   واالختيار شده  ی مصلوبواقع من نيز تحت تاثير شرايط تحميل
 ،هيچ پناهى نداشتم و در موقعيتى تنها گير افتاده بودم. بودمرودست خورده 

 در جايى قرار گرفته .شدم رفتم و عمًال به هيچ تبديل می از درون تحليل می
ه يطى شبيدر شرا من با بازجوها جيحاال به تدر. بودم آه به من تعلق نداشت

واحد مسكونى حاال  .شدم گير آرده بودم و از خودم تهى می رودربايستی
 روزهايی وها  ماهديگر براى من يك جهنم واقعى بود آه در آن چندين برابر 

  . سوختم های جسمی بودم می آه تحت شديدترين شکنجه
  

١٢  
 نه تنها معتقد ،ترين فشارها بودند  که اتفاقًا زير بيش واحد مسکونیزندانيانگروه اصلی 

هم  که موضع مخالف آنبلگنجيدند   نمی  نبودند و در اين چهارچوب٨به تشکيالت در بند 
در . کردند  را نيز تأييد نمی٨ و ۴ و مواضع مسئوالن تشکيالت در بند ها تو حرکداشته 
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جناح "های مسئوالن تشکيالت، اين افراد در ميان بازجويان به   و بازجويیها اثر گزارش
در . شدند شناخته می "صادق" با کيفيت و در عين حال بند معروف بودند و افرادی "چپ
که بعد از عدم تحمل فشارهای رژيم  عمومی ۴ شکيالت بندچند تن از مسئوالن ت ،واقع

و کاستن از بار خدمتی   برای خوش،به همکاری گسترده با بازجويان دست زده بودند
 را ها آنتا توانسته بودند اين دسته از افراد را خطرناک جلوه داده و مسئوليت خود 

بازجويان بر اساس  . جداگانه معرفی کرده بودند ربطی با خط و ودارای تشکيالت ديگر
 ، در اولين مراحلهايی، ها و بعضًا تحليل گزارشی چنين  تصورات خود و نيز بر پايه

 از  و.بود ٨ تشکيالت در بين اين بخش از زنان مجاهد در بند کشفتمامی تالششان 
د آن را يک از افراد وجو  جايی که چنين چيزی وجود خارجی نداشت و هيچ  آن
 ، آردندیالت را باور نميآه عدم وجود تشك، شکنجه و فشار بازجويان پذيرفت نمی

   .يافت افزايش می
 روابط ٨ در بند مورد نظربرند که در بين افراد  پس از مدتی پی میبا آن که بازجويان 
  به زورنندک  می  تالشاما وجود نداشته ،کردند  تصور میها آن آن گونه که ،تشکيالتی

 سرانجام نيز.  کنندمزبورشکنجه زندانيان را وادار به اعتراف به حضور در تشکيالت 
 را ها آنمورد نظر  که به دروغ چارت تشکيالتی کردند  زندانيان را مجبور بعضی از

   .ای را نيز تحت مسئوليت افراد باالتر قرار دهند کشيده و عده
 ۴راجع به تشکيالت زنان مجاهد در بند گاه  هيچکه بازجويان است نکته حائز اهميت آن 

 سؤالی ،جا بود  در آن هواداران مجاهدين تشکيالت که در واقع مرکز ثقل فعاليتعمومی 
  !کردند نمی

 شخصيت افراد را ، و اخذ اعترافات کتبی اطالعاتی کردند با تخليه  تالش میبازجويان
 در پناهی و جداافتادگی  بیهايی همچون آامًال درهم بشکنند و از اين طريق به احساس

   . آن را تقويت کنندتر زده و هرچه بيش دامن ها آنذهن و روان 
پيرامون يابی به اطالعات  به منظور دست ها  کليه سؤالی اول بازجويی، مرحلهدر 

 از هايی پرسش به د بايها آن .زد  بودند دور میکسانی که در اوينو  ٨تشکيالت در بند 
  : قبيل

به سازمان اعتقاد داريد؛ مسئولين تشکيالت چه کسانی بودند؛ کی تصميم گيرنده اصلی 
ات شما چه بود؛ چگونه تصميمو رده بود؛ مسئول شما در تشکيالت که بود و مسئوليت 

کرديد؛  ؛ چگونه و با چه مکانيسمی از فروشگاه زندان خريد میشد تشکيالتی گرفته می
  . دادند م پاسخ میمدا؟ ... افراد سرموضعی واسم

 به دست آوردن بهانه برای ، اول اهميت قرار داشتی چه که در درجه در اين دوران آن
 به منظور کسب ها آنآوردن فشار و شکستن افراد و تسخير قلب و روح و ذهن 

گونه برخوردی که ممکن  گری بازجويان بود و هيچ  اين دوره اوج وحشی. بوداطالعات
جا که  در حالی که بعد از مدتی، از آن.  وجود نداشت،ن انجام گيرداست بين دو انسا
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کردند و تجربياتی را نيز کسب کرده   زندگی میمحلروزی در  بازجويان به طور شبانه
کردند از   در مواردی حتا تالش می.شان تغيير کرد  برخورد و بازجويیی بودند، شيوه

برای مثال حامد که اتفاقًا .  بشکنند افراد تحت فشار را،طريق ايجاد روابط عاطفی
 در محل حاضر شده و ،های تميز و شيک ، با پوشيدن لباسصدای زيبا و رسايی داشت

ها فشار ديگر رمقی برای   در حالی که پس از مدت،به قول زندانيان واحد مسکونی
 کرد به  تالش میسوژهاو با انتخاب . پرداخت  افراد می"شکار" به ،کسی نمانده بود

سندروم  "ی در چنين شرايطی بروز عارضه.  عاطفی قرار دهداو را تحت فشارنوعی 
 به در بعضی افراد طبيعی ،ای به غايت پيچيده و غيرعادی است  که پديده٢١٩"استکهلم
   .رسيد نظر می

م هم حاضر به ُرِس روی تخت و زير "ف"های بسيار وقتی متوجه شدند  بعد از شکنجه
 در حالی که اتاق ٢٢٠ردندک، يکی از زندانيان را مجبور  نيستیی بازجوي دريافت برگه
که گويا خبر و اطالعاتی را آهسته زند به او نزديک شده و به شکلی  را جارو می

 داده شده و همه اطالعات از سوی عفت خليلی" : به او بگويد،رساند مخفيانه به او می
  ."فايده است قاومت بیم

پذيرد که بازجويی پس  ، میکه شديدًا تحت فشار بود" ف" ، اين برخوردی  در نتيجه
  :گويد او می. دهد

  را صدا کرده و از او خواستم که به من برگه) يکی از توابين(فريده
را شنيدم که به عمد و ) يکی از بازجويان(سپس صدای سعيد. بازجويی دهد

! خواهد بنويسد  می"ف" طور که اين: گفت که همه بشنوند با صدای بلند می
   وقتی برايم برگه... حاال ببينم، تا بعد شايد به او برگه بازجويی بدهم

چون دريافتم که از اين مسئله . بازجويی آوردند از گرفتن آن خودداری کردم
   .ای از جانب بازجويان بوده است  کنند و اين نقشه استفاده می سوء

 پرس و امون افراد سرموضعی در واحد مسکونی پير،ها در دومين مرحله از بازجويی
شد و افراد مجبور بودند در رابطه با کسانی که در واحد بودند پاسخ داده و  جو می

 کسانی که فرد ی  تا کليهها پرسشها و  ی اين بازجويی  سپس دامنه. نويسی کنند تک
ی  پرداخت و همه  به خود میبايد فرد ،ی آخر در مرحله. شد  گسترده می،شناخت می

                                                 
های خود دچار گيرشود که در برابر گروگان هايی اطالق می سندروم استکهلم به احساس و رفتار گروگان  219

اين . شمرند های دفاعی می  پديده را به نوعی جزو واکنشها اين  روانشناس.شوند نوعی احساس سمپاتی می
در پايان يک .  گرفته شده است، در استکهلم به وقوع پيوست١٩٧٣گيری که در سال  اصطالح از حادثه گروگان

ها به طور واقعی در برابر  ، تعدادی از گروگان واقع درمرکز استکهلمبانکيک  روزه در ٦گيری  گروگان
 مقاومت کردند و بعدها نيز از دادن شهادت بر عليه ،ای نجات جانشان به عمل امده بودهايی که بر تالش

  .ها امتناع کردندرگي گروگان
توانست از روی احساس     پذيرش اين امر از سوی زندانی مزبور با توجه به اطالعاتی که لو رفته بود می220

  . مسئوليت و توأم با دلسوزی بوده باشد
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 برای امتناع از پاسخگويی به ،گاه افراد. ساخت  زوايای روحی خود را روشن می
   ٢٢١.آوردند  روی می، به نوشتن در مورد خود، بازجوهای پرسش

  
١٣  
ه قرار گرفتدر زير فشار عمومی  ۴ ی تشکيالت بند  نفر از افراد مسئول و گرداننده٩

 نگهداری نشده و ساکنان واحد مسکونی  همراه با ديگر افراد واحد مسکونیها آن .بودند
با بازجويان گسترده به همکاری  شان اکثريت.  را نديده بودندها آنجز در چند مورد 
های افرادی که  برای چک کردن و تطبيق نوشتهگاه  ها آنتعدادی از رسيده بودند و از 
 نيز در ها آنبعضی موارد با اين حال در . شد   استفاده می نيززير بازجويی بودند

 همکاری گسترده اين عده، فشار را روی آن ٢٢٢.شدند باری نگهداری می وضعيت رقت
 تر بيش ،دسته از مسئوالن تشکيالت که به همکاری وسيع با بازجويان نرسيده بودند

ين دليل قدرت مانور به هم. کرد  تر می تر و سخت کرده و شرايط را برايشان بسی بغرنج
 کيلو ١٠ در مدت کوتاهی دچار ها آنيکی از . شد  میتر کمطور مضاعفی  اين افراد به

 از مسئوالن سابق ،س از شکنجهي پيش و ،گاهی بازجويان. کاهش وزن شده بود
همکاری و صحبت کرده و او را متقاعد به فرد تحت فشار خواستند که با  تشکيالت می

 ، پيش از آمدن به واحد مسکونی،ها آنتعدادی از . دندر اختيار گذاردن اطالعاتش کن
به اوين و بار  چندين  به سر برده و در خالل دوران واحد مسکونی نيز مدتی را در اوين

  . ه بودند آن بازگردانده شد٢٠٩بخش 
در زير .  چندان پيچيده نيست،ه بودند به چنين وضعی دچار شدها آنتحليل اين که چرا 

ای به از ميان  فشار گاه در ذهن انسان گرايش و تمايل شديد و در عين حال آزاردهنده
در ذهن توابان و . شود  پديدار می،برداشتن کسانی که از نظر او در ايجاد فشار مقصرند

 ها آن ی ند که به جرگه بود  ايجادکنندگان فشار زندانيان مقاومی، که شکسته بودندهايی  آن
 همه چيز  و تخريب کردنويرانتمايل عجيبی به گاه  ها آنبرای همين در . نپيوسته بودند

از آن .  ناشی از طغيان عجز، ناتوانی و درماندگی در فرد است؛ تمايلی کهزد موج می
 و "وفاداری" خيانت ،کند لحظه که اصول و قواعد بنيادی زندگی انسان تغيير می

 و دروغ و فريب، شود می شمرده "شرافت" دنائت و پستی، ؛گيرد  نام می"تصداق"
تن . يابد انحطاط و فروپاشی اخالقی ابعادی باورنکردنی میو  شده جلوه داده "حقيقت"

بازجويان پاهای سالم يکی از افراد رده باالی جا پيش رفته بود که  دادن به پستی تا آن

                                                 
که از نوشتن در مورد ديگران پرهيز کنم و يا اطالعات  گاه برای آن. ام سر گذاشته ن نيز پشت  اين تجربه را م221
  . پرداختم ی خود می ترم را ندهم به نوشتن در باره مهم

 فردی  که مسئوليت  بدون آن.(ها بودند   بايستی توجه داشت که اين افراد خود نيز قربانی نظام حاکم بر زندان222
باشد و  شدند می هدف از بيان اين مطالب توضيح شرايط و فشاری که زندانيان متحمل می) ال ببريمها را زير سؤ آن

  . منطق های کور و بی کشی  نه کينه
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که آسيبی ديده باشند، باندپيچی کرده بودند تا به اين ترتيب او  آن  را بدون ۴ تشکيالت بند
افرادی را که هنوز حس همدردی و يا تمايل به کمک داشتند، شناسائی کرده و به 

فردی که به درستی توبه کرده و همسان  ،در نگاه بازجويان ٢٢٣.بازجويان گزارش دهد
 "فاصله"اين . گرفت می خود فاصله ی ی از گذشتهبايست  می بود شدهها آنهويت با  و هم
همان بايستی  میاو . دبو میتوأم ز ديگران و نفرت از گذشته خويش بايستی با نفرت ا می
در . اشتگر د  که بازجو و شکنجهداشت می ديده از شکنجه  ای را به فرد آسيب کينه
زندانی ازگشت واقعی  ترحمی نسبت به فرد شکنجه شده نشانگر عدم بکوچکترين ،جا اين
   .بود

 را به شکل ۴ سابق تشکيالت بند ننيز مسئوال) در ماه نهم تشکيل واحد(برای چند روز
 با سرموضعی نشان ها آن قرار داده بودند تا  واحد مسکونیزندانياننفوذی در ميان 

  . ان انتقال دهند کسب کرده و به بازجوي زندانيان اطالعات الزم را از،دادن خود
 در حالی که روی تخت بازجويی و با پاهايی به شدت زندانيان تحت شکنجهيکی از 

 را ۴  يکی از مسئوالن تشکيالت بندديده بسته شده بود، صدای عفت خليلی آسيب
 ،ها  در فيلم"ارواح"ای نجو به شکل ،شنود که از پشت پرده با صدايی آهسته و کشيده  می

کند اين   سعی می" ...ای تو بريده... ای  بريدهتو"  با گفتن اين کهبا تکرار نام او و
  . ی فشارهای روحی روی او را افزايش دهد  کند تا دامنهءموضوع را به او القا

و  بر اين سقوط ،دادند ی توابان هنگامی که به پستی و رذالت تن می دانم که همه بعيد می
  . انحطاط آگاه بوده باشند

 و چند نفر) سهيال(زهرا  بود،  واحد مسکونیزندانياندر دورانی که حداکثر فشار روی 
ر منتقل شده حصا کردند نيز به قزل  کار میهای بازجويی اوين  که در شعبهانیاز تواب

 را نزد بازجويان فاش ها آنها، ميزان و عيار واقعی بودن  ويیبودند تا با خواندن بازج
  : گويد  میی حضور در واحد مسکونی را دارد،  زنانی که تجربهيکی از . کنند

کرد، وقتی من  ها همکاری می يکی از کسانی که در بازخوانی متن بازجويی
 از :؟ گفت...پرسيدم از کجا فهميدی! تو بايد فالنی باشی: را ديد، گفت

  . قيافه تو را داشته باشددهايت فهميدم که صاحب آن باي نوشته
  

 همکاری های اوين  و به ويژه توابانی که در شعبه۴ مسئوالن سابق تشکيالت بند
ی را که مواردها،  با خواندن متن بازجويیر منتقل شده بودند، حصا کردند و به قزل می

اين افراد گاه مسائل را بزرگ . رساندند آمد به اطالع بازجويان می به نظرشان مهم می
های برخورد با افراد نيز از  بسياری از خط و ربط. دادند کرده و تحويل بازجوها می

                                                 
  اين که او تحت فشار و عذاب واحد مسکونی مجبور به اين کار شده بود يا گريزی از انجام آن ممکن بود، 223

  . برای من پوشيده است



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٩٨

.

ی تشکيالت و نفوذ  کردند دايره  حتا تالش میها آن. شد  به بازجويان داده میها آنطريق 
 با زير فشار ، اعتبار برای خودکسبتر نشان دهند تا عالوه بر  ه گستردهخود را هرچ
 به لحاظ روانی توجيهی برای ضعف خود ،ها آنی از افراد و بريدن بيشتررفتن تعداد 

حتا گاه ی انسانی و  طبيعی، نيازهای اوليهی ما به تناسب نيازهای   همه چرا که .بتراشند
  .   دست و پا کنيملیتوجيهات و داليمال خود برای اع ، در پی آنيم کهحقيرمان

کردند، چنان در   زندگی می واحد مسکونیزندانيان که همراه با  از توابانتعدادی ديگر
 و گوش بازجويان عمل  سيستم حاکم بر واحد مسکونی حل شده بودند که به عنوان چشم

اين افراد که غالبًا . ر زندانيان فعال بودندو اهرم فشار روی ديگکرده و در نقش نگهبان 
با . نشدندبازجويی دوباره گاه  هيچ به واحد مسکونی منتقل شده بودند، ٣ واحد ٣از بند 

 در تری از روابط نسبتًا آزاد اما،بردند  نيز در شرايط نابسامانی به سر میها آن که اين
  . ميان خود برخوردار بودند

 ی   وظيفه،دادند  قرار میيک اتاق در  ران اصلی واحد مسکونیساکنا و ها آنهنگامی که 
 ی  کليه،ين فشار بودندتر بيش زير کسانی که اين بود که عالوه بر مراقبت از ها آن
  . به لحظه به بازجويان گزارش دهند شان را نيز زير نظر داشته و لحظهها کتحر

جا  ی فشارها را تا آن    دامنه"جبر جو" با ايجاد ردندک در تمام اين مدت توابان تالش می
حتا تواند  ای است که می  جو خشن و ناشناخته،"جبر جو". که ممکن است افزايش دهند

  ٢٢٤.بدون شالق و پابند و دستبند هم ايجاد فشارهای هولناک کند
يا (  شدهبه اين ترتيب توابانی که به قول بازجوها زودتر به فطرت انسانی خود نزديک

 ٢٢٥.آورند ين فشارها را وارد میتر بيش ،کنند و همکاری می) کنند گونه وانمود می اين
 همچنين با انجام کارهای ايذايی، دادن فحش، مسخره و تحقير کردن و زدن ها آن

 در ها آنموردی پيش آمده بود که . دادند ی فشار را افزايش می اتهامات مختلف، دامنه
 مدعی شده بودند ،زدن اتهام دزدی به زندانيانی که تحت فشار بودنداقدامی هماهنگ، با 

بازجويان نيز برای ايجاد فشار . اند  را برداشتهها آنکه اين زندانيان اجناس شخصی 
های رذيالنه را زير فشار بازجويی و ضرب و شتم برده تا  ، قربانيان اين حيلهتر بيش

  . اده کرده استمشخص سازند چه کسی از مربای توابان استف
 فريده و ديگر مسئوالن ،)سهيال( معصومه اسدی خامنه،ی بازجويان گاه با اجازه

 به تحقير روحی افراد مبادرت ، با برگزاری جلسات عمومی،گرداننده واحد مسکونی

                                                 
ی سردمداران را با های و هوی و جار و جنجال پيش  يدان پرشور با احساس پوک، پروژه مر"جبر جو"با   224
که خود در همان فضای پر از جبر البته نامرئی به سر  شوند با اين ها می برند و عمًال بلندگو و عامل نقشه می
کند و چشم  ل توليد مثل میخواهد همه را مثل خودش ببيند؛ به همين دلي در اين حالت هر عاملی دلش می. برند می

  . ديدن غير خودش را ندارد
ها و کادرهای معتقد و تهييج شده قرار  ی توده های سياسی اين نقش به عهده   در جامعه و حتا در ميان گروه225
    .استبداد شکل می گيردنوع خطرناکی از  گيرد و به اين ترتيب می
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 ،اری را که روی خودشان بودهای گوناگون، فش کرده و با دادن ناسزا و آزار و اذيت
جلسات که به صورت گونه  گزارش اين. کردند  واحد مسکونی تخليه میزندانيانروی 

 تنظيم و بعد از توسط سهيال تندنويسیو گفتگوهای رد و بدل شده اداره می شد رسمی 
ها با انتخاب و دست گذاشتن روی يک  در اين جلسات تواب .شد به بازجويان ارائه می

و را چون صيدی خسته و رنجور به ميان گرفته و آماج حمالت لفظی خود قرار نفر ا
 او را که از نفس افتاده بود مورد آزار و ها آنديگران موظف بودند همراه . دادند می

اش ثابت  ای بود تا ديگران با له کردن در واقع اين فرد وسيله. اذيت روحی قرار دهند
در  ٢٢٦. اند  های جديدی رسيده د، بريده و به ارزشانديشن کنند ديگر چون گذشته نمی

 ناظرانی را که در جلسه حضور داشتند تحت فشار شديدی قرار ،موارد بسياری توابان
حال غالبًا کسی حاضر  با اين. گيری کنند دادند تا عليه فرد به ميان کشيده شده موضع می

؛ سکوتی کردند سکوت میهای توابان  در مقابل پرسشافراد شد و  گيری نمی به موضع
ای مواقع   در پاره.  بودآميز  و گاه برای فرد مخاطره در آن شرايط بسيار شرافتمندانهکه

های انحرافی اما مثبت،  گرفتند با دادن جواب زندانيان تحت فشار که در تنگنا قرار می
آيد اما  یمن خيلی از او خوشم نم"مثًال . کردند به ياری فرد تحت فشار بشتابند می سعی 
  ..."دانم نه سر موضع است و نه می

کرد که اگر تو به دوست و همراه خودت، يعنی   حکم مینظام جبارانه واحد مسکونی
ای که خود   داده دانيم، وفادار بمانی، نشان  می"سرموضعی" و "منافق"فردی که ما او را 

اما اگر تو !  نيز چون او، سزاوار مجازاتیتو هم دست کمی از او نداری؛ بنابر اين تو
اش   و نقش منافقانه   که چهرهاو نيستی، پس بايد نشان دهی از فردیقدم با  همراه و هم

اش شهادت بدهی و حتا اطالعاتی که به ضرر  گردانی و حاضری عليه برمالء شده روی
  . اوست، در اختيار ما بگذاری

.  جا بياندازندافراد تحت فشاردشمنی را در ذهن شد که خصم و  در اين مرحله تالش می
 وی از بايد دوستی که ؛ترين دوست، همراه و همرزم ديروز دشمن کسی نبود جز نزديک

ها اين بود  توجيه بازجويان و تواب. دادی ات را به او نشان می جستی و نفرت بيزاری می
به اين . "مشخص سازدی او را   به مجازات فرد پرداخته و چهرهبايد خود ،جمع"که 

 فرد را به لحاظ روانی به مرحله ،شد از طريق وارد کردن فشار جمعی ترتيب تالش می
  . فروپاشی برسانند

                                                 
هنگامی که سگی به ميان مسجدی . " در مسجد افتادهسگ"المثلی است به نام  ها ضرب   در ميان شمالی226
کنند با زدن لگد و يا دادن دشنامی سگ را به بيرون از  آيد،  کسانی که در مسجد حضور دارند ، تالش می می

خواهد  بلکه هر کس که می. دهند که سگ واقعًا نجس است اين کار را به اين دليل انجام نمی. مسجد هدايت کنند
، آن کس که در ميان به تعبير يکی از ساکنان واحد مسکونی. زند پاکم، من مسلمانم، سگ را میثابت کند من 

را داشت و هجوم ديگران به او، تداعی کننده تهاجم نمازگزاران به سگ » سگ در مسجد افتاده«افتاد حالت  می
  . بخت برگشته بود
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 فردی ترين موضوعات،  با دستاويز قرار دادن ساده، ابتدا يکی از افراد،در اين جلسات
 روز و در تو اين حرف را در فالن: گفت میمطرح کردن آن با و  به ميان کشيده را

کرد و حمله و هجوم به فرد از همه  و سپس ديگری آن را تأييد میای  هچنين موقعيتی زد
توانست دستاويزی برای  وه راه رفتن و يا غذا خوردن فرد میشيحتا . شد سو آغاز می

ات   ی غذا خوردن و يا راه رفتن  تو نحوه:شد در اين حالت گفته می. حمله به وی باشد
جا   و از همين.کنی  است و بر اساس رهنمود رجوی در اين مورد عمل میشبيه مجاهدين

.  است و مستوجب تحقير، آزار و اذيت و کيفر"سر موضع"گرفتند که فرد  نتيجه می
هايی را  افراد حاضر در نشست مجبور بودند عليه فردی که به ميان آورده شده بود فاکت

  .مطرح کنند
 کوبيدند نيز مورد تحقير توابان  آورده شده را میگاه حتا کسانی که فرد به ميان 

شدند که فرد را به درستی زير   نيز متهم میها آن. گرفتند  قرار میی نشست گرداننده
کنند مسئوالن زندان را فريب  سؤال نبرده و با مطرح کردن موارد غيرجدی سعی می

او . ابل تصور استشود غير ق فشاری که در اين شرايط بر روی فرد وارد می  ٢٢٧.دهند
گيرد که تا   مورد هجوم کسانی قرار می،در حالی که از همه سو محاصره شده است

در ميان ... جا ديگر پاسدار و بازجو و در اين. اند چندی قبل دوستان و همراهان او بوده
فريده يکی از کسانی است . دهد ای افزايش می سابقه  فشار را به شکل بیهمين،نيست و 

 اوليه بر های گيرد و در همان لحظه قرار میمورد چنين تنبيهی ضور بازجويان در حکه 
 دچار ،شود  به خاطر استرس و فشار عصبی که روی او وارد می،روی صندلی اتهام

  . رود  و از حال میشدهغش و ضعف 
  

  زده بازجويان به آن دست ی  با اجازه، برای تحقير زندانيانان،از ديگر مواردی که تواب
  . "ها مدرسه موش"ای بود به نام    تشکيل جلسهبودند،

، "آقا خپله" ،"آقا خرسه"که در نقش خواستند   زندانيان میاز  ،ه در اين جلسها آن
يکی از . ها را در آورند های کارتون مدرسه موش ادای کاراکتر...  و"نارنجی"
 به او و مواردی را  زدهفردیتو سر او  . نمايش بودی گردانندهها  ترين تواب سن کم

بردی و طلوع  ته منو میدفالنی يا: گفت و يا رو به فردی کرده و می. کرد زد می گوش
  ؟دادی تا که انگيزه بگيرم آفتاب را نشانم می

  : گويد يکی از زندانيان واحد مسکونی در اين مورد می
دهد، توی سر  میشما را هل که خود زندانی است سالی   کم سن و توابوقتی

                                                 
در واقع داشتن چنين امکانی نوعی . ی فحاشی به ديگران را داشتند  اجازههای واحد مسکونی   تنها سوگلی227

خواست به  گرفت و می افتاد که فرد خط انفعال در پيش می اين مورد زمانی اتفاق می. شد امتياز محسوب می
شد و سرانجام منجر  یدر اين صورت بود که گستاخی توابين بيشتر م. بازجوها بقبوالند که اطالعاتش سوخته است

  .شد به وخامت وضعيت فرد می
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 بسيار دردناک دهد میمورد تحقيرتان قرار با لحنی گزنده د و يا زن میما ش
   ٢٢٨ .است

به طور  ليسانس فيزيک بود  بازجويان گاه يکی از زندانيان را که دارای فوق- 
در ميان جمع ايستاده و مطالب مربوط به با چشم بند ساختند تا  تحقيرآميزی وادار می
  .دفيزيک را توضيح ده

 يکی از بدترين فشارهای دوران ، انجام گرفته از سوی بازجويان و توابان مستمرتحقير
يکی .  واحد مسکونی باقی ماندزندانيان طوالنی آثار آن در  مربوطه بود که برای مدت

  : نويسد بوت و واحد مسکونی به سر برده میاز زنانی که مدت شش ماه در تا
ا،    اد آن شب ي  ا و روزه ا ،  يتحق اد آني ه رم نفس  اد ي ره ا  ه ع یه ار  ي س د در آن

  . می افتم،خورد پشت گردنم یآه با شدت م   با آنار دستیها گوشم، آاراته
وب ": دنديپرس ی از تو می آه وقتیرياد تحقي  ود   ؟"یخ و موظف ب ا  ی و ت ه ب   ن

ا اال و پ ار ب ه ب ا س ه ب الم آ امييآ ه تم ر چ دت ه ا ش ردن سرت ب ر پاسخ  ن ب ت
ان را یاحوالپرس  ده   ش ر م  یب ت  ی و اگ ظ آن    یخواس  و ی مناعت طبعت را حف

ط      ا       ي سرت را فق اال و پ ار ب ری ن  ييك ب وت      بب ا پ د ب ق      ي، لگ ر ش ه ب ود آ ات  قهين ب
  .نشست یم

  
واحد زندانيان شکستن   بازجويان در استفاده از هيچ ترفند و امکانی برای درهم- 

يکی ("دبرادر محمو"در يک مورد نيز فردی به نام  ها آن. کردند گذار نمی مسکونی فرو
و در مورد مجاهدين  زندانيانرا آورده بودند تا برای ) از زندانيان سياسی زمان شاه

  . سخنرانی کند تجربيات خود
  

١۴  
 دست از همه چيز شسته و به همکاری مطلق با بودندمجبور يا   واحد مسکونیزندانيان

 و تقليل دادهتا حد ممکن ازجويان را  حساسيت ب،با يافتن راهی يا  وبپردازندبازجويان 
 یسالمت روان  در عين حالده ومجبور به همکاری نشده و به کسی صدمه نز تالش کنند

 واحد رچيده شدنامروز پس از گذشت بيش از دو دهه از ب . کنندخود را نيز حفظ 
به های مختلف برخورد افراد پرداخته و از آن تجر  يابی شيوهتوان به ارز مسکونی می

                                                 
آنان در . زای واحد مسکونی بودند   توابان خود نيز قربانی رفتار خشونت آميز بازجويان و محيط دهشت228

رفتارشان چيزی نبود جز تقليد از رفتار . هويتی با بازجويان رسيده بودند استيصال و ناتوانی مطلق به هم
نی و درماندگی، به تمايل آنان در استفاده از خشونت و به کارگيری آن نسبت به ديگران دامن اين ناتوا. بازجويان

 زندانيان واحد مسکونی اعم از تواب و غيرتواب را تهديد به اعدام در همان  در يک مورد اکبری تمامی. زد می
 چی رو  برادر ما که همه": فته بوددر واکنش به تهديد او يکی از توابان از روی استيصال و يأس گ. روز کرده بود

  " .گفتيم
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  . آموخت
و بخشی از تجربيات کسب شده در واحد های فردی  ی تالش های زير بازگوکننده نمونه

  :مسکونی است
  
يی که برخورد روياروی از اين موضع که خود را هوادار معرفی کرده و بگو - ١

در کوتاه  . کنی  دريافت برگه بازجويی نيز امتناعدهم و از اطالعات سوخته نيز نمی
 که شاهد چنين  خود فرد و کسانی رفتن روحيه  باعث باالستتوان ورد میمدت اين برخ

که هم زمانی  آن ،اتخاذ چنين موضعی ،اما در دراز مدت. شودبرخوردهايی بودند، 
نيز کم و بيش مشغول مسکونی  واحد زندانيانی  بازجويان اطالعات زيادی داشتند و همه

شد و به  بلکه باعث ازدياد فشار روی فرد مینوشتن بودند، نه تنها کارساز و مفيد نبود 
اين حقيقت را . شکست میبه نوعی پايان بودن فشار، در يک نقطه او را  خاطر بی

 توان و ظرفيت انسان محدود لینبايستی از نظر دور داشت که شکنجه پايانی ندارد و
  .است
بی به کسی و يا  که آسيپا افتاده  و پيش اطالعات سوخته دادن حفظ اطالعات زنده و- ٢

  .رساند جايی نمی
 های نفی گزارش تشکيالتی بين افراد، وجود روابطمورد ای رژيم در نپذيرفتن ادعاه - ٣

برخورد حق به جانب نسبت به بسياری از اعمال انجام شده،  مربوطه در اين زمينه،
را قبول دار نشان دادن خود و اتخاذ موضعی بينابينی مبنی بر اين که نه مجاهدين  مسئله

  ... اعالم خستگی از فعاليت سياسی و،دارم و نه رژيم را
  .   تظاهر به تواب شدن و برخورد از موضع پايين- ۴

ترين راه بود چرا که چنين خطی از پيش لو رفته  ای بدترين و خطرناک اتخاذ چنين شيوه
 با طوالنی بودن مدت و برخورد نزديک و دائم. و کارايی خود را از دست داده بود

  . داد فرد چنين نقشی را بازی کند  عمًال اجازه نمی،بازجويان و توابين
 کارسازتر از ديگر مواضع ٣ و ٢تلفيقی از موارد در دراز مدت که تجربه نشان داد 

ی  گسيخته  و لجامامان یبای، زندانی را در مقابل تهاجمات  توانست چون زره بود و می
  . محافظت کند،ناچيزهرچند به طور محدود و  ،بازجويان
شد،  گران نمی  شکنجه و بازداشتنها قادر به گمراه کردن کدام از اين شيوه اگر هيچ

  .  کرد  خود به خودکشی فکر میذهنوقت زندانی الاقل در  آن
 توسل به خودکشی را بهترين راه برای خالص شدن  واحد مسکونیزندانيانبسياری از 
تعدادی از زنان تحت فشار تنها به اين چه بسا . ديدند  می ندادن اطالعاتمیاز عذاب دائ

کردند که مبادا مجبور به انجام کاری شوند که تمايلی به آن  دليل به خودکشی فکر می
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اما چنين امکانی به سختی به . شوند به کاری نکرده اعتراف کنند ندارند و يا مجبور
 که در اثر شکنجه "229 د- ر"تنها . يافتنی بوديايی دست ن و در حد رؤآمد دست می

  .دنزبدست به چنين اقدامی توانسته بود  ،پاهايش متالشی شده بود
  

ی خطرناکی که از زندانيان واحد مسکونی در ذهن بازجويان  ابتدا با توجه به چهرهدر 
گرفت به پای   برخوردهايی را که از روی سادگی انجام میها آنساخته شده بود، 

 ساله ١۵ که نوجوانی "الف". دادند دگی فرد گذاشته و فشار روی او را افزايش میپيچي
قد بودند که او از ن معتابازجويان و تواب چرا که . به چنين مصيبتی دچار شده بودبود

 تعادل ، به خاطر اين فشارها،عاقبت وی. کند نين برخوردهايی میروی پيچيدگی چ
  . مجبور به انتقال او به محل ديگری شدندان بازجويروحی خود را از دست داد و 

  
١۵  
توانند دچار  یجا م  به خاطر شرايط حاکم بر آن واحد مسکونیزندانيانيک از  هر

های زير ممکن است در ارتباط با  مثال. مشکالت و معضالت روانی خاصی شده باشند
 اما .باشد  توابانبه بخشی از ص  مخت نبوده و تنها  صادقزندانيان واحدبعضی از 

   : ازت بودند عبارمشکالتترين  شايع
  

ترين شرايط راهگشا  توانست در بحرانی حس اعتماد که می: از بين رفتن حس اعتماد
در زير فشار و در .  از بين رفته بوداندازی واحد مسکونی  در اولين روزهای راه،باشد

 گونهای سوزاندن اطالعات وجود ندارد و يا نوع اطالعات از آن جايی که امکانی بر
. پذير است  به سادگی امکاننيست که سوزانده شود، دست يافتن بازجويان به اطالعات

بازجويان يابی  دست.  راه گريزی نداردزندانی نيزدانند دنبال چه هستند و  به ويژه که می
اما درک، پذيرش و تجزيه . ز انتظار نيستدور ا ی شرايط چنيندرزندانی، به اطالعات 

ريزی يک چهارچوب مشخص برای برخورد با  و تحليل آن از سوی زندانی و پی
هيچ کردند    واحد مسکونی مشاهده میزندانيان. پذير نيست  آن به سادگی امکانهای مدپيا

 گاه  از همه چيز وها آنتقريبًا .  بازجويان پوشيده نيستبرایچيزی از روابط بند 
  ٢٣٠. اطالع داشتندنيز ترين مسائل  خصوصی

                                                 
 ديده ،بريد های اضافی پاهای او را می که پوست  سعيد، يکی از بازجويان را در حالی واحد مسکونی  زندانيان229
  . خوشبختانه وی زنده ماند و بعدها آزاد شد. بودند
کارشان را نيز در  زير فشار تن به همکاری با بازجويان داده و اطالعات و سبک ۴   مسئوالن تشکيالت بند230

های افراد راجع به موارد مختلفی که در بند اتفاق  نويسی ی تک بازجويان از مقابله. اختيار آنان قرار داده بودند
ناگون در مقاطع مختلف به های گو توانستند به يک مجموعه اطالعات دسترسی پيدا کنند و با پرسش افتاده بود، می

  . تکميل آن بپردازند
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يافت که باعث ايجاد هراس و  جا گسترش می تا آناين عدم اعتماد به دوستان و رفقا 
. حالتی که تنها با پارانويای بيمارگونه قابل قياس است. شد ترس دائمی در قربانی می

دانی را از او  اضطرابی بود که آرام و قرار زن،ی بالفصل اين ترس دائمی نتيجه
  ٢٣١.داد ها و فشارهای بعدی تقليل می شکنجهتحمل ربود و ذخاير روحی او را برای  می
  

 ريشهشود و اين احساس در شما  وقتی اعتماد شما سلب می: حس فراموش شدگی
ترکيب احساس . شود شدگی غالب می گيرد که هيچ پناهگاهی نداريد، حس فراموش می

شدگی، زندانی را در موقعيت  گی و از همه بدتر فراموشعدم اعتماد با احساس درماند
 که به همکاری زندانيان در ذهن تعدادی از ،در اين شرايط. دهد بسيار خطيری قرار می
 را به دنيای بيرون وصل ها آنتوانست   تنها بازجو بود که می،با بازجويان رسيده بودند

. دشدن میه بازجويان خود وابسته ای ب مارگونهي ب به صورتها آن ،به اين ترتيب. کند
قرار کرده و هر طور که شده اعتماد او  ارتباط بربازجوی خودکردند با   تالش می ها آن

 که به همراهی و ها آنحتا . هستندهای او   پيرو ارزش وانمود کنند که وردهرا جلب ک
وت و  رفتارهای متفا، در يک مرحله،همکاری با بازحويان خود نيز نرسيده بودند

 دچار ها آندر اين شرايط  .کرد  را دچار حيرت و سرگردانی میها آنناهمگون بازجو 
 و خواهند  چه میها آندانستند که از  احساس ترديد و دو دلی و عدم اطمينان شده و نمی

از سوی ديگر هر چه . دانست و بس  را فقط بازجو میها خواهند؟ جواب سؤال يا چرا می
وابستگی به بازجو احساس  .شدند  میتر  به بازجوی خود وابستهها آنگذشت  میزمان 

 و او را در موقعيت به مراتب بدتری قرار زد خجالت و شرمندگی را در فرد دامن می
های او نزديک  خواستند خود را به بازجو و ارزش  از اين احساس که میها آن. داد می

البته اين دست . زدند د دست و پا میشديك احساس گناه ي کنند متنفر و منزجر بودند و در
  . هايشان همراه بود ارزش و اعتقادات درباره در ید اساسيك ترديبا و پا زدن 

  
 مقاومی يان از جمله زندان واحد مسکونیزنان تحت شکنجه در: ارزش بودن احساس بی

اين معيارها . ده بودندپروری به زندان افتا بودند که با معيارهای چريکی و قهرمان
 که بر اساس يک استاندارد از پيش تعيين شده و   را نه بر اساس توان و ظرفيت انسان

 که  استمبارزی زندانی ،مطابق چنين ديدگاهی. کند  تعريف میگرايانه آرمانبه شکلی 
پارچه شور کگشايد، ي رود، لب از لب نمی سرودخوان و دست افشان به زير شکنجه می

بيند و ضعف و   زحمتکشان و دردمندان چيزی نمی ياان است، جز خدا و خلقو هيج

                                                 
  بسياری از قربانيان جنگ جهانی دوم به خاطر تحمل گرسنگی، فقر و فالکت و تيره روزی ناشی از جنگ، 231

آوری آت و  شان به جمع اختيار در ميان وسايل ها بعد نيز بی دچار چنان احساس عدم امنيتی شده بودند که تا سال
  .خورد  گاه به دردشان نمی کردند که هيچ رت میهايی مباد آشغال
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   ٢٣٢.سستی در او راهی ندارد
 که واقعيت شکنجه را با پوست و گوشت و روح و جان خود واحد مسکونیزندانيان 
ان بردند که مجبور بودند با بازجويی که از ميد کردند، در شرايطی به سر می لمس می

ترين   داشت و خودشان را به شديدهمرزمانشانآمد و دست در خون  گاه می تير و شکنجه
  .داد، زندگی کنند وجه مورد شکنجه قرار می

از مواضع شدند  مجبور می ، بازجويان حساسيت به منظور پرهيز از برانگيختنها آن
 و کوت اختيار کنندسياسی و يا انسانی خود دفاع نکرده و در برابر فشارها و تحقيرها س

  .  صدايش کنند"برادر"با لحنی آکنده از ترس و با صدايی خفيف 
با زندانيان  شد که ، موجب می مطلقسکوت و تنهايیحاصل از شرايط سخت و دهشتبار 

 درد دل کرده و يا از ناخواسته کرد، تر از ديگر بازجويان برخورد می ماليمبازجويی که 
 منجر به ايجاد ، که طبيعی است،بروز چنين گرايشی. شوندشنيدن صدايش خوشحال 

به اين ترتيب زندانيان پس از مدتی خود را در وضعيتی . شد  میها آنهويتی شديد در  بی
ريشه گرفتن اين احساس .  و بازجو از بين رفته استها آنکردند که مرز بين  احساس می

 از دست ند برای خود قائل بود آهسته احترامی را که- آهستهشد که  در زندانيان باعث می
  .  و خود را به دست حوادث بسپارندبدهند

  
در مقاطع مختلف و مجبور بودند بارها  واحد مسکونیزندانيان :  نفرت از خوداحساس

. جواب دهنددوباره سؤاالت پاسخ داده شده اعترافات خود را تکرار کرده و به 
اطع مختلف و با توجه به تغييراتی بازجويان در پی مطرح کردن سؤاالت يکسان در مق

بی توانستند تأثيرات و منحنی تغيير را در پاسخ به سؤاالت ارزيا  می،که فرد کرده بود
 فرد را به سرحد ،ها آنی  هر روزهاالت و تکرار ؤاز سوی ديگر يکنواختی س. کنند

س  احسا،اند ه کسانی که در واحد مسکونی به اين شيوه شکنجه شد.رساند جنون می
  :دارندمشترکی 

ها به يک سری سؤاالت يکسان جواب دهيد خستگی و افسردگی   وقتی مدت
خواهيد از  قط میدهد که ف ناشی از آن شما را در موقعيت دردناکی قرار می

   ٢٣٣.شر آن خالص شويد
ه نوشتن مجبور ب ای  به شکل تحقيرشده که خود بخواهند  بدون آن واحد مسکونیزندانيان

                                                 
مدت بودن فشار و عوامل گوناگون ديگر    تعريفی که در بسياری موارد با توجه به ميزان شکنجه، طوالنی232

  . شود نادرست از آب در آمده و باعث تشديد فشارهای روحی روی زندانی می
 اين شکنجه چيزی نيست جز قرار دادن فرد در .های سخت و طاقت فرسا است چکان يکی از شکنجه   قطره233

آب که . يک موقعيت ثابت و چکاندن قطره قطره آب به روی يک نقطه از سر قربانی برای مدت طوالنی
ای هولناک   هاست در اثر تکرار و يکنواختی چکاندن قطرات تبديل به ابزاری برای شکنجه ترين پديده لطيف
  . شود می
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ها دارای اين   آن.ها نفرت از خود را نيز به دنبال داشت بعد از مدتی اين نوشتن. بودند
   . اند احساس بودند که به ماشينی برای نوشتن تبديل شده

ذخيره روحی و توانايی  ،زير فشارهای شديد واحد مسکونیيکی از زندانيان هنگامی که 
های   فرياد و نالها از شنيدن صدایاحساسش ر ،رفت اش رو به تحليل می جسمی

  :دهد  چنين توضيح می،بودند که در زير شکنجه دوستانش
رسد، دردی که در خود  رويد که به زودی نوبت شما می به اين فکر فرو می

. کنيد به خاطر دوستتان نيست، ناليدن بر سرنوشت خويش است احساس می
. انديشی و فقط به خود میرسد و ت های او به گوش تو نمی پس از مدتی ناله

 حس نوع دوستی از بين ؛رود از بين میتا حدودی در اين شرايط عواطف 
 حتا برايت مهم نيست  وکنی  را فراموش میداشتن ؛ دوستی و دوسترود می

ی جز  احساس،انديشی وقتی بعدها به اين موضوع می. خورد دوستت کتک می
   .يابی نمینفرت از خود 

  
 در ر اثر فشارهای روحی و جسمی و ب واحد مسکونیزندانيانری از بسيا :احساس گناه

پذيری  ، دچار احساس گناه شده و حس سرزنشاثر تغييرات فردی و خستگی مفرط
هرچه اين  .برد  افتاده و جسم و جانشان را به تحليل میها آنای به جان  همچون خوره

مقاومت   شده وتر بيشنيز ها   دامنه و تأثير شکنجهو  عمق،تر بود احساس در افراد قوی
  .کرد فرد را تضعيف می

  
 که ديگر در روابط و  واحد مسکونی زندانيان:سردرگمی در مواجهه با شرايط

ها حضور در  بردند، در شرايط جديد و به خاطر سال  تشکيالتی به سر نمی چارچوب
ای از رژيم و  قی و برداشت تازه دارای تل،زندان و تجربياتی که کسب کرده بودند

 و  انديشانه های ساده گاه يادآوری و تجزيه و تحليل ارزيابی. عوامل آن شده بودند
ای،  های سياسی و به تبع آن خودشان نسبت به رژيم، قدرت، پايگاه توده ی گروه شتابزده

به داد که منجر  زندانی را در تنگنای عجيبی قرار می...  و آنشقاوت و بيرحمی
 در چنين موقعيتی که گاه زندانی به ٢٣٤ .شد سردرگمی و افزايش فشارهای روانی می

رسيده بود، به ... های فردی و تری از زندان، شکنجه، مبارزه، توانايی شناخت عينی

                                                 
بينانه  المللی قدرت خود را واقع مردان ايرانی، هميشه در منازعات سياسی داخلی و بين  رهبران سياسی و دولت234

 در خالل جنگ جهانی دوم اشتباهات رضاشاه. گيرند که هست در نظر می ارزيابی نکرده و آن را بيش از آن
 در ارتباط با توازن قوا بين او  انديشی مصدق  قدرتش، ساده نسبت بهتوده  حزب  ها، خودشيفتگی  از آلمان وحمايت

 و ، اشتباه محاسباتی مجاهدين٧٠ی   مرداد، بلندپروازی شاه در اواخر دهه٢٨ دربار و ارتش در کودتای  و
 در بهترين شرايط و نيروهای سياسی در مورد قدرت خودشان و رژيم و بالعکس، رد آتش بس در جنگ با عراق

  .ای است پذيرش آن در بدترين شرايط توسط خمينی، محصول چنين خصيصه
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گرفت؛ کاری  بايستی به تنهايی تصميم می گيری جمعی، می  و تصميم خاطر نبودن حرکت
   .ر نبودکه در آن شرايط به سادگی مقدو

  
در زير فشارهای از يک سو زندانی که : انتقامگرفتن احساس فنا شدن و تالش برای 

قدرت برابری و مقابله با بود و از سوی ديگر روحی و جسمی به استيصال رسيده 
 احساس ها آنبا توجه به کينه و نفرت عجيبی که در خود نسبت به  ،بازجويان را نداشت

رفت که خود  هايی می حل به دنبال راهافع فردی در افکار خود  بدون توجه به من،کرد می
  :گويد يکی از زندانيان واحد مسکونی در اين مورد می.  بودها  آنی قربانی اوليه

احد  ماه از شروع فشارها در و۶ يا ۵يکی از دوستانم بعد از گذشت ...
. کنم میاز من تقاضای ازدواج کند قبول ... اگر بازجو: مسکونی به من گفت

با او ازدواج : ای؟ بالفاصله جواب داد  شده وقتى به او گفتم مگر ديوانه
اين در حالی بود که او دارای نامزدی بود که ! کشم کنم و بعد او را می می

 او نه قصد چه بسا . اعدام شد۶٧بعدها در کشتار زندانيان سياسی در سال 
ش از حد يفشار ب. اه بودط خود در لحظه آگيآشتن او را داشت و نه به شرا

  ٢٣٥ .ز رانده بودين گرياو را به ا
  

 از اين امکان برخوردارند که در ها انشه انسهمي :ها ماندن زيبايی و پوشيدهپوشاندن 
های خاص خود را از ديد ديگران،  ها و يا بعضی رفتارها وعادت شرايط عادی ضعف

 به خاطر شرايط ،حد مسکونیدر وا. ترين دوستان و همراهانشان بپوشانند حتا نزديک
به همين . شد  گرفته می، اين امکان از افرادی که تحت فشار بودند،هولناکی که حاکم بود

اما . گرفت ر می نقاط ضعف افراد به سادگی در معرض ديد و قضاوت ديگران قرا،دليل
ور دفاعی  بسياری از افراد به منظور ايجاد يک ت،انگيز به خاطر وجود شرايط دهشت
کردند که  خالف زندگی در يک شرايط عادی، تالش میبرای محافظت از خود، بر

  .شان را در معرض ديد ديگران قرار ندهند ها و يا نقاط قوت و مثبت زيبايی
گاه ) شدند به ويژه کسانی که در ميان توابان قرار داده می(افرادی که شکنجه شده بودند

را  ها آنوشاندند تا ديگران متوجه نشوند که پ شان را با جوراب می روی پای شکنجه شده
 چرا که .شد هيچ وقت در مورد اين گونه مسائل بين افراد صحبتی نمی. اند کردهشکنجه 

آن کس که شکنجه شده بود . توانست توليد حساسيت کند حرف از شکنجه شدن نيز می
  .نشان از آن داشت که بازجويان روی او حساس هستند

 ترس و عدم اعتماد به خود و يکديگر و حجم اطالعات حساس دائمیادر بسياری موارد 
   . ببينند يکديگر راهای مثبت شخصيت  و جنبهها داد که افراد زيبايی لو رفته، اجازه نمی

                                                 
  .  بازجويان در مواردی مستقيم و يا غيرمستقيم به  زندانيان واحد مسکونی پيشنهاد ازدواج داده بودند235
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.

ی وحشتناکی که پشت سر گذاشته بودند، دارای  رغم تجربه علی ،زندانيان تحت شکنجه
همه فقط  .شان در بيرون از زندان بود  روابطای بودند که غالبُا مربوط به اطالعات زنده

دانست دوستش تا کجا اطالعات زنده و  کسی نمی. چه لو رفته بود اطالع داشتند از آن
ها   و به اين ترتيب زشتیکند  تالش میها دست نخورده دارد و برای حفاظت از آن

  .  ها پوشيده عريان بود و زيبايی
  

گذشت،  هر چه که زمان میها اشاره شد،  که به آنبه خاطر وجود احساساتی در مجموع 
شد و  ها بيشتر شنيده می شد و به همين دليل صدای گريه تر می  بيشتر و عميق افسردگی

چه که از  فراد در پی آنا. زد جا دامن می آن اين خود به فضای دلمرده و غمگين 
 که خود به شدند  رانده میگرايی مذهبی پيش  به نوعی از درون،رانده بودندسرگذ

  . زد  دامن میها آنوضعيت اسفبار 
  

شان را به خرج  بازجويان تمامی تالش :ترين شرايط دوستی و محبت در غيرانسانی
در حالی که ديگر به لحاظ . دادند تا در ميان زندانيان نفرت از يکديگر را رشد دهند می

 هايی تمجبور به انجام حرک را ها آنجسمی و روانی برای افراد رمقی باقی نمانده بود، 
 ها انمفراين هرگاه کسی در انجام . کردند مانند نشستن يا برخاستن پشت سر هم می

کردند    جمع را تنبيه می)داافت که در آن شرايط به کرات اتفاق می(دش مرتکب اشتباهی می
  .  مقصر تنبيه خود بدانند، کس را که اشتباه کرده بود تا افراد آن
ها،  ی اين نابسامانی بردن از همه ها و رنج ی اين سختی همهبا وجود  ، مقابلاما در نقطه

جا که در توان داشتند با فداکاری و از خودگذشتگی  زندانيان واحد مسکونی تا آنهم باز
يکی از  .کردند به دوستانشان کمک کنند انداختن منافع خود، تالش می  و با به مخاطره

  : گويد ی خود می ورد تجربهزندانيان واحد مسکونی در م
 يکديگر را  انفرادی در گوهردشت ماه٧ من و دوستم پس از گذشت  وقتی

ديده و با هم آهسته شروع به حزف زدن کرديم، بازجو متوجه شد و ما را 
جا من عمدًا مسئوليت آن را به عهده گرفتم  در آن. برای تنبيه بيرون کشيدند

 را به خاطر دانست که من اين کار دوستم میحداقل .  تنهايی  تنبيه شدم و به
من به خاطر يک سالم و . وانست به او روحيه بدهدت کنم و اين می او می

و وقتی از . عليک و احوالپرسی شب تا صبح روی يک پا نگاه داشته شدم
شدت خستگی بيهوش روی زمين افتاده بودم به اتاق شکنجه برده شدم و 

  . قرار گرفتم تحت شکنجه
  : گويد  ا میو ي

اين بود ... بازجويی و ام از مقاومت در برابر شکنجه، نگرفتن برگه  انگيزه
که به خود و ديگران روحيه مقاومت بدهم چيزی که به نظرم در آن شرايط 
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  . ترين کار بود ترين و حياتی مهم
  

شد و ديگری به جايش مورد تنبيه  در بعضی موارد اگر کسی اشتباهی را مرتکب می
  . گرفت قدم شده و مسئوليت آن را به عهده می گرفت، فرد خاطی خود پيش ر میقرا

او . شود  متوجه میپرسد و اکبری  از دوستش وقت را میيکی از ساکنان واحد مسکونی
برد و مشغول  اق شکنجه می فردی را که مورد سؤال قرار گرفته بود به ات،به اشتباه
که دوستش را  در اين ميان فردی که وقت را پرسيده بود برای آن. شود اش می شکنجه

 و کند  اتاق شکنجه را باز میبه راه افتاده و در زای شرايط دهشتآن در  ،نجات دهد
 به جای او روی ،گيرد و در ميان بهت بازجويان مسئوليت پرسيدن وقت را به عهده می

  .گيرد خوابد و مورد شکنجه قرار می شکنجه میتخت 
 به  را که فرد دوستی و محبت خودآمد پيش می فرصت آشكارى به ندرتکه  با آن

با  ،ها ىي در بازجو،که کسی متوجه شود  بدون آن، اما تعدادی،دوستانش نشان دهد
غ برده  تا ديگری به زير تيدادند دوستی و محبت خود را نشان می ،ها پذيرش مسئوليت

  .توانست تنبيه و مجازات سختی را در پی داشته باشد نشود؛ عملی که می
  

  : گويد  چنين می، واحد مسکونی در رابطه با بهترين کاری که انجام دادهزندانيانيکی از 
وقتی در اولين روزهای تشکيل واحد مسکونی بازجو از من پرسيد نظرت 

و بعد نظرم را راجع به . ول ندارم را قبها آنگفتم  راجع به مجاهدين چيست؟ 
 ماه فشار ١٣بعد از . جمهوری اسالمی پرسيد، گفتم شما را هم قبول ندارم

ها را   پاسخ مداوم دوباره از من پرسيدند که نظرت چيست؟ من دوباره همان
 ثابت کنم فشار مؤثر ها آنی هدفم در واحد مسکونی اين بود که به  همه. دادم

برای . توانيد با شکنجه تغيير دهيد ب عقيده مردم را نمینيست و به اين ترتي
جا آورده و تحت فشار قرار  ها را نيز به آن ی بچه ترسيدم بقيه که می اين
  .دهند

  
١۶  

بار و   در اثر فشارهای ناشی از حضور در آن شرايط دهشت،زندانيان واحد مسکونی
ها رنج  ا آخر عمر از آناند که گاه ت های گوناگونی شده  دچار عارضه،فرسا طاقت
  . دهند های گوناگونی خود را نشان می اين فشارها به شکل. برند می

اش تشديد  برد، در اثر فشارهای وارده، بيماری فردی که از ناراحتی وسواس رنج می
  . زد دست و روی، خود را شديدًا میشده و در موقع وضو و يا شستن 

به مدت شش ماه تمام  در اثر فشارها ،برد  رنج می که قبًال از ناراحتی شديد معده"شکر"
  . ترين مداوايی قرار گيرد که مورد کم ، بدون آنحالت تهوع داشت و استفراغ می کرد
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.

چنان   واحد مسکونی در رابطه با خوابيدن دچار مشکالت جدی بوده و همزندانيانتمامی 
. نددبر های ممتد رنج می خوابی خوابی و يا بی از اختالالت شديد و عوارض ناشی از بد

  : گويد  در اين مورد میها آن يکی از 
در خواب بلور سفيد رنگی را . شبی در حالی که نشسته بودم، به خواب رفتم

همان موقع احساس کردم اين بلور خواب من بود که . ديدم که افتاد و شکست
  . وقت نتوانستم مثل قبل بخوابم ديگر هيچ. شکست

مشکالت روانی و مزمن در گردن، پشت، کمر، دست و پا و بروز وجود دردهای شديد 
خوابی زندانيان واحد  بی  از عوامل مؤثر در ، به شکل کابوس در خواب،و احساسی

  : گويد  يکی از قربانيان در اين رابطه می. مسکونی است
 سال با کوچکترين فشاری خواب شکنجه و ٢٠  گذشت بيش ازبعد از

هايم بازجويم نيز حضور  و در اغلب خواب. بينم میزيربازجويی بودن را 
او آنقدر آميخته به .  ساله که آن روز بود نيست٢٣او ديگر يک جوان . دارد

ام دارد که همراه من  چنان حضور پررنگی در زندگی زندگی من است و آن
  .شود اش نيز بيشتر می رود و همواره خشونت سن او نيز باال می

  
هنوز هم در مواقع مختلف به سختی . سلب شده استواحد مسکونی زندانيان آرامش از 

  .و يا هر جای ديگر باشد در کالس درس تواند در ميان جشن، گريستن می ين ا. گريند می
  : گويد   واحد مسکونی میزندانيانيکی از 

 ه و در حال مطالعه هستمدر کتابخانه روی صندلی نشستکه  حتا هنگامی
احساس گذرد،  کند، از کنار سرم می پهلويم عبور میدست کسی که از  قتیو

  . پرم عدم امنيت شديدی کرده و از جا می
  

١٧  
 واحد زندانيانفرسا امکانات محدودی در اختيار   ماه فشار طاقت٨پس از گذشت 

 اين امکان را يافتند که به صورت محدودی در اتاق قدم ها آن گذارده شد و مسکونی
 فروشگاه زندان ، به صورت محدود، آن هم يک بارشايد تنهاطی اين مدت . زنندب

  . ی زندانيان را فراهم کرد مايحتاج اوليه
طی .  ميسر شد۶٢ماه   ماه و در دی٨ها نيز پس از گذشت  اولين مالقات با خانواده

 ها آنادا ها و رو به زندانيان ايستاده بودند تا مب  بازجويان پشت سر خانواده،مالقات
  .های خود مطرح کنند ای را با خانواده نکته

 امکان صحبت با ديگران بود ولی عمومًا به خاطر ، به صورت محدودی،در اين دوران
بينی،  شرايط حساس زيربازجويی مداوم و رعايت احتياط برای شرايط غيرقابل پيش

  . شد  صحبت چندانی نمی،وجود بی اعتمادی و حضور توابان
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ای يک بار امکان استفاده از  شدند و هفته ه بار در روز به دستشويی برده میافراد س
 چهار بار امکان -  تنها سه،در طول مدت برقراری واحد مسکونی. يافتند حمام را می

 ٢٣٦. به وجود آمد،هم با حضور بازجو و در قسمت پاسيو واحد  آن،استفاده از هواخوری
  . رفتند يان برای صحبت با زندانی به هواخوری میگاهی نيز بازجو
. کردند المقدور جز در موارد بسيار استثنايی به بهداری منتقل نمی زندانيان را حتی

 خود به بريدن پوست و گوشت اضافه پاهای ، در بدترين شرايط بهداشتی،بازجويان
 را برای پانسمان تنها يک بار دکتری. پرداختند  میی زندانيان آسيب ديده از شکنجه

 دندانش شکسته پاهای آش و الش به محل آوردند و فردی را که در اثر لگد حاج اکبری
  .  بعد از دو هفته به نزد دکتر بردند،بود

 بيماری دستاويزیدانستند  کردند چرا که می افراد از گفتن آن که بيمارند نيز پرهيز می
 ها آن.  از پيش تحت فشار و آزار قرار دهندتر بيش را ها آنتا بازجويان هد شد خوا

کردند که چيزی بخواهند چرا که   جرأت نمی، يا بهتر است گفته شود،عادت کرده بودند
  ٢٣٧. شدند رو می به مطمئنًا با مخالفت بازجويان رو

  
١٨  
خالصی توانستند  هيچگاه نمیدر رؤيای خود هم  حتا که  واحد مسکونیزندانيان بيشتر

 با ، به هنگام بازگشت به بند و حضور در شرايط متفاوتتصور کنند،از آن جهنم را 
. ی جديدی مواجه شدند که گاه پذيرش آن از تحمل آدمی خارج بود کننده مشکالت خرد

خود را نشان  در شرايط جديد ، ماه گذشته متحمل شده بودند١۴آثار فشارهايی که در 
که  های گذشته و پيش از آن آوردند که حاج داوود در طول سال  به خاطر میها آن. داد می
خواهم شما را تبديل به مارهای  می":  بارها گفته بود، به واحد مسکونی منتقل شوندها آن
  " .زهری کنم که در جمع هم تنها باشيد بی

ن در  ابرابراي رد ن رو،نب اج داوود پي اهرًا ح ود  ظ يده ب ود رس صود خ ه مق ده و ب  ٢٣٨.ز ش
ع           ها  آن.  در جمع تنها شده بودند؛ تنهای تنها       ها  آن  در حالی به بند بازگشته بودند که نه جم

ذيرای  ا آنپ ه ه ود و ن ا آن ب يچه ه ه ع و ن ذيرای جم ا آنيک از   پ ذيرای ديگریه اج .  پ ح
                                                 

هوا را نيز در "   البته هواخوری به معنای متداول آن نبود چرا که خود بازجويان نيز معترف بودند که236
  " .دهيم چهارچوب به شما نشان می

 به خاطر پايين رفتن قند خونش از توابی که مشغول پخش چای بود، تقاضای   يکی از زندانيان واحد مسکونی237
حاج . گذارد  در ميان میتواب مربوطه برای کسب اجازه، موضوع را با حاج اکبری. کند يک حبه قند اضافی می

 خود در محل حضور يافته و نگاه تحقيرآميز همراه با غيض و خشمی نثار تقاضا کننده و توابی که سؤال اکبری
  .کند کرده بود، می

ی مهم توجهی نداشتند که پيروز نهايی   به اين نکته  متأسفانه در آن لحظات سخت زندانيان واحد مسکونی238
جايی که به جريان زندگی و مبارزه تعلق داشتند، و   کرده بودند، از آن هايی که تجربه عليرغم شکست. ها هستند آن

د، ترين شرايط حفظ کنن شان را که هر لحظه مورد تهاجم بود در سخت توانسته بودند عنصر درخشان انسانيت
  . ها بودند پيروز نهايی آن
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يش از هر              ذاب    داوود حرفش را به کرسی نشانده بود و اين ب ز ع ود   د چي ده ب ن . هن ه    اي  هم
رد دن احساس خ ود آم ه وج ده باعث ب ود کنن ده ب ديد ش ا آن. ی شکست و سرخوردگی ش  ه

ايه       می هنوز خود را در جهنم واحد مسکونی       د و س ود      ی ديدن االی سر خ ا را در ب  بازجوه
ستند   نمیکردند و       احساس می  ولی   توان اری معم ا   و طبيعی  رفت داني   ب ته   انديگر زن د داش  بن

ند رای . باش ا آنب د آنه انی نداشت؛ درست مانن ذاب پاي کنجه و ع ويی ش اره  گ ه در ب ی  چ
اره شکنجه         پوست و گوشت سوخته و بريان شده دوباره نو می          ؛گويند  جهنم می  شود و دوب

  . شود و اين دور تسلسل پايانی ندارد و عذاب از سر گرفته می
 قيافه بندها نداشتند، نه به لحاظ زندانيان هيچ شباهتی به واحد مسکونیزنان بازگشته از 

  .هاشان روانی و نه در رفتارها و واکنشو نه به لحاظ و رنگ و رو 
. کردند  ديگر با معيارهای گذشته زندگی نمی و به کلی تغيير يافته بودها آنهای  ارزش

. اش را کسی در جايی سراغ نداشت نهای را از سر گذرانده بودند که نمو  تجربهها آن
 با ها آن.  سابق خود بازنگشتندباورهای سياسی و ايدئولوژيک به ديگر ها آناکثريت 

  .ورزيدند کس و تنها با خود نيزعناد می روانی متالشی شده، بی
هايی  هايی عجيب و غريب، رنگ  همچون بيماران يک آسايشگاه روانی با قيافهها آن

 که از افسردگی عميق و ها آن. سرد و خاموش به بند بازگشته بودندپريده و نگاهی 
شدند و يا برای پرهيز  ای خيره می بردند، در سکوتی مطلق به نقطه ای رنج می گسترده

ها رو به ديوار نشسته و در   ساعت،وگو با اين و آن از نگاه به ديگران و يا عدم گفت
بر سجاده، چادر بر سر خويش کشيده و از جمع يا که در نمازخانه و . رفتند خود فرو می

  .ريختند گريختند و در تنهايی اشک می  می
 يا ود بسياری از احساسات معانی خود را از دست داده ب، زندانيان واحد مسکونیدر نزد

دارای بهترين وضعيت روانی ها  در ميان آنکه " م ". که سعی در سرکوب آن داشتند آن
  :  گويد در اين رابطه می،بود

صدا ... ها را برای بازجويی و  وقتی بچه. بودمی و احساساتیقبًال آدم عاطف
کردم عشق و محبت در من مرده  اما حاال احساس می .گريستم کردند، می می
بردم، ديدن دوستان و  آن لذت میهايی که تو زندگيم از يکی از چيز. است

شان را که  که دوستان قديمیديدم  را میها  چهوقتی بولی حاال .  بودآشنايانم
به نظرم مسخره د بوسن و مید گيرن آغوش میاند در   ديگر آمدهیاز بندها

توانستم  اصًال نمی. دانم چه احساسی بود که به من دست داده بود نمی. آمد می
   .خوشحال شوماز ديدنش ديدم بغل کنم چه برسد به اين که  دوستی را که می

بردند، به خاطر بيزاری و نفرتی که در  ی رنج میبيشتری  که از مشکالت روح تعدادی
کردند، به زدن خود پرداخته و با داد و فرياد به خود و ديگران   درون خود احساس می

داد و فرياد و ناسزا گويی به ديگران، انعکاس طبيعی فشاری بود که در . گفتند  ناسزا می
 به اين شکل ،که در گلو خفه شده بودفريادهايی .  به آنان وارد شده بود مسکونیواحد
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ترين فشارها امکان صحبت کردن   ماه در زير بيش١۴کسی که . دادند خود را بروز می
  .کرد خود را اثبات کند  حاال با فريادهايش تالش می،پيدا نکرده بود

ای از سوی  توطئهموقت و در بند و همراه شدن با ديگران را خود  حضور ها آن
انستند و به همين دليل به شدت از جمع گريزان بوده و تمايل شديدی به د بازجويان می
اند و  پنداشتند که برای درس عبرت به ميان جمع بازگردانده شده  میها آن. تنهايی داشتند

به همين . عنقريب برای به دست آوردن اطالعات جديد به زير فشار برده خواهند شد
که   برای آن،يکی از افراد مقاوم واحد مسکونی . دچار تالطم روحی دائم بودند،خاطر

کرد  ی عمليه خمينی را برداشته و وانمود می  به عمد رساله،ديگران به او نزديک نشوند
  . خودداری کنند ویکند تا افراد با بريده پنداشتن او، از نزديک شدن به  که مطالعه می

  ی  و تغييرات فکر عدم درک معيارهافراد درون بند،او عدم اعتماد به احساس تنهائی  - 
ی گاه عميق بين تفکرات   از سوی ديگران، به وجود آمدن فاصلهها آنصورت گرفته در 

ای که پشت سر گذاشته بودند  داد از تجربه  اجازه نمی،های بند  با بچهها آنو عقايد 
اه خارج از آستانه تحمل تحمل وضعيت جديد بسيار دردناک و گ .صحبتی به ميان آورند

توانستند با دوستان سابق و سرموضع خود صحبت کنند؛ نه   نه میها آن.  بودها آن
  .توانستند با توابان بند سر کنند و نه از توابان واحد مسکونی خالصی داشتند می

 ،د واکنشی در شرايط جديد، در يک برخور برخی از زنان بازگشته از واحد مسکونی- 
کردند با ديگران بحث کرده و نظراتشان را به   سعی می،از موضع يک زندانی بريده

چيزهايی که به خاطرش    به فرصتی طاليی دست يافته بودند؛ همانها آن.  بقبوالنندها آن
 ها آن. نمودند کردند، اثبات می شان منع می  را از گفتنها آنتحقير شده بودند و بازجويان 

در واحد مسکونی !  و يا گذشته را قبول ندارند نيستند"منافق"کردند که ديگر یثابت م
حق نداشتند خود را نادم و تواب معرفی کرده و يا از گذشته خود اظهار ندامت ها  آن
 ضمن ،بازجويان در چنين مواقعی. حتا اگر چنين روندی در آنان شکل گرفته بود. کنند

 با تمسخر و دروغگو خطاب کردنش ،ته و تحقير شدهنپذيرفتن ادعای زندانی درهم شکس
  .دادند او را تحت فشار مضاعفی قرار می

 ايجاد کرده بود که قادر به ها آن ماهه يک شرايط پيچيده روانی در ١۴فشار شديد 
  . های خود نداشتند تشخيص زمان و مکان نبوده و درک درستی نيز از گفته

ی تأثير واحد   در باره از زبان دوست خود شکر محمدزادهچه هنگامه حاج حسن آن
ها راجع به تأثيرات واحد   يکی از بهترين توصيف،گويد  در مورد خودش میمسکونی

  : خواند  شکر از زبان موالنا می.مسکونی روی فرد است
  ن باوقاری بودميسجاده نش

   م کردیيه کودکان کوچيباز
زاده يکی از کسانی بود که عليرغم وضعيت وخيم جسمانی و در حالی که از  شکر محمد

 را پشت سر واحد مسکونیبا سرافرازی شرايط برد،  ی شديد رنج می ناراحتی معده
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 او به ، که واحد مسکونی برچيده شد در زمانی.  جاودانه شد۶٧عام  گذاشت و در قتل
ای راجع به افراد بيرون   هنوز اطالعات زنده،همراه چند تن ديگر از افراد تحت فشار

  . از تشکيالت و زندان داشتند
  : گويد  می،يکی ديگر از زنانی که در واحد مسکونی به بند کشيده شده بود

ديم ى وارد ش رور و آزادگ ا غ ا  ب سكونى م د م ا. در واح ج را م ل  هرن ا تحم ه
ا           زمستان سردتر از باالپوش    آرديم اما  هاى ما بود و باالخره در زير خرواره

دريجى          ناخته و ت ى ناش سليم مرگ رديم و ت اد ب دگى را از ي ى زن رف، گرم ب
  ...  شديم

  
  

١٩  
کمبود افراد سرد و گرم چشيده در بندهای زنان، وجود شايعات گوناگون در زندان، عدم 

 گذشته بود و سکوت مطلق و وضعيت بسيار در واحد مسکونیکه چه   از آنها آناطالع 
تر و   سختها آن کار را برای برخورد با ،واحد مسکونیحی زنان بازگشته از ناگوار رو

 با افرادی ،بردند  که خود از مشکالت شديد روحی رنج میها آن. تر کرده بود سخت
باری که   و شرايط دهشتها آنشدند که به هيج وجه قادر به درک و پذيرش  مواجه می

آميز نيز   به برخوردهای فاجعه،گاه اين عدم درک. پشت سر گذارده بودند، نبودند
واحد مسکونی زندانيان  موارد حتا از پاسخ دادن به سالم بعضیزندانيان در . انجاميد می

وستان گاه د. کردند  میها آن تحقيرآميزی با یبرخوردهاها و  نگاهنيز خودداری کرده و 
زندانيان مجاهد  يکی از چه هنگامه حاج حسن آن. تافتند  روی بر میها آنسابق نيز از 

واحد “های روحی و جسمی در  ای به نام فريده که در اثر شکنجه ی زندانی در باره
دچار مشکالت روحی شديد شده و کنترلی بر اعمال خود نداشت، نوشته، ” مسکونی

ای است که در بند  ين نمونه برای اثبات اين مدعا است و نشاندهنده عمق فاجعهبهتر
هنگامه . شود  تالشی برای درک آن میتر کمزنان جريان داشت و متأسفانه هنوز هم 

  :نويسد  میحاج حسن
ها رو به ديوار  کرد و ساعت داد و گريه می  فريده فقط به خودش فحش می

  ٢٣٩.نشست می
  و

داد،  داد و به خودش هم فحش می رفت و به همه فحش می راه می” فريده“
  ٢٤٠.بود” واحد مسکونی“اين از محصوالت . زد گاهی خودش را هم می

                                                 
  .١۵۶ی  ی حاج حسن، صفحه   چشم در چشم هيوال، هنگامه239
  .١۵٩ی    پيشين صفحه240
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 قيامت و قبر را پشت سر ی  حاج حسن يکی از کسانی که تجربه با اين حال هنگامه
 نيز شد و نسبت به شرايط دهشت بار واحد مسکونیبا گذاشته و از قضا پرستار نيز می

  : نويسد جا واقف است که می تا آن
داد، من ديگر  گفت و ادامه می می” مسکونی“از ” شکر“گاهی وقتی 

ها با انسان  خورد خدايا اين اش را بشنوم و تعادلم به هم می توانستم ادامه نمی
  ٢٤١کنند؟  چه می

 با فريده که به قول او از خورد يک زندانی مجاهد به نام شهين جلغازیی بر در باره
زده بود، از ” مسعود“گهان حرفی راجع به  برد و يک روز نا بيماری روحی رنج می
  : نويسد موضعی غرورآميز می

يک . داد و اعصاب همه را خراب کرده بود فريده ديگر به همه فحش می
اين چيز جديدی بود و او تا به حال .  حرفی راجع به مسعود زدروز ناگهان

 او را گرفت و  پريد و يقه” شهين جلغازی“ناگهان . اين کار را نکرده بود
در حالی که صورت او را ميان دو ” شهين“ساکت شد، ” فريده“. تکانش داد

ای باش،  ديوانه. مگ خوب گوش کن که چی می“: دست خود گرفته بود، گفت
تونی فحش بدی، ولی  خواهی باش، به خودت هم می ای باش، هرچی می  بريده

او ! خوب فهميدی؟! کشمت را بياوری می” مسعود“ی ديگر اسم  اگر يک دفعه
  ٢٤٢. رهايش کرد و نشست” شهين“به عالمت قبول سر تکان داد و 

 با يکی ه ويژه شهين جلغازیی حاج حسن برخورد يکی از زندانيان و ب  ای کاش هنگامه
 را هنگامی که حرفی راجع به ) که در قدرت بودندهايی آن(ها و يا پاسداران از تواب

 به ، فريده يکی از زندانيانی بود که در واحد مسکونی.کرد  مسعود زده بودند، نقل می
ين فشارها تر بيشمجاهدين معرفی کرده بود، تحت که در ابتدا خود را هوادار  خاطر آن

روی در حضور بازجويان   واو يکی از افرادی بود که در جلسات توابان. قرار داشت
ای از شروع  هنوز چند دقيقه. صندلی اتهام نشانده شد تا تحت فشار و تحقير قرار گيرد

با آن که .  شدين نقش زمجلسه نگذشته بود که او به خاطر فشار روحی و جسمی بيهوش
دوران مزبور را با شرافتمندی پشت سر گذاشت ، ه بودهای جدی روانی شد دچار آسيب

  .و هرگز با زندانبانان همکاری نکرد و عليه کسی گزارش نداد
ها در فشار    و ماه٢٤٣ترين زندانيان سياسی مجاهد بود يکی از مقاومنيز  شهين جلغازی
  . برد بار آن رنج می  به سر برده بود و بدون شک از عوارض زيان٢٤٤تقيامت و تابو

                                                 
  .١٧٧ی    پيشين صفحه241
  . ١۶٠ی    پيشين صفحه242
ام در حمله نيروهای رژيم، همسر شهين در مقابل ديدگان او در منزل به رگبار بسته    بر اساس آن چه شنيده243

  . خود او نيز جنينی را که در شکم داشت در اثر شکنجه از دست داده بود. ت رسيده بودشده و به شهاد
  . قابل قياس نبود"واحد مسکونی"بار    فشارهای غيرقابل تصور قيامت و قبر با شرايط فاجعه244
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ی  ممکن است شهين در اثر ناراحتی، فشارهای عصبی و هيستريک در يک لحظه
 ،بار انجام داده باشد و به خاطر موضوعی ساده بحرانی، عملی غيرقابل دفاع و تأسف

حی و عصبی بخش که به خاطر شرايط اسفناک رودوست و همرزم بيمار خود را 
چيزی که از همه ما ممکن . به مرگ تهديد کرده باشد ،زيادی از بدنش زخم شده بود

اما نقل . انجام دهيم غيرقابل توجيهی را رفتاراست سر بزند و در هنگام عصبانيت 
 و پس از   سال پس از وقوع حادثه٢٠هم   آن،يدآميز و همراه با غرور چنين برخوردیيتأ

و برخورداری  از نظر من جز شرمساری ،۶٧عام سال   در قتلازیشهادت شهين جلغ
   ٢٤٥.حاصلی ندارداز يک فرهنگ غلط و غير قابل دفاع 

  
٢٠  

 "اکثريت" منشعب از سازمان  آذر١۶ی   از وابستگان سابق جناح کنگرهکار مسعود نقره
ای  تهاطالع چندانی ندارد، در نوش زندان   و از مسائل پيچيده که خود زندانی نبوده

 نمک بر زخم ،که ربطی به واقعيت ندارد مرسوم در ميان ايرانيان  و غالبًاغيرمسئوالنه 
 را به ها آن پاشيده و  مظلوم و درد کشيده واحد مسکونیزنانو جراحات عميق روحی 

 در باره کسانی که در سال وی. خواند شان می"گر شکنجه" رسانده و "بازجو"ی  درجه
 به سر ر زير فشار حاج داوودحصا  قزل٨ که در بند همان زمانیدرست يعنی  ۶١-۶٠

  اين که دهد گزارش می، منتقل شدندهای انفرادی گوهردشت   سلولبهبردند و بعدها  می
 به شکار مجاهدين و ،گران همراه با بازجويان و شکنجهو های خيابانی  در گشتافراد، 

  !اند م پرداخته رژيانساير مخالف
خبر  دهد که روحشان نيز از انجام آن بی  نسبت میها آنکار اعمالی را به  مسعود نقره
زند تا روايت  لو می په و آگاتا کريستی هزارو يک شبهای انتر به داست است و بيش
  : نويسد او می.  رژيمهای انمستند زند

 تشکيالت بند"ن يحاج داود برای عبرت و درس آموزی زندانيان از تواب
های جانکاه   زندانی که از شدت شکنجه٣۵از . گويد  مجاهدين هم سخن می

 ها آن. اند دهپريشی مبتال ش های شديد روان جسمانی و روانی، به بيماری
شوند و برای جلب  تواب تاکتيکی می" سازمان" به دستور ۶٠مجاهدند، سال 

کنند و گشت خيابانی  شوند، شکنجه می اعتماد مسئولين زندان حتا بازجو می
 در ارتباط ها آن. روند تا مجاهدين و ساير مخالفين رژيم را شناسايی کنند می
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ها نه تنها سمپاتی در خوانندگان  اين نوع گزارش. المللی معرفی شده است در مراسم رسمی به افکار عمومی بين
توان با کسی  چگونه می. آورد، بلکه نتيجه معکوس نيز به همراه دارد ها به وجود نمی فهيم و دانا به ويژه اروپايی

را  گونه نامهربان بود و آن ها شده، پس از گذشت بيست سال اين  دچار بيشترين عذابکه  به خاطر دفاع از مجاهدين
  !افتخار دانست
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خبرهای زندان را به بيرون منتقل . اندازند با يکديگر تشکيالتی به راه می
کردند و به  تهيه می" ميکروفيلم"ها  های اعدام گويند حتا از صحنه می. کنند می

ای به  کردند، و نشريه ها را دستکاری می فرستادند، پرونده بيرون زندان می
سرانجام لو . راه انداخته بودند که در واقع به نوعی تبليغ برای مجاهدين بود

 ها آن  داند که با کس نمی  هيچ . شوند ، و به دست حاج داود سپرده میروند می
" واحد. "شوند منتقل می" واحد" روان پريش و بيمار به ها آناند،  چه کرده

و يکی . نمايد می" تشکيالت بند مجاهدين"برايشان جايی غيرقابل مقايسه با 
 مثل بهشت ،"تشکيالت بند"جا در مقايسه با  گويد؛ اين  میها آناز 
   ٢٤٦.مونه می

 کار   مسعود نقره کهچه  با آن،که از زبان شاهدان آن آمده استرا  روايت واحد مسکونی
يک  که هيچغيرمسئوالنه روايت در اين .  عمق فاجعه آشنا شويداگويد مقايسه کنيد تا ب می

 پس از خواندن روايت اود؟ آيا شو محکوم میچه کسی  ،از منابع آن مشخص نيست
 مجاهدين "تشکيالت بند"نبايستی به تطهير، تأييد و تکريم رژيمی که افراد را از جهنم 

معلوم نيست کسی که پرداخت؟ دهد،   واحد مسکونی جای می"بهشت"به در آورده و در 
هوادار مجاهدين نبوده، چگونه به خود زندانيان زندان و روابط بين ای در  حتا لحظه
توان از  چگونه میمجاهدين سخن به ميان آورد؟  "تشکيالت بند"دهد از جهنم  اجازه می

 که به دنبال کشف حقيقت هايی آنهايی بر روی قربانيان و  آثار مخرب چنين نوشته
می پرداخت که بدترين توان به توجيه مبارزه با رژي هستند، کاست؟ چگونه می

  ماند؟   می»بهشت«هايش در مقابل روابط ميان زندانيانش به  گاه شکنجه
  

٢١  
 که در "فرزانه عمويی"ای به نام  در مقاله ،يکی از هواداران سابق اقليت سودابه اردوان

يکی از قربانيان واحد ی  عموي رزانهی ف  در باره، آمده است"کتاب زندان"م جلد دو
 از ،های رژيم پردازی دروغشرح ی او و   ی گذشته  پس از توضيحی در باره،مسکونی

 در سال  ودو سال پس از برچيده شدن واحد مسکونیفرزانه که با خود   ديدار دوباره
  : گويد  می بوده است،۶۵

. ای تمام عيار و شوربخت ديوانه. کنجه، تواب و ديوانه شده استاو زير ش
  . دست کم ده نفر را به اعدام داده- : گويند دوستان مجاهدش می

 "برادران"مجاهدها که فرزانه را باعث لو رفتن و کشته شدن بسياری از ...
دانند، از فرزانه متنفرند و بر اين نظرند که او بايد   خود می"خواهران"و 
ها، فرزانه  اّما از نظر چپ. اعتنايی و برخوردهای تند قرار بگيرد ورد بیم
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.

ای که  که يک جنايتکار باشد، يک بيمار روانی است؛ بيمار روانی پيش از آن
  ٢٤٧.مسخ شده و مردم آزار. ست  اسالمی ی جمهوری پرورده ساخته و دست

عمومی  ۴زنان مجاهد در بند بخشی از   يکی از مسئوالن تشکيالتفرزانه عمويی
 آزاد ۶٠ يک بار در سال دادستانی، و بازجويان داوود حاجدادن ر با فريب حصا قزل
 .گيرد میو به سختی مورد شکنجه قرار و در زمستان همان سال دوباره دستگير شده 

ی   رسمی به دروغ اعالم کرده بودند که وی زنده در خانه انی طی اطالعيهمقامات دادست
مورد نفرت او به داليل مختلف . ای ديگر دستگير شده است  به همراه عدهموسی خيابانی

  بعد از فشارهای گوناگونو به همين دليل عاقبت ٢٤٨ شديد بازجويان قرار داشتی و کينه
بردند در   به سر میکسانی که در واحد مسکونی. د مسکونی به بند کشيدنداو را در واح

و بازجويان اجازه خوابيدن به او روزهای آخر او را در حالی که سرپا ايستاده بود 
 بيان  عمويی در ارتباط با فرزانه که سودابه اردوانچه آن. مشاهده کرده بودنددادند،  نمی
فرسای  تقهای طا اگر کسی در اثر شکنجه. به دور از انصاف استقضاوتی  کند،  می

شود؟  ی او استفاده می  در باره"تواب" شده است، چرا از لفظ "ديوانه"جسمی و روحی 
ان نيز را سودابه اردوموضوع  اين . تواب نبود، شدن"ديوانه"  ازگاه تا پيش او که هيچ
چه توابی است که تا آخرين روزها زير اين  .کند شناخت تصديق می يش او را میکه از پ
هم که نه کنترلی  بعد از آنگذارد؟  اش را نيز روی آن می  است و سالمتی روانی  شکنجه

توانست تواب باشد و يا کاری عليه  با آن وضعيت اسفبار میبر اعمالش داشت و نه 
 مقامات زندان از وضعيت وخيم او برای اعمال فشار روی  کهچند هر.کسی انجام دهد

ی ديگران تبديل کرده  او را به ابزاری برای شکنجه ديگر زندانيان استفاده کرده و
 ابزاری که خود بيش و قبل از هر کس ديگری، قربانی سياست ضدانسانی ؛بودند

   .مقامات زندان شده بود
  

ی غيرمسئوالنه که به شکل وسيعی در   در يک مقاله، هوادار سابق اقليتفريبا مرزبان
زاده يکی از   در مورد فرزانه عمويی و شکر محمد،شده  منتشرهای اينترنتی سايت

عجيب و جويی  با کينه ، دوران زنداندر تمامی در واحد مسکونی و زندانيان مقاوم
  : نويسد می غيرقابل تصوری
ان يالت دروِن زندانينه، پی بردن به تشکيی بنِد قرنطيپال دوِم بريدل... 

ان يتعدادی از زندان. کی بودين تاکتي توابها آنان يمجاهد در زندان و از م
کردند و به عنوان مسئول بند، همه کارها و  مجاهد در زندان کار می
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هرچه موقعيت همسر، برادر و خواهر . شد همين مسئله موجب ايجاد فشار و بروز کينه در بازجويان می. رفته بود
  .شد د فشار و حساسيت روی زندانی بيشتر میهای سياسی ديگر باالتر بو زندانی در ميان مجاهدين و يا گروه
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، ر محمدزاده، شکلیيعفت خل. (کردند ان را کنترل میيهای زندان مالقات
ن اصلی بودند و بعدها در زندان دفاع از سازمان ي از عاملفرزانه عمويی

را شدند و بر ين نکردند، در عوض، مواضع جمهوری اسالمی را پذيمجاهد
ن اساس برای فرار از شکنجه و حفظ جانشان اقدام به همکاری کامل با يهم

اری از مجاهدان ي، بسها آنهای  با استناد به گزارش.  زندان نمودندمسئوالن
  ٢٤٩) ز اعدام شدنديها تحِت شکنجه قرار گرفته و تعدادی ن ستيو کمون

 و اساسًا با چنين  بندها مسئوليت و دخالتی نداشتی گاه در اداره هيچشکر محمدزاده 
 و هد نيز دارای مسئوليتی نبود وی در تشکيالت زندانيان مجا.هايی نيز موافق نبود  شيوه

 ٤ شکر تنها در بند .نبوداين واقعيت از نگاه بازجويان واحد مسکونی نيز به دور 
 ، به ادعای خود نيزچه فريبا مرزبانچنان .ل دارو بودل پرستار بودن، مسئوي بدل،عمومی
 در ،عليرغم ضعف جسمانی شديدی که داشت شکر . مسئول فروشگاه بود٨در بند 

شخصيت او  . و به دام رژيم نلغزيدحفظ نمود نيز استواری خود را ين شرايطبدتر
منش او به خاطر . انگيخت  آرامش که احترام همه را بر می وای بود از متانت آميزه

داوود و مقامات   حاجی  مورد نفرت و کينه،که داشت ای  خود گذشتگیاز ونيک 
 حتا در يک زندان هم با او نبوده ۶١ از آبان فريبا مرزبان ٢٥٠. دادستانی قرار داشت

 مربوط ،چه شرحش رفت چنان عمومی۴جريان تشکيالت بند .  چه برسد به يک بند،است
حصار منتقل  هنوز به قزل است و فريبا مرزبان در آن دوران ۶١ پيش از ارديبهشت به

گويد،   شاهد مواردی که میتوانست نمی عمومی نبوده و ۴هيچگاه در بند نشده بود و 
تاريخ انتقالش به قزلحصار در مورد  ،"يادی از خانم واال " در مقاله ی  او.بوده باشد

  : نويسد می
 بود که از زندان اوين به زندان قزل حصار منتقل ١٣۶١ارديبهشت ماه 

  ٢٥١ .در بند هشت مجرد با او آشنا شدم. شدم
 اساسًا ،ای که داشت ود و سابقهبه خاطر حساسيتی که رويش بعمويی فرزانه 

  . ی بند شرکت کند توانست در اداره نمی
را  "ده نفر"کند که او دست کم  سودابه اردوان از قول دوستان مجاهد فرزانه روايت می

شود که عالوه  مدعی میاين اتهام را کافی ندانسته و  به اعدام داده است و فريبا مرزبان
ها نيز تحت شکنجه قرار  کمونيست" بسياری از ها آنهای   به استناد گزارش،دينبر مجاه

 و يا منبع يا سودابه اردوان فريبا مرزباندانم  بعيد می !"گرفته و تعدادی نيز اعدام شدند

                                                 
  .   سايت گفتگوهای زندان249
. ی هنگام حاج حسن مراجعه کرد  نوشته"چشم در چشم هيوال"توان به کتاب  شناخت بهتر شکر می  برای 250

  .نويسنده دوست نزديک او بوده و کتابش را نيز به او  تقديم می کند
251  http://www.iranianartistsinexile.org/index.php?option=com_content&task 

=view&id=921&Itemid=47   
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ه به خاطر گزارش فرزانه  بتواند نام حتا يک زندانی مجاهد يا کمونيست را بياورد کاو
اين  .شده و يا تحت شکنجه قرار گرفته باشندزاده اعدام شکر محمدعمويی و به ويژه 

 که حتا پس از دوران سخت شود  زده می حالیاتهامات غيرمنصفانه و غيراخالقی در
واحد مسکونی نيز شکر دارای اطالعات زنده در مورد کسانی که دستگير نشده بودند، 

عام زندانيان  در جريان قتل واحد مسکونی شکر تنها کسی است که زندانيانيان از م. بود
 ،اند با او بوده ی عمر به گواه کسانی که او تا آخرين لحظه. اعدام شد ۶٧سياسی در سال 

در ارتباط با فرزانه عمويی . فشرد همچنان بر عقايد خود در دفاع از مجاهدين پای می
   .تگير نشدکسی اعدام و يا حتا دس هيچ

پذير است که رژيم   در تنهايی از خود سؤال کرده است، چگونه امکانآيا فريبا مرزبان
کند ولی افرادی مثل شکر   از زندان آزاد ۶۵ در سال ،  بوده"مقاومی"او را که زندانی 

ن يان مجاهددر زندان دفاع از سازم ..."محمدزاده و فرزانه عمويی را که به قول او 
برای فرار از " و يا حتا "را شدندينکردند، در عوض، مواضع جمهوری اسالمی را پذ

ها بعد  تا سال "شکنجه و حفظ جانشان اقدام به همکاری کامل با مسئوالن زندان نمودند
  دارد؟ نيز در زندان نگاه 

 از زندان آزاد شود اما ۶۵ در سال  هم بوده"مقاوم" که چگونه ممکن است فريبا مرزبان
اری از يبس" اوهای  با استناد به گزارش  که به قول فريبا مرزبان زاده شکر محمد

ها   تا سال"ز اعدام شدنديها تحِت شکنجه قرار گرفته و تعدادی ن ستيمجاهدان و کمون
 که زندانيان سرموضعی را به دار ۶٧قبت در کشتار بعد در زندان باقی بماند و عا

  کشيدند، اعدام شود؟ می
   آيا به منافع خود هم آشنا بودند؟  الن آن عقل و درايتی هم داشتند؟ئوآيا اين رژيم و مس

تنهايی خلق را و بی صدا، بی اشک "زاده که در واحد مسکونی، شکر محمدرا بايد چ
ترين  در سياه"ی و دشمنی قرار گيرد؟ او که مهر اين چنين مورد بی، "گريست می

 چرا  شود؟ چنين سياه ترسيم می   چرا اين،"کرد  انسان روشن را تفسير می،های درد لحظه
، به سيمای پرفروغش "اش بشوييم هايش را از گونه مثل نسيمی اشک"به جای آن که 

  کشيم؟ چنگ می
اه يکی از  ود شش م ه خ سانی ک ابوت ک سکو در ت د م ه نیو واح ردهب ورد  ، سر ب  در م
  : نويسد شکر می

ه     شكر از جمله   رين بچ ود     دوست داشتنی ت دان ب ای زن رين  ؛ه اده ت ا     س ان و ب ش
سکونی   ، در در بند هشت  . شان صفاترين رادی  در و پس از آن       واحد م ای    انف ه
ادم می      هر وقت به ياد شكر می     ،  اوين آسايشگاه ه ي اطره اش ب د   افتادم اين خ آم

ه  " :گفت ی می آه گاه به شوخ    ن             بچ ه م اد، ب ايين افت ان پ د خونت ا هر وقت قن ه
ود    ، حالتان خوب می    دفكر آني  كر،  "!...ش م،           ش ود، خودش ه يرين ب  اسمش ش
   ... هماش   خاطره
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ه " م" سکونی ک د م دانيان واح د  از زن ای واح ت فرس شارهای طاق س ف وبی از پ ه خ ب
   :ويدگ  می،داشتهی نزديکی با شکر  رابطهمسکونی برآمده و 

وقعيتی             سکونی در م د م ای واح شار، در آخرين روزه ه ف بعد از تحمل آن هم
د           شکر   ،که پيش آمده بود    الش راحت ش ه خي ی    بعد از آن ک ن حرف ه    م راجع ب

ا دکتر      ان ب ا موضوع ارتباطم دان  ه زده  ی زن ن گفت     ام،    ن ه م ادا    می : ب م مب ترس
  .ها توليد دردسر کرده باشد ی آن و برااين مورد زده  حرفی در عفت خليلی

  های  مادری که به خاطر فشارها و شکنجه،چرا اين همه ظلم در رابطه با فرزانه عمويی
 چرا در رابطه با کسی ؟شود  روا داشته می،رژيم حتا قادر به شناسايی فرزند خود نيست

در س  آخرين سری زندانيان زن از زندان آزاد شد و از آن پ و در٧٠ سال درکه 
 ،گذراند و قادر به دفاع از خود نيست آسايشگاه روانی امين آباد روزگار سختی را می

چه  در مورد  خواهيم ثابت کنيم؟  چه چيزی را می؟شود روا داشته میحرمتی  همه بیاين 
  خواهيم روشنگری کنيم؟ چيز می

هم در   آن،"افرادبه کشتن دادن " مانند ،های سنگين و غيرواقعی آيا مجاز هستيم که اتهام
هايمان   و يا برداشتهايمان  بر اساس شنيدهرا  "بسياری"و  "دست کم ده نفر"مقياس 
 ناشی از عذاب وجدان فرزانه جنون کسانی که امکان دفاع از خود ندارند کنيم؟متوجه 

او به خاطر فشار بيش از حد دوران طوالنی . نبود، جنايت رژيم را نبايستی تخفيف داد
   . و واحد مسکونی به جنون دچار شدبازجويی

   ؟ را از بين بردی غيرمسئوالنهها گونه نوشته توان آثار مخرب اين چگونه می
  

٢٢  
  : نويسد  رژيم می های افشا نشده د در رابطه با جنايتنژا مهری حاجی

 يا در حصار تعداد قابل توجهی از زندانيان در واحد مسکونی در قزل
ها برچيده شد تازه آشکار گشت  وقتی قفس ...ها، زير شکنجه شهيد شدند قفس

که شماری از اين زندانيان مظلوم که به عهد و پيمانشان در قفس و بند 
مسکونی وفادار مانده و به دژخيم نه گفته بودند، به شهادت 

 و سردژخيم الجوردیروزهای قبل از برچيده شدن قفس، گويا ...اند رسيده
ها برچيده شود و   بودند ممکن است بساط قفس  و شرکايشان فهميدهرحمانی

خواستند، اسرار جناياتشان افشا شود، لذا شروع به کشتار کسانی  چون نمی
ها  نهای از اين صح ها يا بند مسکونی بودند تا شاهد زنده کردند که در قفس

  ٢٥٢ .باقی نماند

                                                 
 و ١١۵های   ه، صفح٨۴ها، چاپ اول بهمن  د، انتشارات بنياد رضايینژا ی ليال، مهری حاجی   آخرين خنده252
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.

ها بسنده شود و يا   به نقل ديدهتر بيشبه نظرم بهتر است در ارتباط با جنايات رژيم 
 در نژاد مهری حاجی. مواردی ذکر شود که حداقل کار تحقيقی روی آن انجام شده باشد

 و قفس واحد مسکونیچه در رابطه با  حصار منتقل شد و آن  به زندان قزل۶۴تابستان 
های شديد  عليرغم کاربرد شکنجه. گويد، صحيح نيست  داير بودند، می۶٣که تا تيرماه 

های مزبور کسی  ای از آن در اين قسمت رفت، در محل جسمی و روحی که شرح شمه
ر و هدف کسانی که واحد مسکونی، قب. به شهادت نرسيد و کسی را سر به نيست نکردند

 ها آنهدف . را راه انداخته بودند، سر به نيست کردن فيزيکی افراد نبود... قفس و
 را هايی يتچنين روانژاد و کسانی که   حاجی ی مهری انگارانه تر از برداشت ساده پيچيده

موجود سانی که در واحد مسکونی بودند  کی کليهو مشخصات اسامی . دهند، بود نشر می
آيد کسانی که از واحد مسکونی و قفس زنده بيرون  ق چنين بر می فوی از نوشته. است

های  روايت! ها آری گفته بودند  وفادار نمانده و به دژخيم"عهد و پيمانشان"آمدند گويا بر 
 است در حق بازماندگان و قربانيان اصلی و نه افشای  نادرستی از اين دست، ظلمی

  .  جنايات رژيم
 فوق به سر برده و امروز در خارج از کشور زندگی یها وقتی افرادی که در محل

های  دهند، چه اصراری به نقل و نشر چنين روايت هايی نمی  چنين شهادت وکنند می
 ما در مورد جنايات انجام گرفته از سوی هایتواند صحت گزارش نادرستی است که می

  زير سؤال برد؟نيز رژيم را 
   :نويسد  همچنين مینژاد مهری حاجی

ها  ايستاد و بچه جا می کرد که حاج داوود جالد در آن  را به محلی اشاره میزه
 در وقتی با فروزان عبدی. زد  صدا میرا برای بردن به واحد مسکونی

کرد که  ای تعريف می  فاتحانه کرديم، او با خنده حياط بند واليبال بازی می
 ماه از واحدهای مسکونی بر ٩ندانيان مقاوم را بعد از چگونه وقتی ز

   ٢٥٣. استقبال کرده بودندها آن گرداندند، از  می
.  را با جای ديگری اشتباه گرفته است، واحد مسکونیویآيد که  ی فوق بر می از نوشته

ل آمده بود و چنين  واحد مسکونی به عمزندانيانای کاش چنين استقبالی در بند زنان از 
توان   ساکنان واحد مسکونی میصحت و سقم آن را از. جا حاکم بود جوی در آن

  . وجو کرد پرس
  

٢٣  
نيان، اپوزيسيون و بخشی  در ميان زندامتأسفانه شايعات زيادی در مورد واحد مسکونی

که گويا ) ن توهماتی بودمتا پيش از اين اسير چني من نيز( عمومی موجود استاز افکار
                                                 

  .١٢۶ی   پيشين، صفحه253 
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جمعی و يا مکرر پاسداران و بازجويان   واحد مسکونی مورد تجاوزهای دستزندانيان
يکی از زنان به " شکر"در برداشت از صحبت های هنگامه حاج حسن . گرفتند قرار می

  : نويسد بند کشيده شده در واحد مسکونی می
ها  گفت آن و می دکر  خشمی هيستريک از خائنان صحبت میبا] شکر[او

گويا دژخيمان . له شود وگرنه او شکستنی نبود" فاطمه"بودند که باعث شدند 
" شکر"کنند و من نفهميدم که منظور  تجاوز می" فاطمه"ر حضور بقيه به د

  ٢٥٤از له کردن يا شکستن چه بود آيا همين بود يا خيانت خائنان؟
شخصی هنگامه و تنها برداشت صحت ندارد " فاطمه"تجاوز در حضور بقيه به موضوع 

خود که اين دسته شايعات از سوی کسانی بعدها  .است" شکر"های  حاج حسن از صحبت
  . رواج پيدا کرد،نگذاشته بودندی وحشتناک واحد مسکونی را پشت سر   تجربه

بدون آن که بخواهم بار تجاوز جنسی به زنان و آثار فجيع و درازمدت آن را پايين 
ی مردساالر که   ين حقيقت را نبايستی دور از نظر داشت که در يک جامعهبياورم، اما ا

اده و فرد است، رواج های مهم جامعه، خانو ويتپرستی يکی از اول فظ ناموس و ناموسح
حتا تعدادی برای ايجاد ترحم و گاه در اثر .  غيرعادی نيستهايی چنين روايت

  . کنند نی چنين جناياتی معرفی می خود را به طور غيرواقعی قربا، روحیهای انبحر
در  نيز  رژيم وجود داشته و منتظریهای انی تجاوز در بسياری از زند که پديده با آن

 موضوع تجاوز به  ولی در واحد مسکونی،نامه به خمينی به آن اشاره کرده است
ان بارها امکان انجام چنين اعمالی را به هر چند بازجوي. زندانيان عاری از حقيقت است

  :زدند صورت گروهی داشتند؛ اما به داليل مختلف از انجام آن سر باز می
بازجويانی معتقد بودند و بر مبنای )  و اسماعيلبه ويژه اکبری( در مجموعها آن - ١

به خاطر دارا . کردند شان عمل می يدئولوژیاعتقادات خود و برای اعتال و پيروزی ا
  .پذير بود  به سادگی امکانها آنبودن چنين صفاتی انجام هرگونه جنايتی از سوی 

ظاهرًا به خاطر افشای موارد متعدد تجاوز به زندانيان زن، از سوی مقامات رژيم 
  .هيز از انجام آن صورت گرفته بودهايی مبنی بر پر ها و پيگيری توصيه

  
جايی که به تحمل زندان از سوی   از آن، زنان به بند کشيده شده در واحد مسکونی- ٢

توانستند محارب شناخته شوند وگرنه زنده بودن  های شرع محکوم شده بودند، نمی دادگاه
با توجه به اين مسئله، . توانست خالف شرع تلقی شود شان می و در زندان ماندن

کند نيز خود به ... وری جنسی و اند از او بهرهتو  که مالک می"کنيز حربی"موضوع 
هرچند هميشه کاله شرعی برای انجام و يا عدم انجام کاری موجود . شد خود منتفی می

  .است
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.

  
 زنان دار بود، نفرت عجيبی از  را عهدهی واحد مسکونی  که اداره فردی چون اکبری- ٣

او . شناخت  می"نجاست" و "خباثت"های بارز   را نمونهها آن اختيار خود داشت و  تحت
 ها آنناميد و به همين دليل از نزديک شدن به   می"عفريته"حتا يکی از زندانيان را 
  .شد دچار چندش و انزجار می

  
شار جا و به خاطر ترس از يکديگر و ف  به علت حضور دائمی چند بازجو در آن- ۴

  . گروهی، بازجويان بصورت فردی امکان سوءاستفاده جنسی از زنان را نداشتند
جا و برای پرهيز از وسوسه شدن در مقابل  بازجويان به خاطر حضور مداوم در آن

جا به  ين دوران را در آنتر بيشبر اساس شهادت کسانی که های درونی خود،   خواسته
 به جز در مواقع ضرب و شتم و ،ه زندانياناند، به شدت از نزديک شدن ب سر برده
داشتن به غير از  ها آنکردند و زندانيان موظف بودند در حضور    پرهيز می،شکنجه

  . پوشانندمحکم بنيز چادر، روی خود را 
ها در کنار متهمی که   مدتها آنالبته اين حقيقت را نبايستی دور از نظر داشت که گاه 

و يا ايستادند  می ،که تماسی با بدن او برقرار کنند  آنبدون، بند بر چشم داشت چشم
 ها آنچه در اذهان  توان ارزيابی دقيقی از آن نمی. کردند  را نگاه میها آندزدکی 

 تخطی ،شان بود گذشت به دست داد ولی مطمئنًا به لحاظ عملی از وظايفی که به عهده می
  . کردند نمی

  
٢۴  

 و برخورد  منتظریوب از سویص من هنگام حضور هيئت، واحد مسکونیزندانياناکثر 
 به همراه دو معمم آبادی انصاری نجف. بردند ر به سر میحصا  قزل۴ در بند ،ها آنبا 

 در اين خالصه شده بود که ها آن   تالشی همه.  برخورد کردندها آنديگر جداگانه با 
 و دامن ٢٥٥.ای جوان نادان و خودسر کنند مسئوليت اين جنايت بزرگ را متوجه عده

  .نظام و رهبران آن را از اين جنايت بزرگ مبرا سازند
 و برای  هنگام معرفی خود اذعان داشتد که از سوی منتظری،هيئتاعضای که  با آن

. شدند  مواجه می واحد مسکونیزندانياناند، با شک و ترديد  هبررسی وضعيت زندان آمد
 و برای ارزيابی وضعيت  اين بود که هيئت از سوی بازجويان اوينها آن ی تصور اوليه
حال در برخورد با هيئت توضيح دادند که مورد  با اين.  آمده استها آنو موقعيت 

تنها . اند و راجع به شرايطی که پشت سر گذاشته بودند توضيح دادند هشکنجه قرار گرفت

                                                 
، قبر و قيامت و بهبود شرايط وحشتناک  را در برچيدن واحد مسکونیتوان نقش منتظری وجه نمی   به هيچ255
  .  ناديده گرفتهای رژيم زندان
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٤٢٥

به خرج داد اين بود که احکام زندانيان واحد مسکونی   برایاقدامی که هيئت مزبور
شان از زندان آزاد  اتمام محکوميتبا  و شده صادر شده بود ملغی ها آنجديدی که عليه 

زادی و اجرا نشدن احکام صادر شده قبلی نيز در بعضی موارد هرچند همين آ. وندش
پرسيدند که چرا آزاد   از خود میها آن. باعث ايجاد فشار روحی روی افراد شده بود

ای که گرفته   اند که عفو شامل حالشان شده و حکم اضافه  شايد کاری انجام داده؟اند شده
اين نوع بروز نيز به شان  وستان سابقزندانيان و دنوع برخورد . بودند ملغی شده است
  ٢٥٦. زد احساسات دامن می

  
٢۵  

، يکی از "واحد مسکونی"، در ارتباط با  اشاره شدفصلکه در آغاز اين همانگونه 
های جمهوری اسالمی،  های زندان ترين پديده ترين و تکاندهنده ترين، عجيب مخوف

 که بر چه  و آنها ار اندک و ناچيز بوده و ابعاد شکنجهها بسي ي پژوهش دامنهمتأسفانه 
دردناکتر .  مانده است و پوشيده ناروشنهمچنان ی شوم و يگانه رفته، قربانيان اين پديده

اند و  مسئوليتی و ناآگاهی به شايعاتی دامن زده از سر بینيز ای   در اين ميان عده،اينکه
  نسبت داده"واحد مسکونی" به ساکنان قربانی ها و اعمالی را گفته  و خالف واقع،ناروا

  .اند پوشاندهتوان گفت عمق فاجعه را  می که تنها اند و منتشر کرده
  

ی شوم برای هميشه نابود  دهسکونی، به اين معنی است که اين پديآيا غيب شدن واحد م
  شده است؟ 

 ی  هنوز در جامعه"واحد مسکونی"ی  فرهنگ و تفکر سازنده و برپا کنندهبه نظر من، 
 واحد مسکونی. واحد مسکونی فراتر از يک مکان و زندان خاص است. ما موجود است

هائی است که آدمی برای اسارت آدمی باب کرده  ترجمان يکی از خطرناکترين شيوه
  : قادند کهالاقل تعدادی از زندانيان واحد مسکونی امروزه بر اين اعت .است

کی که در آن در. واحد مسکونی ما را با درک جديدی از حيات و هستی انسان آشنا نمود
ی ضد  زندانى هر دو قربانى تفكرات بستهريزد و زندانبان و  مرز قربانى در هم می

بازجو، اسيرى است نادان در . تواب و زندانى مقاوم هر دو در رنجند. شوند انسانى می
  .مست قدرت ن زنگيانورى و زندانى عاشق، اسير دست ايدست نظام ديكتات

  
آند اگر همه بدانند آه در واحد مسكونى آى  یر مييز تغيراستى چه چبه 

براى من بازگويى وقايع شترى را متحمل گشت؟ يا آى رنج بيشالق خورد 

                                                 
 مانده  پرسند، چرا زنده ای کوته فکر و گاه فرومايه که از قربانيان اين رژيم می   درست مانند تأثير سؤال عده256
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.

آه رنج  آه رنج برد، برد و آن آن. تنها يك مقصود يا معنى را در بر دارد
  . داد، داد

آنند  هايى آه حتا فكرش را نمی جامه ممكن است بر تن هر يك از آناين 
فرق . ی آن ها را نيز روزى بزند اين قاصد ممكن است در خانه.  شوددوخته

بازجو باشى يا تواب، زندانى . ندارد، در آجاى اين داستان نقش بازى آنى
وح خود را رای  زيگران اين تراژدی هر يک به گونهبا. باشى يا زندانبان

ده به يپداين آند شناخت  یع نگارى را با ارزش مين وقايآن چه آه ا. باختند
آه  ني براى شناخت از ا.منظور جلوگيری از تکرار آن در آينده است

براى . افتيها ادامه  ده بوجود آمد، و چگونه تا نابودى انسانين پديچگونه ا
   .اموزديده بين پديآه انسان از ا نيا

زمان گر   و شکنجه زمان شاه را بازجوی   و شکنجه شدهدانىقدرت، زن
ن يار در آستيها ى بس ین آارگردان آار آشته هنوز بازيو ا. نى آرديخم

  .ديازمايدى بيها ى جد خود دارد تا ما را در نقش
مان آرد زود باز يم تا هرگاه رو به سوييها نگو ف آه از زمستان داستانيح

زمستان سرد  ...در هر لباسى ...ميش آنيو رسوامش و داد بر آورده يشناس
چكس يآن را بر ه ...فرقى ندارد. با هر اسمى زمستان سخت است.. .است

  .   آه با ما دشمنى آرد  بر آنحتا...يمروا ندار
ای خود را به جای زنان به بند کشيده شده در واحد مسکونی  کافيست لحظه

کنيد، به  ها می  خود را نثار آنگذارده و ضمن آن که عشق، عالقه و احترام
  .رژيمی که اين چنين به جنگ با انسان و انسانيت رفته لعن و نفرين کنيد

  
با ی ماست  وظيفه. هايش بازشناخت واحد مسکونی را بايد در تمامی شکل

روشنگری در اين مورد و ديگر فجايعی که در ارتباط با نقض حقوق بشر 
  .مها جلوگيری کني کرار آنبر فرزندان ميهن رفته است، از ت

  
   یان واحد مسکونيمشخصات زندانجدول 

  ٢٥٧افرادی که با بازجويان همکاری می کردند
 .  

  رديف سن  تحصيالت ميزان
 ١ ١۶ دانش آموز

 ٢ ٢٣ دانشجو
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 ٣ ١٨ دانش آموز
 ۴ ١٨ دانش آموز
 ۵ ١٩ دانش آموز
 ۶ ١۶ دانش آموز
 ٧ ١٨ دانش آموز
 ٨ ٢٠ دانش آموز

 ٩ ٢٠ موزدانش آ
 

  عمومی ۴ بندالت يمسئوالن تشک
  

 رديف سن ميزان تحصيالت
 ١ ٢٩ کارمند
 ٢ ٢٣ دانشجو
 ٣ ٢۴  معلم- دانشجو

 ۴ ٢٣ دانشجو
 ۵ ٢٣ دانشجو
 ۶ ٢٣ دانشجو
 ٧ ٢۴ دانشجو

    ٨ 
  

  ن فشارها بودنديشتري که تحت بیکسان
  

  رديف سن ميزان تحصيالت
 ١ ٢١ ديپلمه
 ٢ ٢٢ ديپلمه
 ٣ ٢۶ شجو فنیدان

 ۴ ٢۶ پرستار
 ۵ ٢۵ ليسانس حسابداری

 ۶ ٢٠ دانش آموز
 ٧ ٢۴ معلم

 ٨ ٢١ دانش آموز
 ٩ ٢٠ احتماًال ديپلمه
 ١٠ ١٩ دانش آموز

 ١١ ٢۴ معلم
 ١٢ ٢٢ دانشجو
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 ١٣ ٢٠ ديپلمه
 ١۴ ٢٢ دانشجو
 ١۵ ٢٨ معلم

 ١۶ ٢٢ ديپلمه و يا دانشجو
 ١٧ ١٨ دانش آموز

 ١٨ ٢٣ دانشجو
 ١٩ ٣١ ق ليسانس فيزيکفو

 ٢٠ ١٨ دانش آموز
 ٢١ ١٩ دانش آموز
 ٢٢ ٢١ دانش آموز

 ٢٣ ٢٢ دانشجو
 ٢۴ ٢٢ دانشجو

 ٢۵ ١۵ دانش آموز
  



  
  
 

   در رابطه با زندانيیها تي روایبازخوان
  

  ... ویا شهي کليیسرا ا داستانيت يخ و بازتاب واقعيتار
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آمد یمان م  به چشميیبايچقدر ناز  
؟ميدانست یقت را ميشه حقياگر هم  

  
ی متیها شهي اند–برتولت برشت                       
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  ت در قالب داستانيان واقعيب

  
١  

 بر یي که تحت عنوان خاطرات زندان نگاشته شده، به موردهايیها  از کتابیدر بعض
 ی که برایث زندان است تا حوادی گونه در باره  رمانی نگارششتريبم که يخور یم
ن ي مطرح شده در ایها وه در آن است که موضوعين شيکال ااش. ش آمده باشديسنده پينو

تواند  یکه م حال آن. کنند یگران به آن استناد ميها، به عنوان مرجع قرار گرفته و د کتاب
  . ر سؤال بردي به زی اسالمی جمهوریها انز در ارتباط با زنديقت را نيگاه حق

  : کنند یان مين گونه بير را احصا خ ورودشان به قزلي تاریردکتر رضا غفا
دم که يشدم فقط فهم یر برده محصا  به قزل١٣۶٣ز يي که در پایصبح روز
   ٢٥٨...ک ماه بعد از دادگاه دوم بودي يین جا به جايا. ام محکوم شده

 یها  که شامل ماه۶٣ز سال ييدر پا یري ماه پس از دستگ١٧شان  خودی شان، به گفتهيا
ر حصا  ورودشان به قزلی شوند و نحوه یر منتقل محصا مهر و آبان و آذر است، به قزل

  : دهند یح مين گونه توضيرا ا
. ديم باران فحش و ناسزا بر سرمان باريز را خوردي ناچین غذاي ایوقت
 یک نفر عصبي. شکست یشد سکوت را م یک مي بلند که به ما نزديیصدا

 يیداشت گو ی قدم بر میها در راهرو بتون  با آن چکمهیوقت. مزاج و گنده
 يیها خاموش شد اما ناسزاگو  چکمهیصدا! کند یل بزرگ حرکت ميک في

ز به ما يک ريحاال چکمه پوش وارد راهرو سالن شده بود ! ادامه داشت
  . داد یفحش م

 ی ما براشتريب! ن حاج داوودهيد ايمواظب باش:  گفتیواشکي یک زنداني
  ! ميشد ی آشنا می داوود رحمانی به نام حاجیا دهين بار با پدينخست

   : دهند که یشان سپس ادامه ميا
  : برد ی سالن را در مخافت فرو می او فضای عربده آسایصدا
ما ! ديحصار شما تو قزل!  ستهايکمون! ستاياليسوس! ملحدا! کافرا! منافقا

 روح و امتين در قياگه توبه نکن! ميکن ی خورد منهي قرنطیاستخوناتونو تو
ن مرحله جون ياگه به فرض محال از ا! ميکش یجان همه تونو به عذاب م

مل به بازگشت کا! فقط توبه محض! ميکن یربارونوتون ميد تيسالم در ببر
حاج ... اش پوست کنده و مختصر بود يیخوش آمد گو... اسالم و تواب شدن 

 را یها رأفت اسالم پس شما: د گفتيکش یه داد مي که سر بقی در حالداوود
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  ... ن ين به جهنم واصل بشيد یح ميترج. ديکن یرد م
نا انسان ين اي ببرنهيقرنطرو به  ن منافقا و کافرايا: و به پاسدارها امر کرد

  . ...سنين
گه رو ي همدنهيدر قرنط: ن انداختي در سالن طن حاج داوودیصدا
   ٢٥٩.مينيب یم
است زندان، ي از ری، بعد از برکنار۶٣رماه ي ت٢٣خ شنبه ي در تاری رحمانحاج داوود

 به کار "ني اویاتاق آزاد" در یر رفت و پس از آن مدتحصا شه از قزلي همیابر
  . آوردی دوباره به شغل سابقش رویپس از مدت کوتاهپرداخت و 

 ثميماه، مماه بعد در مرداد. اد دارمي به یکرد به خوب ی که زندان را ترک میروز
 بند ی خود به داخل بند آمده و به سرعت طول راهرویدان، بدون معرفد زنياست جدير

بًا اکثر افراد بند حدس يتقر.  بند را ترک کردیهم زدن به کرده و در چشم  یرا ط
 به یماه رسمًا نام ووري در شهریعنيماه بعد . ان باشدد زندياست جدي ریزدند و یم

  ٢٦٠. است زندان اعالم شديعنوان ر
رو   روبهبا حاج داوودر حصا به قزلدهد که به هنگام ورودش  یح ميتوض یدکتر غفار

افتد که سه  ی اتفاق مین واقعه در حاليا. پردازد ی مها آند يشود و حاج داوود به تهد یم
شروع به کار   و"تاميق" و "جهنم"ده شدن بساط ي برچ و حاج داوودیماه از برکنار

  .گذشت یمد زندان يثم و کادر جديم
 یت تمامين برابر کل جمعير حداقل چندحصا  در قزلی زنداننيتعداد مجاهد: عي بدی نکته
رد پنج صفت به کار ان تازه واي زندانی، برای فرضحاج داوود. بودست يان مارکسيزندان

ست يان مارکسيزندانبه " ! ستهايکمون! ستاياليسوس!  ملحدا!کافرا"برد که چهار صفت  یم
 ی به جاجا نيسنده در ايبدون شک نو. گردد ین بر ميبه مجاهد" منافقا"ک صفت يو 
 در ذهن حاج یستي کمونیها ت وابستگان گروهيزان اهميکند م ی تالش متيت واقعيروا

  !ان کندي را بی فرضداوود
  :دهد یح مي را توضنهي سپس داستان رفتن به بند قرنطیدکتر رضا غفار

 ی در آن فضای زندان٣٠. در پشت سرم بسته شد. به داخل سلول رانده شدم
متر هشتاد در ک يد من ي جدی ن خانهين سلول ايا. ... دنديلول یتنگ در هم م

گر هم به درون ي نفر د٣  باز شد ویپشت سرم در آهن. پنجاه بودو دومتر 
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وی . "اوود را شنيديمای بود که در آن صدای حاج د  آخرين مصاحبه١٣۶٣ خرداد سال ٢٧ی ويديويی  مصاحبه"
ابتدا مسئول بند صحبت کرد و ....فرا رسيد١٣۶٣ مهرسال ٢": نويسد  کتاب مزبور می١٣۶ی  همچنين در صفحه

ی پليد   بدين ترتيب يقين پيدا کرديم ديگر چهره"من ميثم، رئيس جديد زندان هستم": گاه ميثم خود را معرفی کرد آن
   " .حاج داوود قدردانی کرد! گاه از زحمات برادر آن. ... هيم ديد را نخواحاج داوود
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 بود که دو کف یا در سمت چپ سلول تخت سه طبقه. ]نفر٣۴[هل داده شدن
 یدر فضا.  نداشتیا  چوب و تختهینيي بود اما تخت پای تخته چوبيیباال

 تخت یرو. بودند با حالت چمباتمه نشسته یداخل چارچوب آن چهار زندان
ز پنج نفر به همان ي سوم نی در طبقه.  مستقر بودیز پنج زنداني دوم نی طبقه
قدر تنگ که کف  وار بود و فضا آنيپشت شان به د. ب نشسته بودنديترت
 یهفت نفر هم کف سلول و روبه رو. ديرس یوار مقابل ميشان به د یپاها
ن بودند و ي زمیلول رو سیشش نفر پشت به در آهن. ها نشسته بودند نيا

توانست  ی فقط میک زنداني. وار مقابلي در پشت به دیشش نفر هم روبرو
 پاها را به یگران قدم بزند تا خستگي دی پاهایا ال به اليستد ي بايیها لحظه

 نفر بلند شد و ورود ما را به ٣٠ از آن یکير نفبا ورود ما چهار ... در کند 
 از ی مدتینه برايدر قرنط. ... جانب کمون سلول خوشامد گفت از نهيقرنط

  ٢٦١ ...مي و پاسداران دور بود حاج داوودیها يیعربده جو
 ی زندان٣٧ نهيبه هنگام ورود من به قرنط" : آورده است کهیگري دی در جانيهمچن یو

جا  نه همانين قرنطيهم  در موردیردکتر غفا ٢٦٢".بردند ی مدر هر سلول به سر
ک سلول به ي. نه باشمي در قرنطیبم شد که مدتين شانس نصيخوشبختانه ا" :ديگو یم

  ".ديري متر را در نظر بگ٣م در ي متر و ن٢ابعاد 
اند، با  سر برده را که در آن به یت مختلف، ابعاد محلي متأسفانه در دو موقعیدکتر غفار

ک متر و يشان از آن به ابعاد  ک بار در کتاب خاطراتي.کند؛ یان مي فاحش بیتفاوت
م در سه ينار استکهلم دو متر و نيگر در سميکند و بار د یاد ميم يهشتاد در دو متر و ن

 مجرد یندها به اشتباه بی منتقل شده بودند ولنهي به قرنط، خودشانزعمشان به يا !متر
 یطيچ شراي و در هگاه چيه .ستي سلول نینه داراي قرنط.کنند یف ميتوصر را حصا قزل
 یحيءتفاهم، بهتر است که توض  رفع سوی برا.شدند یده نمي نام"نهيقرنط" مجرد، یها بند

  : ن مورد بدهميکوتاه در ا
، "امتيق". ر هستندحصا  قزل٣ و ١یهشت واحدهاري نسبتًا بزرگ زیها ، اتاقنهينطقر
 با یز وليک چي یکه در واقع همگ... اي و "قبر"، "جعبه"، "ها تخت"، "قفس"، "جهنم"
 از یکي ۶١ و ۶٠ها شکل گرفته بودند و در سال  ن اتاقي گوناگون هستند، در همیها نام
ن يها را در ا  از بندیهيافراد تنب.  معروف بود"یگاودان"، به ١ها در واحد  نهي قرنط نيمه

جا   اوقات افراد تازه وارد را قبل از انتقال به بندها، به آنیگاه. دادند ی میجا، جا
و  ۶٢ گرفته بودند، در سال یقي که حکم اعدام تعلیانيز زنداني نیمدت. فرستادند یم
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 به ۶٣ و ۶٢ در سال ها آن از یاديتعداد ز. بردند یجا به سر م  در آن۶٣ سال یابتدا
نه ي مزبور قرنطیها  اتاق۶۴ و در خالل سال ثميدر دوران م.  اعدام سپرده شدندی جوخه
 از بندها به یهيان تنبيشدند و زندان یخانه اداره م کيشدند و گاه به شکل تار یده مينام
 توابان بر .بند در طول روز بودند  مجبور به استفاده از چشمها آن. شدند یجا منتقل م نآ

 و نه در دوران نه در دوران حاج داوود.  مقررات نظارت داشتندیجا و اجرا  آنی اداره
د ز به بنيان ني در فرهنگ زنداناحت. شد ینه اطالق نمي مجرد قرنطیثم، به بندهايم

  . شد ینه گفته نميمجرد، قرنط
ک متر و شصت تا يم در ين د به ابعاد دو متر وبودن يیها  سلولی مجرد دارایها اما بند

 ،کنند یاد مي ها آن از یکه دکتر غفار) متعلق به مردان(ی مجردیبندها. متريهفتاد سانت
 به شکل فوق اداره شده ۶٣ز يي تا پا۶٢ز يي بودند که از پا١ واحد ٨ و ۶ یتنها مجردها
 یخ هم بندهاين تاريش از ايپ(. بردند یم  به سرها آن در یهيان مجاهد تنبيو تنها زندان

 در یمن خود مدت! شدند یجا منتقل نم ان تازه وارد به آنيزندان) مجرد وجود داشتند
م يک سلول بوديفر در  ن٢٢ما . شناسم ی افراد آن بندها را می هيبًا کلي بودم و تقر۶مجرد

 یها ن دو بند در خالل ساليدر ا. ک نفر حق استفاده داشتي سوم تنها ی و از تخت طبقه
  . بردند یک سلول به سر نمي نفر در ٢٢ش از ي، ب۶٣ و ۶٢

شدند و  یگر به شکل گذشته اداره نميز دي فوق نی بندهاا حتثمي و دوران م۶٣زييدر پا
، به زنان و ١ واحد ٧ و ۵ دو بند مجرد در دوران حاج داوود. د شده بودنیعموم

 که به صورت ٨ و ٧ ی، مجردها٣در واحد.  کرج اختصاص داشتیمتهمان دادستان
 به ۵مجرد . طلبان تعلق داشت ها و سلطنت ی به ساواک۶دربسته بود، به زنان و مجرد 

در زندان  که ین بند به کساني اختصاص داشت و سپس اني به مجاهدشکل درباز بود و
ر حصا  به قزلی که دکتر رضا غفاری و زمان۶٣ز ييدر پا. کردند، تعلق گرفت یکار م

ر کل زندان اند، د شان از آن به دست دادهي که ايیها  في با توصین بنديمنتقل شدند، چن
  !ر وجود نداشتحصا قزل

شد و متعلق به  یده مي نام۵ که مجرد ١ واحد ۵ بند ۶٣ز ييدر پا: قت موضوعياما حق
ن بود که بند مجاور مجرد ين اقدام به خاطر ايا. ه شده بوديان زن بود، تخليزندان

ان مرد به يان که زندی به مردها اختصاص داشت و هنگام۶ مجرد یعنيمزبور، 
ش از يپ. رفت ی با بند مجاور که زنان بودند، مها آند، امکان تماس رفتن ی میهواخور

 نداشتند یچ منفذيها ه ده بودند و سلوليوار کشيها د  پنجرهی جلوآن در زمان حاج داوود
ن يبه همو  .کردند یها م ن پنجرهيل ا به حاید فکري، با" زنداندوم خرداد"و در دوران 

 را که در دادگاه به تحمل زندان یدر همان زمان افراد. ه کردندي بند زنان را تخل،ليدل
افراد . ر منتقل کرده بودندحصا  به قزلنيفر، از اوي تحمل کیمحکوم شده بودند، برا

دشان، ي به عقا  یبند یزان پاي و میاسيت سيوا هيت و يمنتقل شده صرف نظر از شخص
و تعداد افراد داخل هر ن بند باز بوده ي ایها  سلولیدرها.  گرفته بودندیجان بند يدر ا
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 ٣ افراد فوق به واحد ی پس از مدت کوتاه.ش از هشت نفر نبوديچ وجه بيسلول به ه
 از یکيتوانست  یم یدکتر رضا غفار. افتندي اسکان ٢ و ١ یمنتقل شده و در بندها

ن احتمال يا. ن بند منتقل شده بودندير، به احصا  که پس از انتقال به قزلاشد بیکسان
، به بند ١ واحد ۵گر از مجرد ي دیا  به همراه عدهیشان پس از مدت کوتاهيارود که  یم
ن به ي بعد از انتقال از اویدکتر غفارن صورت ير ايدر غ.  باشند هافتي انتقال ٣ واحد ١

  . افتندي انتقال ٣ واحد ١کسره به بند ير حصا قزل
ا به يان در بند مجرد يش و چگونه قرارگرفتن زندانيت گنجايح در مورد وضعياما توض
 نفر در ٣٠ در حدود یتيست که انباشتن جمعيح نياز به توضين. نهيشان قرنطيقول ا
ان ي است که زندانيیها  از شکنجهیکي، شتريب یا اندکي متر مربع ۴ با مساحت یسلول
ها، به  ن سلوليان در ايت قرار گرفتن زنداني وضعیول. اند  آن را متحمل شدهیاديز

ط را خود از سر يشان آن شرايچون ا. ر ممکن استياند، غ  گفتهی که دکتر غفاریشکل
 یدکتر غفار . برخورد کرده استی با مسئله به شکل ذهنیگري، مانند هر فرد د نگذرانده
  : سدينو یمتر گفته است، ميک متر و هشتاد سانتي که عرض سلول را حداقل یدر حال

وار مقابل يشان به ديقدر تنگ که کف پاها وار بود و فضا آنيپشت شان به د
   ٢٦٣.ديرس یم

 داشتن   و پشت ش از سه متر قد داشته باشند که در حالت نشستهيد افراد مزبور بيباالبد 
  !وار مقابل برسديشان به ديوار، پايبه د

 است یاند که امر نشسته ی نفر کف اتاق م٢۵شان داده است، ي که ایحاتيبا توجه به توض
 ۵٠(م متر مربعيکمتر از نکند،  ین اشغال مي زمیک نفر روي را يیرا اگر جايز. محال
 شتريباند،  شان گفتهي که ای به ابعادیم، در اتاقيتصور کن) متر ی سانت٨٠متر در  یسانت
.  نفر کم خواهند آورد١٣ یشان جا براي نخواهند گرفت و ای نفر جا١٢ تا ١٠از 

ت يواقعبه کل آگاهانه د نايها را به دقت بخواند، شا تهگونه نوش ني که بعدها ایمطمئنًا کس
گونه  ني متذکر شوم که در ادي روشن شدن موضوع بایبرا. م شک کنديت رژيجناو 

سقف سلول . گرفت و نه سطح سلول ی سلول صورت مین استفاده از فضايشتريببندها 
ک تخت سه طبقه در سلول قرار داشت که ي. م ارتفاع داشتيدر حدود سه متر و ن

تخت را .  طبقات دوم و سوم بودیدارا اول آن را در آورده بودند، تخت در واقع ی طبقه
 نفر دور تا دور تخت و ١٢ تا ١٠ن يوار قرار داده و بياز هر طرف، با فاصله از د

ن طور يهم. کردند یزان ميشان را از باال آوينشستند و پاها ی سوم می  آن در طبقهیرو
 دهان یال جلو بای  نفرات طبقهیپا. دادند ین کار انجام مي دوم ای  تخت طبقهینفرات رو

ک هره بود و دو ي آن ی در سلول وجود داشت که جلویا پنجره. ن بوديي پای طبقهنفرات 
ک لنگ که بصورت کمربند يافتند، با ين که از پشت ني اینشستند و برا ی آن مینفر رو
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 ین جايجا در واقع بهتر نيا. بستند ی پنجره می جلویها لهيکرد، خود را به م یعمل م
 هوا غش ینيکردند تا مبادا به علت سنگ یشان را عوض ميافراد به نوبت جاسلول بود و

  ! کنند
  
٢   

ح داده ي را توضیموضوعات یز دکتر غفاري در بند مجرد نی زندگی در رابطه با نحوه
 صحبت یعيشان از وقاي ا.اند  آن را با پوست و گوشت خود لمس کردهیکه هزاران زندان

  . استی و تمامًا واقعکه بارها تکرار شده استکند  یم
 ی و روانی جسمانیفشارها:  خودش را داشتیها یژگي ونهي در قرنطیزندگ
آور  ت به نام سلول دهشیا نسان در جعبه ا٣۵ زنده ماندن و حضور یبرا
 زنده یکين يگر از ايد:  که در سلول ماندم به خودم گفتمیا ک هفتهي. بود
   ٢٦٤رون نخواهم رفتيب

د که يآ یان مي داوود سخن به میو بعد دوباره از شورش و کتک خوردن به دست حاج
  : ش زندان را ترک کرده بوديحداقل سه ماه پ
ماران ي کمک به بی برایدند تا کسيک سلول چند نفر به در سلول کوبيدر 
 بشقاب با قاشق. گر تکرار کردندي دیها ن کار را سلوليهم. دياي بیروان

  . ... دنديها کوب ا لگد به درسلوليوان مشت يل
 نفر زندانبان مجهز به ٢٠. افتندي را درنهيان قرنطيام زنداني پیاما به زود

ن جمع يان اي داوود در میحاج. کابل بامشت گره کرده و چکمه پوش آمدند
بعد ما . ان را زدند که خسته شدندي زندانقدر  آنپاسداران حاج داوود... بود

 داود عربده یحاج. مير شده بوديخورد و خم. مان برگرداندنديها را به سلول
ر بارون يدم ت ی بشه همه رو میگه شورشياگه دفعه د: کنان هشدار داد

   ٢٦٥ ...کنن
 یرين تصوينند که چندا یاند، م ر را تجربه کردهحصا  قزل۶٣ و ۶٢ یها  که سالیکسان

ها  گونه اعتراض نيت است و اصوًال ايها، چقدر دور از واقع ر در آن سالحصا از قزل
 با یرند و تطابقيگ یوود انجام مي هالی  و ساختهيیکاي آمریها لمي، تنها در فها اندر زند
تر از همه، باز هم  مهم. ان آن نداردي زندان و فرهنگیني خمیها ان زندیليط تحميشرا

ر حضور حصا ز در قزلي حتا روحش نکند که حاج داوود یدا مي ربط پیموضوع به زمان
  .نداشته است
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٣  
کند تا  یر مي تصویا  را به گونهشان حاج داووديها، ا ن قسمتيبارتر  از تأسفیکيدر 

 درست یري دادن تصوی است، بلکه برا دهي را ند حاج داوودگاه چيهثابت شود که نه تنها 
در !  است  نکردهیز پرسشياند، ن  دهي را دی که ویداوود، از کسان  حاجیاز شکل ظاهر

  : است که آوردهیداوود، دکتر غفار  حاجیرابطه با شکل ظاهر
 شکمش ی  قوارهی بی  حضرت امام اندازهی ندهين نماي بارز ایها صهياز خص

خورد و خدا را سپاس  یک وعده ميک گوسفند را در يگفتند  یم. بود
  . ديگو یم

ش گم ين رير ايبًا زيصورتش تقر اه داشت وي گنده و سیشي طاس و ریسر
هر قدر . ديخشدر یان صورتش ميز وزغ مانند در ميدو چشم ر. شد یم

  .چشمش تنگ بود دماغش عظمت داشت
 یها شانه  پهن ویپاها.  بودیگسار ی دوران افراط در میها انادمين همه يا

ش آن يها گام. ه بوديها شب راه رفتنش به حرکت اردک. ع و زمخت داشتيوس
  ٢٦٦...لرزاند ین بتون آرمه را مين بود که زميقدر سنگ

ا توسط او ياند و  اند و با او صحبت کرده دهيک دي از نزدی را هزاران زندانحاج داوود
 یدئويون و ويزياش را از تلو صدها بار چهره. اند ت قرار گرفتهيمورد آزار و اذ
 حاج گاه چيه یدکتر غفار. ست که قابل کتمان باشدي نیزيچ. اند دهيسانترال زندان د

ر حصا شان به قزلي ماه قبل از انتقال ا۴-٣داوود حداقل   ده بود، و حاجي را ندداوود
کل چاق و ي ه داوود حاجده بود که يان شني زندانیها  تنها در صحبتاو. برکنار شده بود

اج  خود از حیالير خي داشته است و بعد به هنگام نوشتن خاطرات، تصویا شکم برآمده
  .  است دهيت بخشيني را، عداوود

ش او نه تنها گنده ير.  طاس نبودی نبود، ولی چندان پرپشتی موهای داراحاج داوود
. اهي چه برسد به س،ره نبودي تاش او کوتاه و رنگ آن حتير. ز نبودياه نينبود، بلکه س
ز ي رنگ که نه ریشي داشت می روشن بود و چشمانی موهاید رو و داراي سفحاج داوود

وجه   چي برآمده داشت، اما به هی درشت و شکمیکليه.  و نه وزغ مانند و تنگندبود
کرد،  یتن مبه  ید و کت و شلوار درست وحسابيرس یاگر به خودش م! خت نبوديبدر

  . شد ی هم م"پيت خوش" یبطور نسب
ان ي روشن بودند و چون در آن سالیها  بور و چشمی موید رو، داراي سفی ویها بچه

ظاهرًا دکتر . ده بودنديک دي را از نزدها آن یاديان زيکردند، زندان ی میدر زندان زندگ
 ی رو را از حاج داوودی  گذاشته و چهرهیش روي را پ"آهنگر" ی فکاه هي نشریغفار

تصور  !اند  کردهیبردار ی آن، کپیالله کاتور افراد فاالنژ وحزبي کاریها  از سوژهیکي
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ا ي بگردند و ، بخواهند دنبال حاج داوودیف دکتر غفاري بر اساس توصید اگر کسانيکن
 رخ یا  دهند، چه فاجعه انتشاری از ویوتريک عکس کامپي،  اویري دستگیبخواهند برا

ز با حاج ي نی شباهتنيکوچکترر خواهند شد که ي دستگیگناه یخواهد داد و چه افراد ب
  ! ندارنديی کذاداوود

  :دهد که یح مي  سپس توضیدکتر غفار
در  ٢٦٧...ستاده شدم فر١ بند ٣ به واحد نهي از قرنط١٣۶٣ز سال ييدر پا 

شدم نه نرمش و نه ورزش و نه  ی می دربسته نگهداریها ل من در سلولياوا
ر يگر عالوه بر توابان درون سلول توابان راهرو هم مدام ما را زيز ديچ

ک بار يام و  من بارها مشت و لگد توابان را مزمزه کرده  ٢٦٨...نظر داشتند
   ٢٦٩...ستميم باي دو پای وقفه روی ساعت ب١٠وادارم کردند 

 مردان ی بندهای بًا همهي که تقری زماناحت.  دربسته نبوده استگاه چيه ٣ واحد ١بند 
 در باز ٣ واحد ۵ و مجرد ٣ واحد ٢ن بند به اضافه بند ير در بسته بودند، احصا قزل
 در آن ام و حتن بند منتقل شديداوود به ا شان و در دوران حاجي ماه قبل از ا۶من . بودند

ن بند به صورت ي در ایچ کسيه. ن بند وجود نداشتي در ایا چ اتاق دربستهيز هيزمان ن
ر حصا  مردان در قزلی بندهای سوگل٢ن بند و بند ياصوًال ا. برد یدربسته به سر نم

ن بندها، با ي در ایادي زیها ینالبته زندا. شدند ی محسوب من حاج داووديتريبودند و و
گر يط ديسه با شرايط آن قابل مقاي شرایرو بودند ول  روبهنه و عداوت حاج داووديک

 آمدند، دوران ١شان به بند ي که ایزمان.  برخوردار بودیشتريببندها نبود و از امکانات 
 بند ما ی رویفشار خاص!  بود٣ واحد ١له بند ر و از جمحصا ماه عسل زندان قزل

اصوًال بعد . برد ی به سر می نسبیو زندان در آرامش) ميبا توجه به مختصات رژ(نبود
 بلند کرده و او را مورد ی زندانیتوانست دست رو ی نمیچ توابي هاز دوران حاج داوود

 که در باال از يیها تيده در رواير گرد ذکیک از موردهاي  چيه. ضرب و شتم قرار دهد
  .افتادي اتفاق ن٣ واحد ١ان در بند يک از زندانيچ ي هی برا۶٣ز ييام، در پا شان آوردهيا

  
۴  
  :کند یف ميگونه توص ني پاسداران به بند را ا وورش حاج داوودي ی غفاریآقا

 پاسدارانش در  و پناه حاج داوودیان بيبه زندان چماقداران ی هنگام حمله
انهدام   تجسس ویها ورشين يامد ايصرف نظر از پ... ستاديا یراهرو م

خته يز به هم ريرفتند همه چ ی مهاجم میشد و پاسدارها ی حمله تمام میوقت
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ا برده  ریبعض. ا راهرو پرتاب شده بوديمان کف سلول  لي وسای همه. بود
د تا اوضاع را به حالت اول يکش یها طول م ساعت. ا شکسته بودنديبودند 
گر به ي را بار دیت عاديم و مثال وضعيز کنيم و دور برمان را تميبرگردان

   ٢٧٠.ميسلول بازگردان
 که یدر دوراناما .  است و بارها اتفاق افتاده استیشود واقع یت ميچه در باال روا آن

و .  به بند صورت نگرفتیا چ حملهيشان، هي ماه ها قبل از ایعنيم، من در آن بند بود
ر آمدند، حاج حصا شان به قزلي که ایماند که در دوران ی می باقیباز هم مشکل اصل

   . در کار نبودیداوود
 و امتي قی سازد، مسئله ی مطرح م در کتابشی که دکتر غفاریمواردگر ي از دیکي

 یها صفحه. (زند یت پهلو نميوجه به واقع  چيت آن است که به هيفي شروع و کیچگونگ
در مهرماه ) عمو(ی ابرندین بخش به کتک خوردن محمدعليشان در ايا) ١٣٢ تا ١٢٧
ن ي زمی از چگونگیکند و شرح مبسوط یر اشاره محصا  قزل٣ واحد ١ در بند ۶٢

 ی به هنگام کتک زدن محمدعل٣ واحد ١ در وسط بند ی رحمانخوردن حاج داوود
ر اگ. کند ی می معرف"امتيق" شروع ی براین شب را سرآغازيا و دهد ی ارائه م،یابرند

نه تنها  بود، من ها دانک داستان و رمان در رابطه با زنيموضوع فوق در قالب 
 ی جنبهت ين روايا که يیجا  از آنیول. کردم یز مي نداشتم بلکه استقبال نیاعتراض

ن کتاب، از جانب ي مختلف ایها که تا به حال موضوع ني به خود گرفته و کما ایخيتار
ن يچه که شرحش در ا ح دهم آنيسته است توضي با،گران مورد استناد قرار گرفتهيد

 در ی ابرندی، نه محمدعل۶٢در مهرماه .  استیرواقعيها رفته، نادرست و غ صفحه
 طاقت یها به خاطر شکنجه نير شده و در اوي دستگ۶٢ در خردادماه یو(ر بودحصا قزل

 که) دش قرار گرفته و منتظر دادگاه بوي پای روی متعدد جراحیها لفرسا مورد عم
ر ضربات ي به موجب آن به زو کرده ی انتقاد٣ واحد ١ از رفتار توابان بند بخواهد

 وسط بند در حضور  و پاسدارانش برود و نه حاج داوودمشت و لگد حاج داوود
 حاج داوود. ر بدنش برود و البد بشکنديکه دستش زبود ن خورده يه زمان بيزندان
ن اسب اصطبل ي چندین قرار بود که وي دستش شکسته بود و موضوع هم از ایرحمان

 ی کرده و مورد استفاده شخصیر آورده و در آن جا نگهدارحصا  را به قزلیشاهنشاه
 یگري دیکه از افراد متمول بود، همراه با زندان ی به نام مهدویک زنداني. ددا یمقرار 

 حاج یها  از اسبیفه مهتري بود و نامش را به خاطر ندارم، وظنيکه هوادار مجاهد
 در یکه مشغول اسب سوار يی از روزهایکي در حاج داوود.  را به عهده داشتندداوود
  .ر افتاده و دستش شکسته بودير بود، از اسب به زحصا قزل
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۵  
ک برداشت هنرمندانه عرضه ي که در اوهام خلق شده است، تحت عنوان یگريداستان د

 بهتر است با هم .رساند یشان را مي خاطرات ای گونه داستان ی فضاهمچنانگردد که  یم
  . ميرا مرور کنن مطلب يا

کند که موضوع  یز صحبت مي به نام پرویا  حرفهی هنرمندی  در بارهیدکتر غفار
چون . ميبرد یشان باهم در آن به سر مي باشد که من و ا١د مربوط به بند ي باقاعدتًا

برد و  ی به سر م١واحد  نهي، در قرنط١ خودشان قبل از حضور در بند ی شان، به گفتهيا
ها منتقل  " یرگروهکيغ" به بند  قبل از انتقال به گوهردشت،۶۴ل ز در ساي ن١بعد از بند 
  : شود ین گونه شروع ميداستان ا. شده بود

 به درخواست یز از اعدام فوري به منظور گریافتن راه نجاتيز مورد يپرو
 از حضرت امام ی وعده داد تمثال بزرگبازجوها به منظور خدمت به انقالب

تمثال مورد نظر . ان آماده سازديدن مالي سالروز به قدرت رسیبرا
م ي عظیک قاب چوبي داشته باشد و ی متر بلند۴ست سه متر پهنا و يبا یم
ش ي تهران به نمایها داني می بنا بود آن را در همه... ش ساخته شوديبرا

 خلق شود به ین اثر هنري که بنا بود اید در بنیاتاق بزرگ... بگذارند و
. دادند ی می را جای نفر زندان۶٠ن بود در آن اتاق ياگر جز ا. ز دادنديپرو

  .... ار او بودياما حاال اتاق در اخت
 به داخل یان توانست از پشت در نظري از زندانیکيبعد از گذشت چند ماه 

 متوجه یزندان. ه خود بوديلز در آتياندازد در آن موقع شب پرويز بيه پرويآتل
مه يده شده که هنوز خام و ني کشیني از خمیر بزرگيک تصويشد که با گراف

ز در يها که پرو کرد شب ی می مزبور سعیاز آن پس زندان .تمام است
  . بکندیاز پشت در نگاه  به آن جا بزند وی است سریکارگاه نقاش

ک سال ي تمام کردن اثر حداقل یسترده است که برا گی کار به قدری دامنه
 از یبعض. ز تواب شده استيع شده بود که پرويدر بند شا. الزم است

ز تواب شده يز معتقد بودند پرويها ن  از چپی و گروهنيهواداران مجاهد
  . ستين نياست اما من مطمئن بودم که چن

شرفت کار به ي و پید از اثر هنري بازدیمراه با چند پاسدار برا هحاج داوود
مدام . شد ی برنامه مرتبا تکرار می بیدارهاين ديا. رفت یز ميه پرويآتل

ش يکند اما کارش کند پ یاد استفاده ميزدند که مواد و مصالح ز یسرش نق م
 و یبرص ی بینوع! دند تنبليکش یسرش داد ممدام .  نداردیشرفتيرود و پ یم

 از سران یع بعضيد ترفيشا.  زندان به وجود آمده بودیها مقام  دريیبايناشک
  . زندان موکول به تمام شدن تمثال حضرت امام بود

ماه بهمن و . دادند ی نشان میادي زیتابي زندان بیها ماه آن سال مقام یدر د
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آماده  آن ماه ی برایش بود و همه انتظار داشتند نقاشيسالگرد انقالب در پ
 یها مهيتا ن. کرد یچاره مثل خر کار ميز بيدر آن چهار هفته آخر پرو. شود

فشار . کرد یمه شب کار ميماند و تا سه چهار بعد از ن یشب در اتاق کار م
ز از ي که پرویازده ماه اکثر اوقاتين ي ایمن ط. شد ی بر او وارد میاديز

مجال صحبت نبود دست گذشتم و اگر  یشد از کنارش م یاتاق کارش خارج م
  . ...ميکرد ی رد و بدل میکم لبخند

 که یا ادامه کار نقاشي. گفت در مقابل من دو انتخاب موجود است یاو م
. ستادن در مقابل جوخه اعداميا ايخوانند و  یم مي با رژیهمکار ها آن را بچه

  ...ام  را انتخاب کردهیمن آگاهانه اول
 بهت یزيه چيخوام  یا ميمد و گفت با من بر نزد من آيبعد از تمام شدن تصو

بش در آورد و در را ي از جی بلندید آهنينشان بدم مرا در اتاق کارش برد کل
با عجله باز کرد و از من خواست بدون از دست دادن وقت وارد اتاق شوم 

ن بار تمثال بزرگ ي اولیوار مقابل براي دیرو. بعد در را از داخل بست
  .دمي را دینيخم

  ؟ ینيب ی میک به تابلو نگاه کن و بگو چيز از نزديگفت دوست عز
صرف ! مان ر بزرگ امام را نگاه کردم و گفتم چهره دشمنيبا دقت تصو

ز دوباره ياما پرو. ام بسپاردنده را به جوخه اعدي بود که گوین واژه کافيهم
 یحاال چ. کي و از نزدشتريب ن بار با دقتيا. بله بله دوباره نگاه کن: گفت
تر اما جز  ک و با دقت هرچه تمامين دفعه از نزدي؟ باز نگاه کردم اینيب یم

  ... ص ندادمي را تشخیزي چینيچهره خم
 دهان دماغ دو یرو. گم به صورتش نگاه کن ی میگوش کن چ: ز گفتيپرو

شو با دقت ي رًاادت نره حتميش يالبته ر.  متمرکز شویشانيچشم ابروها و پ
. دا شدي بر لبان و چشمانش هویها خنده و شاد ن جملهيو با گفتن ا! نگاه کن

ر ين تصوي؟ با ایدي کشیز چينم پرويب ی نمیز خاصيهنوز چ: گفتم
ر يباز به تصو خوب گوش کن و: ز دوباره گفت ي؟  پروی بگی چیخواه یم

ام که نه تنها بعد از مرگ او  دهيکش از امام بزرگوار یرينداز تصوي بینگاه
ن تمثال يدم ا یقول م! شهي هم جاودانه میم اسالميبلکه بعد از مرگ رژ

م ي بدرقه کند و با مردم شاهد سقوط رژیحضرات مالها را تا سر حد نابود
ر به ين تصويوقت مردم کشور ما به ا تازه آن.  باشمیفالکت بار اسالم

کنن  یم نگاه ميمت زن در زندان در برابر رژمظهر بارز مقاو عنوان نماد و
  .دارن یو نگهش م

 بعد از آن که ا را حتینير خميمردم تصو نه که به اعتقاد تويمنظورت ا: گفتم
  کنن؟  یمالها گورشونو گم کردن نگاه م
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همه  مونه و ی میبا و آرام باقي زیر در تاالرين تصويا! قيبله رف: گفت
م ي بعد از اون که رژاحت. انيدنش مي هر روز به دیمردم عاد دوستان وهنر

  .  ساقط بشهیآخوند
ش از قبل ي بیز با آرامشين طور بشه پرويد ايتونم بفهمم چرا با ینم: گفتم
 تمثال یمن به جا! نيات چهره نگاه کن خوب ببيخوب درست به جزئ: گفت

گه يحاال د! ر استينجام که در ز دهيک زن را کشير يمبارک امام تصو
 ین چهره خواستم حرفمو بزنم و بگم در حاليدن ايمن با کش! ینيب ی مًامطمئن
اعدام کرده هزاران نفر   هزاران زن راینيه خميت فقي والیم مذهبيکه رژ

کشن و  ی نابکار که جانماز آب مین مالهاي ایکشد ول یر ميگر را به زنجيد
 ربع یها غهيشان ص یبعض. ن موجودات عالمنيتر کنن پست یس ماظهار تقد

شه يهم.  راه انداختنیکار تجارت ني ایرو. گراني دیکنن برا ی میساعت
ک ينن تحري رو ببی زنین که موياما هم. ر شکم هسنيدنبال شکم و ز

  ! آخوند جماعتو نشان بدمیاکاريام ر ر خواستهين تصويمن در ا .شن یم
 آن یر را روين زن در زنجيچطور ا. نميب یز حاال دارم ميبله پرو: گفتم
منم اونطور که . ن چهره رو بکشميوادارم کردن ا: ؟ جواب دادیديکش
  . ... دمشيدم کشيد یم

 خاطره او را هرگز از ی به جوخه اعدام بردند ولیز را پس از مدتيپرو
  ٢٧١.ر من خارج نکردنديضم

 که زندان ی کسانیدر باال ذکرش رفت، براچه که   آنی گونه بافت و ساخت داستان
 روشن شدن مطلب ی برایول. ح باشدي به توضیازيتر از آن است که ن اند واضح بوده

  :دانم ی میذکر چند نکته را ضرور
 رخ  از آن، در دوران حاج داوودیا بخشي داستان ی  همه. زمان وقوع داستان-  الف
 بود و هنوز ني در اوی دکتر غفاری که آقای و در زمان۶٣رماه يز ت قبل ایعنيدهد،  یم

  . ز نرفته بوديبه دادگاه ن
 یها اندي را که قراراست در همه میا ی حماسی ماه وقت دارد تا تابلو١١ز يپرو - 

 شروع ۶٣نيفروردن پروژه از اول ين حساب، ايبا ا. خلق کند! ش بگذارنديتهران به نما
ر ي در زی غفاریآن موقع آقا.  برسدیشده تا در بهمن ماه همان سال به بهره بردار

 ٨ا ي ٧بردند و درست  ی به سر مني او۶ و ۵م بند ي قد٣٢۵ بوده و هنوز در يیبازجو
 بعد به بند ید مدتيبًا بايو تقر.  پروژهیاجرا در اواخر یعنير آمدند، حصا ماه بعد به قزل

   . ماه بعد از شروع پروژه٩ا ي ٨ در حدود یزي جیعني منتقل شده باشد، ٣ واحد ١
چون از . ده باشد و نه حاج داوودي رسی به بهره بردارثميد در دوران ميپروژه با - 
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  .ن او شده بوديگزيثم جايم  رفته وحاج داوود ۶٣رماه يت
حضار منتقل شده بود و اصًال   به قزل و نه حاج داوودثمي که در دوران میدکتر غفار - 

  !کند ی از طرح نمیردارب  بهرهیثم براي از تالش میچ صحبتيده بود، هي را ندحاج داوود
 یر آمده و بعد از مدتحصا ز به قزليي در پای غفاریجا است که آقا نيه اي قضناقضت

 به  حاج داوودیها  در همان حال، شاهد فشاری است، ول  آمده٣ واحد١ به بند نهيقرنط
 صحبت ی و با و دهيد یه ميز او را به هنگام رفتن به آتلي ماه ن١١وده و به مدت ز بيپرو
 که يیجا  تا آنکند یمز جلب ي را نیاعتماد و یعاقبت دکتر غفار.  است کرده یز مين

آن . گذارد یان ميشان در مي منجر شود، با اشتوانست به اعدام ی را که می راززيپرو
  ! را بکشدیني خمريبود تصو شده ین راض فرار از آی که برایهم اعدام

رود و با  یه ميند که به آتليب ی هر روز او را می غفاری آقا. مکان وقوع داستان– ب
  . کند یز مي در طول راه صحبت نیو
ر را يان تصويا زندانيان وارد آن نشوند و يکند تا زندان یز درب اتاق را قفل مي پرو- 
ن که يدن آن بودند، کما ايکردند، قادر به د یرا زندانبانان هر لحظه که اراده ميز. نندينب
  .ز بودندير کار نيگيپ
 یکير گرافيز را داخل اتاق به همراه تصوي، پرو دری از الیک زندانيک شب ي - 

  . شود یه در بند پخش ميند و قضيب ی مینيخم
 در اتاق یاش برده و به زود هي را به آتلی دکتر غفاریز آقايعد از اتمام پروژه، پرو ب- 

  . ندي او را به هنگام وارد شدن به اتاق نبیبندد تا کس یرا م
ه يشود و بعد از بسته شدن در، داخل آتل ی بلند باز میدي دارد که با کلیز دري اتاق پرو- 
  .شود یده نميد
  .  دهدی جای زندان۶٠ن اتاق يتوانست در ا یم ميژ ر- 
  .ستاده در اتاق قرار داشته استير به صورت اي تصو- 

 یکيه در ين آتليم که ايشو ین داستان آمده، متوجه مي که در ایيها فيح و توصيبا توض
 را یک شب وي بند یها  از بچهیکيرا، هم يز. یگري دیها قرار دارد و نه در جا از بند
 نيهمچن.  وارد نشودیا یکرده تا زندان ی را قفل مده و هم خودش دري اتاق دداخل

 ی دکتر غفاریکه، نقاش، آقا نيتر ا از همه مهم.  دهندی در آن جای زندان۶٠توانستند  یم
 یکنند که کس یق مياند، تصد  که زندان بودهیتمام کسان. ه برده استيرا به داخل آتل

 را ی غفاری آقاتوانسته است  یز نميپس پرو. کندنست بند را بدون اجازه ترک توا ینم
فون يق آيد حتمًا مسئول بند از طريچون دِر بند قفل بود و با. رون از بند برده باشديبه ب

  . اقدام کنندیخارج شدن زندان با نگهبان بند تماس گرفته تا نسبت به باز کردن در بند و
  

  : ی داستان به لحاظ مکانیتضادها
 ی هيکلک سمت يکنند که  یق مياند، تصد  بودهیر زندانحصا  که در قزلی کسانی همه
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که از ک اتاق در بند يتنها . ماند ی داخل آن پنهان نمیزيچ چي بوده و هیا لهيها م سلول
 داشت و داخل آن ی در معمول،شد یده مي تعلق داشت و اتاق کنترل نامقضا به مسئول بند

شد و به شدت کنترل شده بود و  ی قفل م،ازياتاق مزبور، در صورت ن  در.شد یده نميد
 بند واقع شده بود ی در کجای غفاریاتاق مورد نظر آقا.  نبودی را به داخل آن راهیکس

 قرون یها  انشت؟ مگر در زند داید بلندي نگاه کردن در آن نبود و کلیاراي را یکه کس
بود  ید چنان بزرگ مي بایابعاد اتاق فرض! م؟يبرد ی به سر می به لحاظ ساختمانیوسط
 از یکي در یگرفتند، چرا که من و دکتر رضا غفار ی می نفر در آن جا۶٠که 

ن يتر، ابعاد ا  مهماز همه. ميبرد یگر به سر مي نفر د٣٠ بند به همراه یها ن اتاقيبزرگتر
 مطمئنًا یا ین نقاشيدن چني کشیبرا.  است که سه متر در چهارمتر بوده استیتابلو نقاش

 آن است تا بتواند طرح مورد یستادن هنرمند رويا اياز به زدن داربست و نشستن ين
 نبودند ی چنان سقف بلندی موجود در بند دارایها گر، اتاقينظر را بکشد و از طرف د

ارتفاع ! دي آن کشی متر را رو۴ به ارتفاع یود در آن داربست بلند زده و طرحکه بش
 یک طرح و نقاشي که از نزدی غفاریتازه آقا. م بوديش از سه متر و ني بیهر اتاق کم

  ! کنند ینم...  از داربست ویاند، صحبت دهيرا د
در . ستي از لطف نی آن خال تي که روا افتادمیا اد واقعهين داستان، به يبا خواندن ا

 را نشان دهد یا یجان تمام به من اسکناس ده تومانيکرد با ه ی تالش میام، دوستيهمان ا
ک روباه ير ي تصویتوان یق در آن، مياند با نگاه کردن دق اش گفته  بود خانوادهیکه مدع
 . رامي مرگ بر رژی  نوشتهیده تومانگر ي و طرف دیني ببدحسن مدرسيش سيرا در ر

اند و  ن اسکناس را گرفته و اعدام کردهي ای چارهيل طراح بين دليگفت که به هم ی ماو
 نگاه یادگاريها را   از اسکناسیکي یخود و. اند  کردهیآور ز جمعيها را ن اسکناس

به نظر  !م در رفته و داخل زندان آمده استياو معتقد بود از دست رژ. داشته بود
ش مدرس و روباه ي و داستان ريی کذای باال از همان اسکناس ده تومانی دهيرسد ا یم

 ده یها  اسکناس.ده باشنديرا شن  آن ی غفارید آقايدر آن گرفته شده است که شاپنهان 
  . هستندی اسالمیج جمهوري مزبور هنوز هم پول رایتومان

 یفرد. است که او به آن وابسته بود، یز و سازمانيت پرويوها گذشته، ه ني ای از همه
شان فاش ي ایمهرش را برا  راز سربهاک بوده که حتي نزدین همه با دکترغفاريکه ا

ه ي شبشتريبک راز ياش به  تي که موضوع بحث بند بوده است، هویکرده است، فرد
 باشد و در یقالب بعدش افتخار انيد که قراراست تابلويک نقاش و هنرمند شهياست تا 
 دارد یز است، نه نام خانوادگينامش تنها پرو .ردي گی جای انقالب آتیها و تاالرها موزه

از کدام نوعش؟ فقط خدا . شود که چپ بوده است ی و تنها ذکر میو نه اتهام مشخص
 که ی وی تابلوید به جايرد تا شايگ ی انجام نمی ويی شناسایز براي نیو تالش! داند یم
 یادبود شهداي ی شان در کتابچهيرد، الاقل اسم اي گی انقالب جای رار بود در موزهق

ز يدهد که پرو ی نمیحي توضی غفار دکتر.  داشته شودیگرامادش يرد و ي گیانقالب جا
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 و یا نقاشيآ. ده بودي را کشی و چرا اعدام کردند؟ او که به هرحال نقاشیرا به چه اتهام
من در آن زمان و قبل  ...گري دی آمد؟ و چراهای بر سر نقاشون آن لو رفت؟ چهمضم

اطالع  ی مزبور بیها انيجرز از يام، اما روحم ن  در آن بند بودهیاز حضور دکتر غفار
ان ي زندانه آن قدر باال گرفته بود کهين قضيد ايگو ی می غفاردکتر که یاست، در حال

 که شروع ۶٣ سال یدر ابتدا! تفاوت نبوده و نظر داشتند یز نسبت به آن بيمجاهد ن
م که ي بود٣ واحد ١ان مجاهد بند ي، تنها زنداند باشد، من و جمال خشنوديداستان فوق با

در آن ز يهد ن مجایمانيسل مسجدیک زنداني بعدًا متوجه شدم . داردیخود داستان مفصل
ز يياما بعدها در پا. ست اختصاص داشتيان مارکسين بند به زندانيا .برد یبند به سر م

ان مجاهد در ي، زندان)البته بعد از دوران حاج داوود( آمد ١شان به بند ي که ای زمان۶٣
 و ها انين جريز از ايطور که ذکر کردم، من روحم ن شدند و همان ی می نفر٣٠حدود 
 که در زمان يیجا از آن. اطالع است ی عنوان کرده، بی که دکتر غفاريیها بحث

 از ی زندانی با ده سریسيش از ده ساعت کالس انگلي بیموصوف، حداقل روز
 در بند وجود داشته ین مهمي به ایا بًا محال بود که مسئلهي مختلف داشتم، تقریها سلول

 خود، اما با یان مجاهد به جايروابطم، با زندان.  من دور مانده باشدباشد و از نظر
، از من ین مهمي را، آن هم به ایزيقانه بود که چيست، تا آن اندازه رفيان مارکسيزندان

نما  ا توابي هنرمند تواب  اني توسط زندان١ که در بند یتنها اثر هنر. داشتند یپنهان نم
دن يز کشيو ن...   وی، بهشتینيات قرآن، سخنان خمي آ ازیسينو بهيخلق شده بود، کت

دن ي کشنيهمچن بند و مسجد بند و یوارهاي دی، روی مانند مسجد امويیها طرح ستون
ان يط زندان توسیني از خمیز عکسيهشت واحد نريز. ک محراب در مسجد بند بودي

 را به دست یونيليها م ک کشور دهيست ي که هست و نیميا رژيآ. ده شده بوديهنرمند کش
ش را يها ن طرحيبزرگتر از یکي یار دارد، اجرايه در اختيادرها دالر سرمايليدارد و م

ک يکند به  ی گذاشته شود، منوط م شي شهر به نمای ها اندي میکه قرار است در تمام
ع يتوانست ترف یگمان م ی بیت دکتر غفاري که به روایطرح! ر؟حصا د قزل در بنیزندان

ا تنها ي داشته باشد، آیز آن در پيآم تي موفقیمسئوالن مربوطه را در صورت اجرا
 گمنام و ناشناس؟ چرا قصد ی هم نقاش  نقاش اجرا شود، آنیک زندانيتواند توسط  یم

 که هزاران نفر رنج و يیزهايژه چيم، به وي ارزشمند را داریزهاي چی  همه ردنلوث ک
    اند؟  آن متحمل شدهیفرسا را برا  سخت و جانیبتيمص

  
۶  

 یستيک مارکسي به آثار کالسیاسيان سي زندانیابي  دستی  در بارهیدکتر غفار
  :سدينو  یم

ر خاک يز از زيها ن ته، گنج نوشها انبا آغاز دوره آزاد شدن جو حاکم بر زند
 ی نفر٢٠ک گروه ي. رون آورده شديها ب  تخت خوابیها لهي میو از البال
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 نقد - رانيخ ايتار. ها را به عهده گرفتند  کتابیفه نسخه برداري وظیزندان
 ی به خط رفقاني و لنآثار مارکس. شد ی می نسخه بردارها آن و مانند - یادب

 از آثار ی فهرستی در هر بند[...]گرفت ی در دسترس بندها قرار میزندان
ن کتابخانه يا. شد ی می نگهداری شده در سلول مخصوصیبردار نسخه
   ٢٧٢. ما بودیمرکز

شان با هم در آن به ي که من و ایکند؟ در بند یشان راجع به کدام بند صحبت ميدانم ا ینم
م و از ي منتقل شداز آن هم که به گوهردشتبعد . افتادي نین اتفاقيم، چنيبرد یسر م
ان به شکل ي و اوج سرکوب افتتاح شده بود و زندان۶١ که زندان در سال يیجا آن

 نوشته شده در یها کتاب. جا متصور نبود  در آنین امکانيبردند، چن ی به سر میانفراد
ب داده ي ترتشگاِهي در نما، داوود در دوران پس از حاج"ینقد ادب"  و"رانيخ ايتار"مورد 

اورده ير خاک سر بر نيان فروخته شده بود و از زي به زندانی بخش فرهنگیشده از سو
، در شود کتاب و دست نوشته را بدون آن که توابان متوجه شوند یچگونه م. بود

 نشانشان دوران زنداير که احصا  قزل٣ زندان در واحد ی خاکیتنها جا( زندانی باغچه
 دو ی که سالیا باغچههم   آن کرد؟یر خاک مخفيو در ز)  کرده استیسپرجا  در آنرا 

چگونه ! شد یان توابان بود، شخم زده مي توابان و مسئول باغچه که از می لهيبار به وس
ن که يا ايو  بماند یها باق  سالیر خاک برايدر ز... ممکن است کاغذ و دست نوشته و

 مشترک را با هم داشته یک کمون صنفي که حاضر نبودند یانيقابل استفاده بماند؟ زندان
 یها  آن هم در گروه، از کتبیبردار نسخه انجام ی توانستند از عهده یباشند، چگونه م

 که دائم بندها را مورد یست مزبور به دست پاسداراني اگر تنها ل ؟نديبرآ نفره ٢٠ یکار
 یستيق، لين طريا بدي تمام بند نبود؟ آی  متوجهیا خطريافتاد، آ یدادند، م یقرار مورش ي

 بود؟ یستين لي به وجود چنیازيچه نشد؟  یارشان قرار داده نمي بند در اختیها يیاز دارا
، یتيامن مسائلت ي رعای نهي را در زمیاسيان سين حد، سطح درک و فهم زندانيچرا تا ا

  م؟ي هستيیسرا  هم به دنبال داستانیسيا در کار خاطره نوچرم؟ يآور ین مييپا
ان در ي کتاب و جزوه متعلق به زندانی، تعدادنيح است که در زندان اويالزم به توض

قرار داده شده بود که بعدها به دست   کولریها ، در کانال)۶٠قبل از خرداد ( یاسيفاز س
 و  از مارکسی از جمله آثارها آنان يدر م. کردند ی م استفادهها آنان افتاد و از يزندان
 نه یکردند ول یز مي نیبردار  نسخهها آن یان از رويالبته زندان  وشد یم افت يز ي ننيلن

  .ندا ه ذکر کردی که دکتر غفاریبيبه ترت
  
  ان خاطراتيدر ب... اي و ی دقتیب
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ثم ي دوران میاست فرهنگي سی  در بارهکاريوادار سازمان پ البرز ه-  دیاسي سیزندان

  :سدينو یم
 ها زندان در یبرالي لید زندان در سر داشت که فضايس جدي رئثمي میحاج

ها و   گروهیها هي و اعالماتين رو شروع به آوردن نشرياز ا. حاکم کند
 یر مجموع محتواد. ... د نمودت داشتنيرون فعالي که در بيیها سازمان

 ها شده بود و به ر سازمانيبان گي بود که گریان کننده بحرانيها ب هينشر
ات ين نشري با آوردن احاج داوود... پرداخت یم ها ن آان ي میريدرگ
 دچار تزلزل و بحران شده اند و فاقد ها اند که سازميخواست بگو یم

. ... کشند یگر اسلحه مي همدیم منافع به روي بر سر تقس هستند ویهماهنگ
دا کرده بودند ي چپ پیها سازمانش به ي که گراینيک دسته مجاهدين يهم چن

ن سازمان در ي ایها زندانر و روانه ين دستگي توسط سازمان مجاهدیول
   ٢٧٣.خاک عراق شده بودند
 فوق یها  عدم دقت بوده است وگرنه موضوعی از رواحتماًال آوردن نام حاج داوود

 ی چپیها سازمانر است که يپذ چگونه امکان.  و دوران او نداشت به حاج داوودیربط
ز از دست ي بودند و هواداران خود را نی درونیبحران و فروپاش"که در آن موقع دچار 

دا کنند و يش پي گراها آن به نيک دسته از مجاهديشته باشند که دادند، آن قدر جاذبه دا یم
 ی شوند؟ چه کسها آنوستن به يش ببخشند و خواهان پين را به لقاي سازمان مجاهدیعطا

ن سازمان ي از ايی که قصد جدایني از مجاهدی تعداد۶٣ و ۶٢سراغ دارد که در سال 
ن سازمان در خاک عراق شده ي ایها زندان و روانه ر شده باشندياند، دستگ را داشته
دا کرده بودند، يش پي چپ گرایها  که به گروهیني از مجاهدی نام و نشانیا کسيباشند؟ آ
خ در عراق حضور ين در آن تاريکه مجاهد ت آن ي حائز اهمی ار دارد؟ نکتهيدر اخت

 و  حزب دمکراتیروهاي نن سازمان در کناري ایروهاين! نداشتند که زندان داشته باشند
ه يبق. بردند ی چپ در کردستان عراق به سر میاسي سیها انيجر یاي و بقاکومله

. افته بودنديهنوز به عراق انتقال ن ايبردند و  ی در اروپا به سر مشتريب ها آن یروهاين
 یها زندان در رابطه با يیا ادع،راني ا یاسي سیها انيجرک از يچ ي ه۶٣در سال 
 کند  قلمداد ی را کسانها آن از ی تعداد" البرز- د" تان در خاک عراق نکرده بودند يمجاهد

 احت. و به خاطر آن به زندان افتاده باشنددا کرده يش پي چپ گرایها که به گروه
  !ه بودر زده نشدحصا رهشت قزليز ن فوق هم دري مضامی حاويیها نوشته

  
٢  
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  :سدينو یر مي کتاب قهرمانان در زنجی ندهگردآور
 حفظ ی براني بود که در زندان اویني از مجاهدیقيصد... ديمجاهد شه

   ٢٧٤. کردیاطالعاتش خودکش
ز  ایقي صدمحمد .ک نفر آورده استيت باال سرنوشت دو برادر را در قالب يروا

 به ۶٠ور ي شهر٣١در .  زندان دوران شاه را داشتی  بود که سابقهیمي قدنيمجاهد
 یم الجوردير نظر مستقي منتقل شد و زني مهرماه به او٧ر و در ي دستگیطور اتفاق

 که ی در حال٧ در شعبه  مهرماه پشت١۵ن بار در ياول.  قرار گرفتمورد شکنجه
 مهرماه ٢٨ در یو. ده شديکرد، د ی زانو کبود بود و خون استفراغ میش تا بااليپاها

 زندان منتقل یبه بهدارانه ي وحشیها  از شکنجهی ناشیه خاطر وخامت جسمب ١٣۶٠
  . ديجا به شهادت رس شد و در همان

 سال را در ۶ شاه و یها زندان در ا ر سال از عمر خود۴ یقيصد) مسعود(حسن
ر يته مشترک و زي ماه را در کم١٨ در دوران شاه یو.  کردی سپریني خمیها زندان
د و بعد از انقالب از يسم گروياو در زندان شاه به مارکس.  کرده بودی سپرشکنجه
بتدا به ا. ر شدي در منزل دستگخرداد ٣٠بل از قسن ح.  بود سازمان راه کارگریکادرها

در .  سال زندان محکوم شد٨د دادگاه به ي تجد پس از۶١در سال سه سال زندان و 
 ١٠. افتينتقال  ا زندان گوهردشتید به بهداري به علت تهوع و استفراغ شد۶۶آذرماه 

اش اطالع داده شد که در اثر  خانوادهبه رسمًا  ،یروز پس از انتقال او به بهدار
  .٢٧٥ .سپرده است  نظافت، جانی با دارویخودکش

  
٣  

  :سدينو یم نيهمچنمزبور  ی هندگردآور
ر حصا  و قزل، گوهردشتني اویها زندانن سال در ي که چندی مجاهدیزندان
" زردها"شود،  ی مینيب شيکثر که در آن پخط فشار حدا" ديگو یبرده م به سر

  عمًالنيروند، در مورد مجاهد یم ميشده و به طرف رژ" ديسف"ر فشار يز
   ٢٧٦. دو تلفات نداشت- کيش از يجواب ندارد و هر بند ب

 بوده، چنان چشم یر زندانحصا  و قزل و گوهردشتني اویها زندانها در   که سالیراو
 .کند ی مین مسائل هم خودداريتر یهي از ذکر بدات بسته که حتي واقعیخود را بر رو

 مجاهد بودند، ی زندانیکه همگ) مختص مردان(رحصا  قزل١ واحد٢دست کم در بند 
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 هم ها آنند که اکثر  و حاضر بودیح... س وينو ده، تواب و گزارشي نفر بر١۴٠ش از يب
ها   زنان هم که تعداد تواب٣ واحد ٣در بند !  کم آورده بودندط حاج داووديدر همان شرا

 هم یان زن کرجيان زندانيدر م. ان مجاهد بودندي زندانها آن از یاريبس و کرد یغوغا م
 ی زندانکمتر کرج، یادستانحد زندانبانان و د زش ايالت و فشار بيلت لو رفتن تشکبه ع
ها  آمار دادنها و   گزارشن گونهيد است ايبع. ده بودنديشد و غالبًا بر یافت مي یمقاوم

  .  انجام گرفته باشدیانگار بر اساس سهل
" قفس" پروژه یانداز م در ارتباط با راهي رژیها زندان از یه مجاهد در گزارشينشر
  : سدينو ی می و الجوردتوسط حاج داوود... و

ها  ها و ماه  هفتهی برایمتر بودند و زنداني سانت۵٠ها به طول و عرض  سقف
 به سر  که در قفسیانيزندان [ها آن از یبرخ... شدند و  یدر آن نگهداشته م

. اند  خود را از دست دادهی و روانی تعادل روحی فلج شده و برخ] بردندیم
به . ها را در هم بشکند ها نتوانست مقاومت بچه اما فشارها و شکنجه

 از ر که علنًاحصا  قزل٨ و ٧ مجرد یخصوص مقاومت خواهران بندها
   ٢٧٧.کردند، جالدان را به وحشت انداخت یسازمان دفاع م

 یاديان، اعم از مرد و زن، تعداد زيدانز زنيبرانگ ني تحسیداري مقاومت و پارغم یعل
 در دوران حاج .ها دوام آورند و در هم شکستند نتوانستند در مقابل فشارها و شکنجه

 از سازمان ی علن عدم دفاع،ان مجاهد، اعم از زن و مردي، اصوًال خط زندانداوود
 ین خلق به خصوص در بند زنان و از سوي مجاهد از مواضعیدفاع علن.  بودنيمجاهد

رد در ي بپذی کس استیا منطقيآ. قت ندارديوجه حق  چي به ه٨ و ٧ یزنان مجاهِد مجردها
 بود، اجازه داده شود یت الجوردي که تحت حاکمی زندان و درط سرکوب مطلقيشرا
 کنند و یاند، دفاع علن  م برخاستهينه با رژن که به نبرد مسلحاي از مجاهدرسمًا یافراد

 ،ن همهيا! ديکن یغ ميست که تبليگونه ن م آنيا رژيد و يا م را نشناختهيا رژي ؟زنده بمانند
 کاذب یساز   چهرهیم و تالش برايح نسبت به رژي عدم شناخت صحی هيبه نظر من بر پا

در بند .  شکل گرفته استیونريغات بي هوادار خود در تبلیاسي سی از زندانیرواقعيو غ
اتحاد " ی  که به برنامهها آنژه يست و به ويان مارکسي از زندانیبخشتنها ، ٨مجرد 

ش گرفتند که يه را پين روي ای مدت کوتاهیوفادار بودند، برا) سهند("ستيمبارزان کمون
 تاب و توان از ها آنبه اتفاق ب يت قريم به شدت سرکوب شدند و اکثري رژیاز سو

  !ل شدندي تبدیا دست داده و به توابان دو آتشه
  
۴  

  :سدينو ی منيهمچنر يقهرمانان در زنج کتاب ی ندهگردآور
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   ٢٧٨  بود۶٧ قتل عام شده در تابستان ني از مجاهدیپاشا صمد
 مراحل زندان را ی ه سن کم همرغم یعل به زندان افتاد و ی سالگ١٣ در سن یپاشا صمد
 به ۶۵ از زندان در سال یت و آزادي پشت سر گذاشت و بعد از اتمام محکومیبه خوب

ان در سال يعام زندان ش از قتلي پ ووستي پ"بخشيارتش آزاد" رفت و به یمنطقه مرز
 .ديهن به شهادت رسي میطقه مرزبخش در مني ارتش آزادیها اتي از عملیکي در ،۶٧

 و ی است، نسبت به زندگني از مسئوالن مجاهدیکي کتاب که خود ی ندهمتأسفانه گردآور
ت ي بر مظلومیتواند گواه بزرگ ی کوتاهش می که زندگیزاني از عزیکيسرنوشت 
ن يده است، اي به شهادت رسبخشي ارتش آزادیها اتي از عملیکي باشد و در  مقاومت

.  شودیک اشتباه کوچک تلقيتواند تنها  یئله نمن مسياز نظر من ا .استاطالع  ین بيچن
شوند و از آن  ی محروم ميیها  چه چهرهیک ملت از شناخت واقعيدهد که  ین نشان ميا

ن ي از بی حقی است وقتیهيبد. رندي را بگها آن ی ممکن است جايیها طرف چه چهره
 یکيست آشنا شد و اي با سیپاشا در دوران کودک !ندينش ی آن می جای ناحقًارود، حتم یم

 ی مبارزه پادانيمر به يناپذ  وصفی قهرمان مجاهد شد و با شور وشوقیاهايشيلياز م
 ی از آن که به سن قانونشي پکه به سن بلوغ برسد به زندان افتاد و قبل از آن. گذاشت
ها مبارزه و   بعد از سال، را تجربه کندی از زندان آزاد شد و قبل از آن که جوان،برسد
 ی پاشا، پدرش مهران صمدیبعد از آزاد! بت جاودانه شدي و رنج و اندوه و مصدرد
ها  بت سالين راه رنج و مصين برخاست و در ايت از مجاهدير او به حمايتأث  تحت

 . ديزندان را به دوش کش
  

  تر قيردقي غیق به صورتي نه چندان دقيیها دهيت شنيروا
  
  ینا سگ دايکخانه يتار
  : سدينو ید منژا ی حاجیمهر

  
 نقل ی گوهردشت حرف"یسگدان"ا ي "خانه کيتار" از یام کس  دهيتاکنون ند

جا چه خبر بود و بر  د در آنيچکس زنده نمانده تا بگويد هم هيکرده باشد، شا
 برادرم یعنيک شاهده زنده يق يشته است؟ اما من از طرذان چه گيزندان
ده يده و ديچه مادرم در مالقاتش با او شن ، البته قبل از شهادتش و آنیعل

. اورميکخانه گوهردشت به دست بي ناقص از تاریريبود، توانستم تصو
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دا نشد که ين پيچ وقت امکان اي هیکخانه بود، ولي ماه در تار٩ یبرادرم عل
  ٢٧٩.م از او بپرسميطور مستق ن باره بهيدر ا

هردشت کخانه گوي در تاری برادرش عل  ماهه٩ که از حضور یاد در حالنژ ی حاج یمهر
  : سدينو یتر از زبان برادرش م نييکند، چند خط پا یصحبت م

 ماه در ٩ بود   گفتهیعل. او احساس زمان و مکان را از دست داده بود
رج و اطراف آن بوده باشد، زد در ک ی امن مختلف که حدس میها خانه
ن مدت همواره تنها بوده و از حمام و يتمام ا.  و شکنجه شده استيیبازجو

 يی و تنهایکيآن قدر در تار. ز برخوردار نبودي نیستيحداقل امکانات ز
  ٢٨٠.مانده بود که حتا حرف زدن را فراموش کرده بود

  : سدينو ی به گوهردشت میخ انتقال علين تر در رابطه با تارييو دوباره چند خط پا
 مختلف گوهردشت یها ی را در انفراد۶٣ تا اواخر سال ۶٢ از سال یعل

 به سر یکخانه گوهردشت در انفرادي ماه را در تار٩گذرانده بود و مدت 
  ٢٨١. برده بود

  
 ۵٢١  مجاهد شماره هيد در نشرنژا ی حاجیچند صفحه جلوتر و به نقل از گزارش مهر

  :آورده شده است
ر و سپس در بهمن حصا  قزل٨ و ٧ و ١ ین به بندهاياز زندان او] یعل[او
  ٢٨٢....شود ید مي به گوهردشت تبع۶٣

  
  ! شود یان مي صفحه ب١۵ک کتاب و در کمتر از ي متضاد در یها تين روايمتأسفانه ا

  .  نداردیکخانه و سگداني از تاریحي درک صحادنژ یحاج  یمهرمشخص است 
 در یک انباري نبود جز یزي گوهردشت چیکخانه و سگداني تار،برخالف نظر او

 به هنگام بسته ،ر نداشتي و نورگ  پنجرهی که انباريیجا از آن.  گوهردشتیها "یفرع"
 به ی زندانی را برایط سختيآمد و شرا یکخانه در مي به صورت تاریشدن در انبار

شد او را  ی ميی مرتکب خطای در سلول انفرادی کسی اوقات وقتیگاه. آورد یوجود م
 یمدت زمان.  هر بند قرار داشتیها  سلولیکيکردند که در نزد یمنتقل م ین انباريبه ا

د نژا ی حاجیبرخالف نظر مهر. دادند، محدود بود ی قرار م کخانهين تاريکه فرد را در ا
. اند  ن مورد شهادت دادهياند در ا  کرده که خود محل مزبور را تجربه یاز کسان یتعداد

ک يها به سر بردم که در جلد  کخانهين تاري از ایکيک بار چند روز در يمن خود 
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. ک هفته در محل مزبور بوده باشديش از يدم که بيدم و نشني را ندیکس. کتاب آمده است
  . کخانه موقت بودي در تارین زندایاصوُال نگهدار

بت مواجه شده بود ي با شکنجه و مصی که در آن علیف محليد در توصنژا ی حاجیمهر
 در ی ماهه عل٩ که از حضور یدر حالکه کند  ی نمیاو حتا توجه. کند یاشتباه م

: سدينو ی میلن تر از زبان عييکند چند خط پا یکخانه زندان گوهردشت صحبت ميتار
زد در کرج و اطراف آن بوده باشد،  ی امن مختلف که حدس میها  ماه در خانه٩"

  ." و شکنجه شده استيیبازجو
ب ين ترتيا به ايکخانه گوهردشت دارد؟ آي به تاری امن اطراف کرج چه ربطیها خانه

 چرا شود؟ ی تحمل کرده مخدوش نمی که علیا ا رنج و شکنجهيشود؟ آ یج نميخواننده گ
 داده یحيچرا توض شود؟ ی به کار برده نمها آنژه انتشار يان خاطرات و به وي در بیدقت
  ؟ ۶٣ا ي ۶٢خ به گوهردشت منتقل شد، در سال ي در کدام تاریشود باالخره عل ینم
  :ام دهي شنیان کرجيق زندانيراز ط ی علی چه من در باره آن
 ۶٢در اواخر سال . برد یر به سر محصا  قزلیها ی کرج دژاد در بنن یحاج   یعل
.  تحت برخورد قرار گرفتندیان کرجي نفر از زندان۶٠الت بند مزبور لو رفته و يتشک
 ٢٠ ی گر در دو دستهي نفر د۴٠افتند و ير انتقال حصا  قزل٢ نفر به بند ٢٠ن تعداد ياز ا

 از جمله ها آن از یتعداد.  بودها آنان يز در مي نیشت منتقل شدند که علنفره به گوهرد
ن فشارها و يتر دي امن کرج و زندان گوهردشت تحت شدیها ز در خانهي را نی مدتیعل

 یر فشارها شکسته و تن به همکاري زیان تعدادين ميدر ا.  کردندیها سپر شکنجه
 یدير فشار شديالت زيعنوان مسئوالن تشک تحت ی که به همراه علیان کسانياز م. دادند

ر شکنجه و رضا ي کرج در زی کشاورزی دانشجویيرزاي م یقرار گرفته بودند، عل
  .دنديت دچار شده بود، به شهادت رسيسي به آپاندی که در سلول انفرادعرب

  
  اتي در ثبت روایاسيک و سيدئولوژيل کردن نگاه ايدخ
  
١  

 و گشتن ساک  گوهردشت١ پاسداران به سالن ی  حملهی ح سادهي توضی برایدکتر غفار
  :سدينو ی مها آنل يختن و انهدام وسايهم ر ان و بهيزندان

دا کنند و يل پيان وساي در ميیزهاين بابت بود که چي از اشتريب ما ینگران
ن بار اتهام يا.  اعدام بکشانندی ان را به جوخهي زندانها  آن گر به استناديبار د
ها  نوشته دست. جه نماندينت یبانان بن زندایها اما تالش... مقاومت بود يیبرپا

 یکي پالستیها ظرفها  آن.  نزد خود نگاه داشتندی بررسیها را برا و کتاب
 شراب یم اسالیما در زندان جمهور.  آوردند ز به دستيبزرگ شراب را ن

خواستند عامل  یپاسداران به شدت خشمناک بودند م!... ميد کرده بوديتول
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 ی کسی گلوی اگر کارد را رواحت...  کننديید شراب را شناسايولت
  ...گذاشتند ناچار از حاشا و انکار بود یم

و از من . سرود ی شعر مها زندانط يمورد مقاومت و شرا کمال در
 ترجمه کنم تا اگر به دست پاسداران یسي انگل او را بهیخواست شعرها یم
. خط من بود شد چون دست ین موجب لو رفتن من مياما ا.  نفهمندیزيفتد چيب

 کاغذ یادداشت رويچه را به شکل  آن. ...  مجازات اعدام داشتیچنان جرم
دا ي نوشته شده بود که پیق رمزيم به شکل دقيها نوشته بود ا در کتابي

زندانبانان اما . ...  بود تا چه برسد به کشف رمزشان مشکلشان ن  کرد
 نيافته مجاهديهم ربط دهند به وجود شبکه سازمان  توانستند شواهد را به

 ین را به انفرادين مجاهدي از فعاليیچندتا.  بردندی دو بند پیکيخلق در 
گر يدند و بار دم شيگران تسل  شکنجهیر فشار طاقت فرساي در زها ن آ. بردند

 بخشش و عفو یتقاضا.  کردند"اعتراف"به بند خودشان برگردانده شدند و 
   ٢٨٣. بروند و توبه کنندها آنز خواستند مثل يان نير زندانينمودند و از سا

شکل "شان را چنان به يها ادداشتيست يان مارکسيشود زندان یگونه که مالحظه م همان
!" شان مشکل بود تا چه برسد به کشف رمزشان ردندا کي نوشته بودند که پیق رمزيدق
 از خود به جا گذاشته بودند که نه تنها باعث لو یدل چنان شواهد   سادهني مجاهدیول

ق لو رفت و ين طريز به ايگرشان ني دو بند د- یکيالت يرفتن خودشان شد بلکه تشک
 در شوند و سپسم ير فشار تسليفته و ز ری به انفرادها آن از فعاالن يیتا باعث شد چند

 بخواهند کهز يگران ني و از دنند بخشش و عفو کیان اعتراف کرده و تقاضايجمع زندان
ن بند ي در رابطه با مجاهدیزي چیست چرا دکتر غفاريان مشخص نين ميدر ا. توبه کنند

 بخشش و عفو یف کرده و تقاضاد و افراد لو رفته، کم آورده، اعترايگو یخودشان نم
 در زمان ی که دکتر غفار١ در سالن کند؟ ظاهرًا یگر مي دیکرده را مربوط به بندها

 ،ن بودهيگر مجاهدي دی بندهایها التي و منشاء لو رفتن تشکبرد یآن به سر م حادثه در 
  ست؟يب نيعجن ياا يآ. افتاده بودي نیچ اتفاقيه

 معمول در یها استي از س،انيل زندانيا غارت وساي به بندها و انهدام و موضوع حمله
 یک زندانيبه عنوان .  استی اسالمیژه جمهوريا و به وي دنیاسي سیها زندان یتمام

 اطالع یش از دکتر غفاري اتفاق افتاده بنيان مجاهديچه که در م مجاهد الاقل از آن
چه   متذکر شوم به خاطر آنديبردم و با ی به سر میمن در بند مجاور دکتر غفار. رمدا

 در یالتي، تشکفرستاده نشد ی به انفرادیچ مجاهدي ه،کند ی گزارش میکه دکتر غفار
 به یبند در واورد ير فشار کم ني زی مجاهدیزندانچ يهن لو نرفت و ي مجاهدیبندها
در . دنکر عفو و بخشش ی و تقاضاد نش ظاهر،کند یت مي روای که دکتر غفاریشکل

                                                 
  ٢٣۴، ٢٣٣های  ، صفحه  خاطرات يک زندانی، رضا غفاری283



 ها اندوه ققنوس

  

٤٥٣

 یان بند ظاهر شده و به سرعت طول بند را طيطول آن دوران زندانبانان ناگهان در م
 یا نوشته  را که مشغول خواندن دستیکردند و کسان یها نگاه م کرده و به داخل سلول

جا که به خاطر دارم دو  تا آن. بردند یر فشار مي و زی به انفراد ور کردهيگ غافل،بودند
ق ين طريا به یل شهوردي و اسماعانيئ کامران شفایها ان مجاهد به نامينفر از زندان

ک از موارد فوق در رابطه يچ يدند و ه منتقل شني و سپس اویر شده و به انفراديگغافل
  . افتادي اتفاق نها آنبا 
شه و هم از يت داشتند و هم تعقل و انديست هم درايان مارکسي زندان؟ستيب نيا عجيآ

 ،یگذاشت یشان م  هرکدامی گلوی اگر کارد روا برخوردار بودند که حتیچنان صالبت
شدند و به  یم مير فشار تسلي زنيهداما مجا. ستي شراب کی ند سازندهيحاضر نبودند بگو

 و ی، واقعتين روايا ايآ. دادند یز لو ميشان را نيها التي و حتا تشکدادند یم   تنیهر خفت
  ؟است درست

  
٢  
  : سدينو ی م٢٨٤ البرز- د

 مجاهد یها به بچه] سال اني مجاهد میک زنداني ین خرميمهندس حس[ن يحس
ن کار و آن کار را نکرده ي اها آناگر : گفت یگرفت و م ی میادي زیهاراديا

   ٢٨٥.شد ین جور و آن جور نميبودن ا
  ! نوشت؟ین سطوري چنی درخور برایتوان پاسخ یا ميآ

کا ي مبارزه با آمری جمعه به معنی کار کردن روزهانيبه نظر مجاهد
ن کارها به يا.  نبودیزين چيچنگر ي دیشد و از نظر من و برخ یمحسوب م

   ٢٨٦ بود و بسشتريبخاطر رفاه حال عموم و استفاده از امکانات 
 "البرز - د " را که ی کشافی هين نظري چننًااند و مطمئ  هم بند بودهني با مجاهدیاديافراد ز

که از متن کتاب  است یحال ن ادعا دريا. کنند ید نميي تأ،دهد ی نسبت مان مجاهديزندانبه 
 که به خاطر رفاه حال یکار ین ملي به شرکت در همیل چنداني تماد که او اتفاقًايآ یبر م

  ! است   بود، نداشتهشتريبعموم و استفاده از امکانات 
  :کند ی اضافه منيهمچن " البرز- د"

 وجود ی آزادها آنن يم که در بي برده بودی مجاهد پیها ن بچهيما به روابط ب
 دور هم جمع یلير دل مجاهد به هیها  که بچهی نمونه وقتیبرا. ندارد

اگر هم .  حق نداشت که خارج از آن جمع باشدها آنک از ي  چيشدند ه یم
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٤٥٤

.

کردند  ی گوناگون وادار میها داد او را با زور و راه ی نشان نمیلي تمایکس
   ٢٨٧.ندي بنشها  آنن که فقط کنار يوندد ولو ايکه به جمع بپ

 یزي چی خواهند در باره ی می آن است که وقتمجاهدان يزندانن ي در بیدنبود آزا
 - د"! ان مجاهد در آن مشارکت داشته باشندي زندانی کنند همه ی تالش م، کنندیريگ ميتصم
ژه که اگر يبه و. گر نداده استي دیها  استفاده از زور و راهی  در بارهیحي توض"البرز

  ! بودشتريبم که يژاستفاده از زور مؤثر بود، زور ر
ان مجاهد ي از فروشگاه زندان توسط زندانيید مواد غذاي خری  در باره" البرز- د"
  :سدينو یم

ت که فکر ي نسبت به حاکمنيل مجاهديگشت به تحل ین قسمت بر ميا
ن ي سرنگون خواهد شد به همی اسالمیگر جمهوريکردند تا چند ماه د یم
ره خود ير و غيل خرما، انجي از قبيیها یبارکردن خوراکد و انيل با خريدل

  ٢٨٨.کردند ی آن روز آماده میرا برا
م ي اگر قرار بود رژ!د؟ينيب ید از فروشگاه ميم و خري رژین سرنگوني بیا شما ارتباطيآ

رفت؟  ی ميید و انبار کردن مواد غذاي به خریازي چه ن،گر سرنگون شوديتا چند ماه د
سنده يت نوي و عدم درایتوان سادگ یا نمي عکس گرفت؟ آی جهي موضوع نتني از اديا نبايآ

آورد و  یها را م از بنديبار اجناس مورد ن  کي یجه گرفت؟ فروشگاه زندان ماهيرا نت
 اجناس هر بار ارائه ی تمامماهه ارائه دهند و لزومًا کي یستيان مجبور بودند ليزندان
اورد از آن ي را نید بار بعد فروشگاه جنسيد شاش ی که حدس زده ميیاز آن جا. شد ینم
  .شد ی میداري خرشتريب

ان ي مجاهد توسط زندانیک زندانينامه و انزجارنامه از   گرفتن توبهی باره  درنيهمچناو 
  :سدينو یمجاهد م

 ثابت شده او ني مجاهدین که براي به حجت گفته بود که پس از ایمرتض
 قرار يیاشد او را تحت بازجو داشته بی مشترکی زندگها نآخواهد با  ینم
ن ير ايد زي بای از ما جدا شویخواه یاگر م:  گفته بودندیبه مرتض. اند داده

  موضوع نامه و متن آن چه بوده؟: دميپرس. یس را امضا کنيمتن دست نو
خ و مشخصات فرد ي را با ذکر اسم؛ تاری مجاهد متنیها مسئول بچه: گفت

ط يچ گونه شراي نامه آزادانه و تحت هی  نوشته بوده که امضا کنندهمزبور
اش  ی کار و زندگیده است و پين بريکند که از سازمان مجاهد ید مي قیخاص

ا ي نبوده و ین سازمان انقالبيست که اين نيرفته است و جدا شدن او دال بر ا
 يیله جداين وسي بوده و به ایم فرديک تصمين اقدام ي است و ایضد مردم
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  ٢٨٩.کند یخود را از سازمان اعالم م
در . رديگ یان مجاهد شکل مي و به دست زندانیني البرز در زندان خمی آقایالي خیتراژد
ز بودند ي مقاوم نی از دوستانشان که از قضا روزیاريان شاهد بودند بسي که زندانیحال

 ا معقوالنه استي آدادند، یبانان مرا به زندانشان  ه اطالعاتيه و کلدي بریبه سادگ
 در ی قرار دهند و از او متنيی تحت بازجو،دهي است بری را که خود مدعیا یزندان
انان  موضوع را به زندانبیه ورود ک ین نميا احتمال ايرند؟ آياش بگ یدگي بری باره

 از خودش ا حت" البرز- د"ان ساخته شود؟ ي زندانی برایل مشکليدل یگزارش کند و ب
 مگر قرار بود ؟خورد ی در زندان می به درد چه کسيیس کذاينو کند دست یسؤال نم

 باشداز ي انجام دهد که ننيه مجاهدي زندان علیها  با رسانهیچنان  آنیها  مصاحبه،یقربان
 مجاهد و انيشان از مبارزه اخذ شود تا زندانيدن اي بر بری مبنيیها نوشته از قبل دست

ن يا مجاهدي؟ آندي آ  بر دشمن فائقیغاتي و در کارزار تبل برندیت او پيرمجاهد به ماهيغ
خواستند آن  یا ميشان در زندان استفاده کنند و  ی گروهیها قصد داشتند از آن در رسانه

 یالملل نيق زندانبانان آن را به دست مجامع بيا از طريرهشت زندان بزنند و يرا در ز
 یا  لحظه، به هنگام نوشتن" البرز- د"؟  کنديی که بعدها او نتواند ادعاط برسانند ربیذ

چرا  برده است، ی بوده و در زندان به سر میزندانکند که شخص مزبور که  یدرنگ نم
هم در زندان  اش آن ی کار و زندگیده است و پي برسد کهيشود بنو یو چگونه وادار م

 استفاده ی س و نحوهينو ک دستي ی گرفتن امضا روی ه فلسفا حت" البرز- د"! رفته است
ان ي زندان،ینيشود در زندان خم ی میانگارانه مدع گونه ساده نيداند که ا یاز آن را نم

  .اند ه را داشتيیس کذاينو ن دستير چنيمجاهد قصد گرفتن امضا در ز
  :سدينو یکش م ی ملی  واژهی  در بارهنيهمچناو 

شان تمام شده   که حکمی کسانی چپ برایها  است که بچهیادآوريالزم به 
 یک اصطالحي ني مجاهدیکردند ول یکش را استفاده م  ی اصطالح مل،بود
گفتند که  یکش م ی فرجها آنبردند و به  ین مورد به کار مي را در ایمذهب

    ٢٩٠ افتادها  ان نداشت و بعد هم از سرزبیکاربرد
کند اصطالح  ی است که فراموش م ها بسته تي چنان چشمش را بر واقع" البرز- د"
ج شده بود و اصطالح ي راها زندانو از آن موقع در بوده کش متعلق به زمان شاه  یمل

 یچ زنداني از طرف هیچ زنداني نبوده و در هني متعلق به مجاهدگاه چيهز يکش ن یفرج
 یان راست مانند الجوردين اصطالح متعلق به زندانيا. ار برده نشده است به کیمجاهد

ز مدفون شد و در يدر زندان زمان شاه بود که در همان دوران ن...  ویو عسگراوالد
ت يها در حاکم ده قرار نگرفت چرا که راست مورد استفاگاه چيهز ي نینيم خميدوران رژ
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٤٥٦

.

. شد ی محسوب م نبود و نقض غرضی عملها آن ین عنوان از سويبودند و استفاده از ا
 چون به ضد ، کندین عنوانيتوانست افراد را مجبور به استفاده از چن یز نميم ني رژاحت

 و آزاد شدن به  در زندان به سر بردن"امام زمان" تا ظهور یعني. شد یل ميخودش تبد
رش يم به پذيا رژيآ!  بودند"سربازان امام زمان"ان، ي زندانیعني. "امام زمان"دست 

  گذاشت؟ ی گردن میا ن واژهيچن
که  ی هنگام" البرز- د"رد که يگ ی انجام می در حالني مجاهدی ها در باره ین داوريتمام ا

  : سدينو یان مجاهد مي واکنش زندانی باره در،د منتقل شونيخواهد به او یم
ما بر خالف مستقل شدن .  کنمید تا توانستم با همه خداحافظي طول کشیليخ

حفظ کرده  ها آنمان را با   هنوز روابط روزمره) نيمجاهد(یمي قدیها از بچه
شان   همهشناختند یا از دور ميم و ي که مرا به طور مستقيیها آنم و يبود
   ٢٩١. آمده بودندی خداحافظیبرا

شان  شدن   و جمعی با وني مجاهدیصدر و برخورد منطق  سعه" البرز- د"ز يجا ن نيدر ا
ن بردن ياز ب ی برایچ کوششي با او را که به اعتراف خودش از هیافظح خدایبرا
  ! گذارد ی م به حساب خودش،بود فروگذار نکرده ج در بندي را ی جمعیزندگ

 
  ف آنيا تحريخ يت تاريروا

  
١  
  :سدينو یم" راني ای دان حزب تودهيشه" کتاب ی سندهينو

که  نيشان بسته بود قبل از ايها ها شب و روز چشم  را که ماهیان حزبينظام
د، ابتدا به ز حضور داشتند ببرني نی که در آن خبرنگاران خارجیا به جلسه

ر فشار قرار دادند و ي کرده و ز"ريتعز"شدت  را به ها رگاه بردند، آنيتعز
   ٢٩٢. را باز کردندها آن  دادگاه چشميتنها در مدخل ب

 ی ساعت، نشان دهندی را که قصد دارند به خبرنگاران خارجیرد کسيپذ یم ميا عقل سليآ
 را در بدن  شکنجهتوانند آثار ی نمیا خبرنگاران خارجيکنند؟ آ" ريبه شدت تعز"قبل 
ر و اثرات آن ي تعزیسنده از معنيا نويست؟ آين کار ني ای برایا وقت بهترينند؟ آي ببها آن

  ...اي دارد؟ آیبر بدن اطالع
  
٢  

  : سدينو ی زندان بندرعباس می  دربارهی در گزارشیا  تودهیقصه گو
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ن ي هستند تلقی عقب مانده و قشریفراد اها آن که اغلب یبه زندانبانان عاد
 ید چهارچشمي هستند و بایار خطرناکيان بسيها زندان یا شده است که توده

جاد يها در ا یتيها و اکثر یا م از نقش مؤثر تودهيرژ. دي باشها آنمواظب 
   ٢٩٣. در بند وحشت داردی انقالبیروهايان ني و اتحاد در میهمفکر

 را وابسته به ی انقالبیروهاي نی  همه،ميروز دست در دست رژيکه تا دها  یا توده
کردند و در   یخطاب م... ها و طلب ها، سلطنت ها، فئودال یکا و همدست ساواکيآمر
باره همراه کي، داشتند و مشارکت یم همکاري رژیروهاي با ن،شان  و سرکوبیريدستگ

 داخل "ی انقالبیروهايان ني و اتحاد در میجاد همفکريا" دریها نقش مؤثر یتيبا اکثر
شود  ی مشتريبن يا از ايآ! دنانداز ی م ز به وحشتيم را نيدا کرده و رژيزندان پ
   کرد؟ يیگو گزافه

  
٣  

  :سدينو  یروها در کردستان ميب ني ترکی  در بارهیا س تودهيداستان نو
د در انتظار يهر لحظه با. رخوردار استت بي از امنی کسکمتردر کردستان 

 سابق به خدمت یها یساواک. ی برور شکنجهي و زیر شوي که دستگیباش
ر يان کرد را زييم روستايت رژي مسلح تحت حمایها  فئودال. اند آمده م دريرژ

سلح و حکام ن ميها، خوان تهيمسئوالن سپاه، کم... دهند ید قرار ميفشار شد
 چه ها آن  ی کنند و به اشاره یشان باشد عمل مدلخواهرطور که شرع ه

   ٢٩٤.وندديپ ی که به وقوع نميیها تيجنا
انقالب و   ضدیروهاي مسلح به خدمت نیها ها و فئودال ی تا چند ماه قبل ساواکظاهرًا
  حزب تودهی اعضایريباره با دستگکي ی بودند ول  در آمدهيیکاي آمریها ستيمائوئ

ند يآ یم در مي فوق به در آمده و به خدمت رژیروهايز از خدمت ني نها آنم، يتوسط رژ
  ! دهند یر فشار قرار ميان کرد را زييو روستا

 و به همراه حزب توده"  متحد انقالبی جبهه"ز که در ين" ها  تهيکم"و " ن سپاهيمسئول"
ن مسلح همراه ي حزب توده با خوانی اعضایري پس از دستگ،رده بودند ثبت نام کتياکثر

 که يیها تي چه جناها آن ی کنند و به اشاره ی م شان باشد عملدلخواههر طور که "شده و 
 دوران  چه که در آن آنقت يا حقيگونه بود؟ آ نيهن ما ايخ ميا تاريآ" وندديپ یبه وقوع نم
   ن است؟يگذشت، ا

  
۴  
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  :سدينو ی م"جهنم"اثوند به ياهللا غ في انتقال سی توده در باره دان حزبيتاب شه کی سندهينو
 با یاسيان سين زنداني که بیري پس از مشاجره و درگ١٣۶٣در سال 

اد در بند به يت زيل محبوبي را به دلاثونديق غيدهد، رف یپاسداران رخ م
جهنم در . کنند ی به نام جهنم منتقل می به اتاق مخصوصیگريهمراه تعداد د
ه گذاشته ين زندان پايس جالد اي رئیر توسط داوود رحمانحصا زندان قزل
ان محبوس در يالعاده حاکم بود و معموال زندان ط فوقيدر آن شرا. شده بود

ق يرف. شدند ی می و جسمیر روحي عالج ناپذیها یمارياتاق جهنم دچار ب
ه ي با روحی جسمیماري برغم یعلش از چند ماه در جهنم گذراند و ي بنداثويغ

  ٢٩٥.محکم به بند بازگشت
 با دکتر ۶٣ سال درحاج داوود ام دوران بودم و در تماد شده ي" جهنم"من خود در 

 آغاز ۶٢در مهرماه " امتيق"ا يو " جهنم. "بند بودم  هم٣ واحد ١ در بند اثوندياهللا غ فيس
 و ی به همراه افضلاثوندياهللا غ فيس. ان دادي به کار خود پا۶٣رماه يبه کار کرد و در ت

ر حصا ه، به قزليق بعد از اعدام ب۶٢ محاکمه شده و در اسفندماه یا گر افسران تودهيد
چ مشاجره و ي ه۶٣ سال  دوران حاج داوود در دراثوندياهللا غ فيدکتر س. منتقل شده بود

 در ٣ واحد ١ از بند یگريدر ضمن، نه او و نه کس د.  با پاسداران نداشتیا یريدرگ
ن به  آن بتوای هيت که بر پا برده شده اس"امتيق"ا يو " جهنم"، به ۶٣سال 
ز در يک روز ني ا، حتگاه چيه اثوندياهللا غ فيس.  دست زدن نوع،ي از ایا یتراش سابقه

ن يز چنيناو خود ! جا ط آنيها تحمل شرا محل مزبور به سر نبرد، چه برسد به ماه
  ٢٩٦. نداشتيیادعا

ر ي از زها آن که یهنگام. به سر نبرد" امتيق"ا يو " جهنم"ر  دیا چ تودهياصوًال ه
" امتيق"آرام -رام بود که آی به در آمده و به دادگاه رفتند و حکم گرفتند، زمانيیبازجو

 یجمهور"ورد ان دستي آخری  تجربهی برایو فرصتداد  یان ميبه کار خود پا
! اوردندي در آن به دست ن٢٩٧"  شکنجهی عهيشا"و " یني امام خمیستياليضدامپر

بردند، در  ی در زندان به سر م۶٢ سال ی ش از ضربهيز که تا پي نیمعدود یها یا توده
 به یازيم در زندان بودند و نيات رژيگر جنا هيا حداقل توجي سرکوب و یواقع بازوها

  . نبود" امتيق"ا يو " جهنم" به ها آنبردن 
اش،  یاسيد سي داشت و من جدا از عقايیرايت جالب و گي شخصاثوندياهللا غ فيس

اش را که من از آن به   پرپشتليسب نگاه مهربان و گاه چيهداشتم و  یمانه دوستش ميصم

                                                 
   .٣۵٨ی    پيشين، صفحه295
 ١ واحد  مدتی را در قرنطينه۶٣  دکتر غياثوند پس از تغيير و تحوالت زندان و در دوران ميثم در زمستان 296

  . متفاوت بود...  و جهنم وبه سر برد که شرايط آن اساسًا با دوران قيامت
ها و  از جمله موضوعاتی بودند که در نشريه"  ی شکنجه شايعه"و " جمهوری ضدامپرياليستی امام خمينی  "297

  .شد  می فرسايی  ايران، راجع به آنان قلمهای گوناگون وابسته به حزب توده اطالعيه



 ها اندوه ققنوس

  

٤٥٩

 ی ژامهي آن پ.توانم فراموش کنم یکردم، نم یاد ميبا خنده " وار یل لريسب"عنوان 
 از گاه چيه را که در آن دوران به تن داشت، ی سبز رنگی کت چهارخانهرنگ و  یآب

الم به يگردم، او را در خ ی به گذشته باز م کهیمن هنوز گاه وقت. خاطر نخواهم برد
کرد، آرام در  ی که از عقب در هم قفل ميیها ده و دستي خمیکشم که با پشت یر ميتصو

هشت ري به زیهيبار به عنوان تنب  کيتنها  داووددوران حاج اهللا در  فيس. زند یبند قدم م
چه که در تجربه  اس با آنيستاد که در قيبند ا ک شب تا صبح سرپا و با چشميبرده شد و 
 از ی از کمردرد ناشیچرا که و. نمود یاد ميار زي او بسی برایار کم بود وليداشتم، بس

ک پزشک ي هم گزارش  او رهشت رفتنيل زيدل. برد یوجود ترکش در بدنش رنج م
اتاق   هم٣ واحد١و در بند ن ديا.  بودیه ويد بر علنژا راني به نام دکتر ای ارتشیا توده
 مکرر در مورد ات گزارشی ار و ارائهي بسیها ید بعد از انجام چاپلوسنژا رانيا .بودند
ر حصا  قزلیداوود را کسب کرده و به بهدار رانش، اعتماد حاجيزنج ها و هم یلولس هم

 ی نام داشت، از قضا از سازمان نظامیکوندي که دریگر بهداريدکتر د. افتيانتقال 
م ي با رژیده بود و به همکاريز به شدت بري نی، و بوداثوندي غیتي و هم والحزب توده
  . تن داده بود

  
۵  

 در  حزب تودهی نفوذی، از کادرهانيثمر  م محققي در رابطه با عظیا  تودهیگو قصه
  : سدينو ی، مسپاه پاسداران

سته و يچنان که شا. ش تاختي بلندتر از همه پیها  با گامیدر مراحل بعد
ک سر و گردن يگران يها از د نهي است و در همه زمیا ک تودهيسته يبا

   ٢٩٨.باالتر بود
ک سرو ي از همه ها نهي زمیم در تمای انقالب اسالمک نفر در سپاه پاسدارانين که يا

سته و ين که شايا! داند یکند فقط خدا م یب فرد مي را نصی چه افتخار،گردن باالتر باشد
ک سر و گردن باالتر باشند به يگران يها از د نهي زمی ها در همه یا سته است که تودهيبا
 و ینيم خميا سرآمد بودن در سپاه پاسداران رژي اما آ !ميريپذ ی خود و ما هم میجا

  ! ام  شده  د هم من بد متوجهي باشد؟ شایتواند افتخار یت هم ميمشارکت در کشتار و جنا
  
۶  
 :سدينو ی نژاد می رشادت عباس هاشمی  در باره سندهينو

 ١٣۶٣افسران در سال ر ي کوتاه با سای پس از مشورتد نژا یق هاشميرف
ت يم با قاطعيت خودمان و حزب درمقابل رژيد ازهويما با " :د کرد کهيأکت
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.

ن يريپس از توافق با سا ".مياس را بشکنيو رعب و وحشت و و ج. ميدفاع کن
 یگران رو در رويش ديشاپين نفر و پيبه عنوان اول نژاد یق عباس هاشميرف
اران قرار گرفت و در جمع يو داد، بازجو ی رحمانس زندان حاج داووديرئ

من افسر هستم و عضو حزب : " بلند اعالم کردی با صدایاسيان سيزندان
با " باشم، ی وفادار مها  آنکنم و به  یران، از حزبم و اعتقاداتم دفاع مي اتوده
اقدام . ست زندان شکین حرکت جو اختناق و ترس در بند و به طور کليا

 از توابان یبرخ.  توابان مؤثر افتادی هي در روحاق عباس، حتي رفشجاعانه
  ٢٩٩."ر داردي دل شیا ن تودهيا: "گفتند یم

ر اتفاق افتاد و حصا ن حرکت قهرمانانه در کدام بند قزليد ايگو ی نمیا  تودهیقصه گو
اران مربوطه چه بود و چه بر سر عباس يداد ان وي و بازجوواکنش حاج داوود

 کشاف توابان در رابطه ینظرهااز کجا به اظهارسنده يست نويد؟ معلوم ن آمنژاد یهاشم
ها  یا ن تودهي، ایتي است؟ چگونه است که در همه حال و موقع افتهيها هم دست  یا با توده

 یدهند؟ آخر آن چه بند و زندان یآورند و تکان م یز به وجد مي را ننشانمناهستند که دش
 هم در زمان حاج   و آنیا ک تودهيق ياست که جو اختناق  و ترس در آن، از طر

 یها خبر دار نشده باشد؟ جا یا  از آن جز خود تودهی، شکسته شده باشد و کسداوود
شان به ما درس  ی حماسیها ر شدند و با مقاومتيها دستگ  یا  است که تودهیش باقشکر

 به یم و همگيومت کنم چگونه مقايدانست ی و مبارزه دادند وگرنه نمیستادگيمقاومت و ا
 بر یک دستي که از نزدیار کسانيهستند بس! ميآمد یدر م" ینيامام خم"گان نديخدمت نما

ار ي در دوران بس حزب تودهیژه افسران نظاميها و به و یا مواضع توده تش دارند وآ
ف ياد دارند و از کم و کي به رار حصا  در قزل در زمان حاج داوودشان محدود چندماهه

  .  دهندی فوق را گواهیتوانند کذب بودن ادعاها ی آگاهند و میا به خوبيقضا
ها به شکل   بندها و سلولی هي بق٣ واحد ١ و ۵ ی، به جز بندهادر زمان حاج داوود

 ی مشورتیا گر افسران تودهيتوانست با د ینژاد نم یهاشم قيرف. شدند یمدربسته اداره 
ار يبازجو و داد. کرد یار به بند رجوع نميبا بازجو و داد ی رحمانحاج داوود. کند

شان در يشدند که ا ی جمع نمیاسيان سيزندان! رحصا  بودند و نه قزلنيمختص به او
 در بسته به سر يیها چرا که همه در دخمه.  بلند اعالم مواضع کندی با صدانشانايم
ن يز چنيبردم، ن یجا به سر م  بود و من در آنی که عموم٣د  واح١در بند . بردند یم

  .  رخ ندادیا واقعه
  
٧  

  :سدينو ی م در باره حسن محمدزادهیا  تودهیسرا داستان
                                                 

  .۴٧٧ی    پيشين، صفحه299



 ها اندوه ققنوس

  

٤٦١

ه ي که علیني در چنان جو سنگادند که حتين روزها توابان فهميدر همان اول
. نديراه بگويتوانند به حزب بد و ب یش حسن نميپ. ها وجود داشت یا توده

ستاد و از حزب و آرمان خود دفاع يا ی مها آن مقابل یطيحسن در چنان شرا
  ٣٠٠.کرد یم

 که یدفاع ی سرکوبگرش از انسان بیها  است که مهرهی و سرکوبیگر چه اختناقين ديا
قادات او را مورد کنند اعت یبرد، ترس و واهمه دارند و جرأت نم یدر زندانش به سر م
  ! ی اسالمی مانند زندان جمهوریآن هم در زندان! تعرض قرار دهند

  :کند یسنده اضافه مينو
 هيان از روحيرت چند تن از زندانيان صاحب نام در مقابل حي از زندانیکي

 او یم ولي رفته بودید ما ها آدرس را عوضيشا: "ديگو یقهرمانانه حسن، م
د از يداند که با ی انتخاب کرده است و خود میاش را به درست یاسيخط س

   ٣٠١".طبقه و حزب خودش دفاع کند
ست که افسوس ينام چ  صاحبیداند نام آن زنيکند بگو  ی شرم میا س تودهينو قصه
  !  رفته استی عوضیخورده چرا آدرس  یم
  
٨  
ح چند نکته يه توضشود، ب یخ به ما عرضه ميچه که به عنوان تار  روشن شدن آنیبرا

برده شده   نامی از ودان حزب تودهي کتاب شه١٢١ که در صفحه در باره ستار بابانژاد
  :پردازم یاست، م

ش او به حزب يشناختند و مواظب بودند که پ ی میز او را به خوبينگهبانان ن
   ٣٠٢!نديراه نگويبد و ب

 ها آن از نشانگا که سرکوبگران و گماشتبودند یاتها چه موجود یا ست تودهيمعلوم ن
   که به مصاحبهبود ی کسکمتربا يتقرشان  ان رهبراني در مدر همان حال و شتندواهمه دا

  !  تن نداده باشدیونيزيو ندامت تلو
 به دادگاه رفت و از موضع حزب دفاع ني در او۶٣ز ييستار در اواخر پا

البته به شرط مصاحبه و .  گرفتی نداشت حکم آزادیچون اتهام خاصکرد و 
  ٣٠٣  !توبه

اش   متوجه ی اتهام خاص،الت حزب در کرج بوديکه مسئول تشک او سدينو یگو م قصه
 یم جرم تلقياز نظر رژ  نداشت ویز اشکالي در دادگاه ن دفاع از حزب توده.نبود
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 دفاع جانانه و ،گو است چرا که موضع حزب  حق با قصهیکين ين مورد ايدر ا. شد ینم
  .ش بوديها تيم و جنايار از رژيتمام ع

ش ي که پیا  هر مسالهگذاشتند و در مورد یان به او احترام ميهمه زندان
ان تواب ي از زندانی برخاشدند، حت یا ميرا جو" آقا ستار"آمد نظر یم

گذاشتند و  یان ميبا او در م ... ی شان را در فرصت هواخوری مگویرازها
   ٣٠٤.کردند چرا که مطمئن بودند زبان ستار باز نخواهد شد ی ميیچاره جو

 از یا کردند، قهرمان توده ی کامل مکوتين را باي تواب،ان مقاومي که زندانیدر زمان
ستاده بودند و نقش يم اان مقاوي زندانیها که رو در رو  با توابیکيچنان روابط نزد
شان را که  ی مگویها را داشتند، برخوردار بود که رازها ی نازیها کاپوها در اردوگاه

توان دفاع از  ین را ميا ايآ! گذاشتند یان مي باشد، با او در منشانتوانست در حکم جا یم
  ت ستار بابانژاد به حساب آورد؟يشخص

 به شتريب اعمال فشار ی برا کش رایان ملي زندان۶۶ل تابستان يدر اوا
ستار در .  را مورد ضرب و شتم قرار دادند هاآن انتقال دادند و گوهردشت

. ر مشت و لگد گرفتيآن هنگام از خود دفاع کرد و چند نگهبان را به ز
 که یمارستان بردند در حالين ماجرا به بيکر له و لورده ستار را بعد از ايپ

 یدر مالقات بعد.  از شدت جراحات وارده وجود داشتی ناشیخطر کور
ستار با . ا شدنديدند علت را جوي دیاش که او را با چنان سرو وضع خانواده
 ی خود و بیها ب ني ا :شد گفت یده مي که در همه سالن شنی بلند طوریصدا

جا که زورم برسد   مادر ناراحت نباش من هم تا آنیزنند ول یجهت ما را م
ن بار در يدند و اينگهبانان سر رس! زنم ی را مها آنکنم و  یدم دفاع ماز خو

   ٣٠٥.اش او را به باد کتک گرفتند برابر خانواده
 ١١ک سال بعد در ي برده نشدند، بلکه  به گوهردشت۶۶ل تابستان يها در اوا کش یمل

ز مضروب شدند و يانتقال نبه هنگام نقل و  ها آن.  به گوهردشت برده شدند۶٧خردادماه 
 یحي کتاب توضی سندهي نویز مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، ولي نیحتمًا و

ر مشت و لگد گرفته است، ممنوع ي را که چند پاسدار را زیدهد چگونه مالقات کس ینم
 را که یرود؟ چگونه کس یاش م  به مالقات خانوادهیکنند و او با چنان سر و وضع ینم
 که یزيکنند؟ چ ی منتقل نمیدار را مضروب و مصدوم کرده است، به انفرادن پاسيچند

 یهي آن، اقدامات تنبیافتد، حتمًا جزايز اتفاق بي نيی اروپای از کشورهایکياگر در 
  .  خواهد بودیسخت

ژه در سال ي، به و از نظر مسئوالن زندان گوهردشتی خالفنيکوچکترکه  نيقابل توجه ا
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من در .  و قطع مالقات را به دنبال داشتیها، سلول انفراد عام  و مقارن قتل۶۶-۶٧
 روز بعد از ضرب و شتم چند دوبار به فاصله ۶٧ خرداد تا مرداد یعنيهمان دوران، 

ن که يک بار به خاطر اي. رو شدم  منتقل و با قطع مالقات روبهیار به انفراديبس
! تش باز داشته بودمي بودم و او را از انجام مسئول دهب دايم فريها افسرنگهبان را با حرف

 ی اجباری ل خود در مراسم مصاحبهين که حاضر نشدم به ميز به خاطر ايگر نيو بار د
  !تر از گل هم به پاسداران نگفته بودم در هر دو مورد، نازک! ابمي حضور یک زنداني
ومرث ي همان کتاب، در باره ک٣٠١صفحه کند که در  ی فراموش میا سنده تودهينو

 و یکن ی می حاضر جوابیلي و خيی پررویليپاسدار گفت تو خ" : نوشته استزرشناس
سنده در رابطه با ينو  و"ی و بهتر است مؤدب باشیو گفت خودت پر رو هستيق کيرف
  بوده است کامًالیالم اسیدان جمهور در زنیکس ":ن پاسخ اظهارنظر کرده است کهيا

وقت   آن٣٠٦" .خواهد یک پاسدار چقدر شهامت مين حرف به يکند که زدن ا یدرک م
 بعد هم ی رمشت و لگد گرفته و هفتهين پاسدار را زيق ستار چنديشود که رف ی میمدع

ظرف چند ماه، ! اش رفته است و آب هم از آب تکان نخورده است به مالقات خانواده
  !داند یرفته، خدا م  چقدر باالیالم اسیت جمهوريظرف

 زندانبانان سازمان داده شده ی که از سویا ش از اعدام در جلسهي پیاندک
ن ستار را به زور باال بردند تا به اصطالح از حزب ي از توابیگروه. بود

ش ي بزند لبخند بر لب سرجایکه حرف  آنیاما او ب. اعالم انزجار کند
   ٣٠٧.بازگشت

 زندانبانان سازمان داده نشده ی از سویا  جلسه،"ش از اعدامي پیاندک"، در گوهردشت
 نداشت که بخواهند ستار را به زور یدر زمان مورد بحث، گوهردشت اصًال تواب. بود

ز وجود يباال ببرند تا او از حزب اعالم انزجار دهد و قاعدتًا لبخند زدن و بازگشت او ن
 يیها ن صحنهي توابان گذشته بود و چنی ها بود که از سلطه الس. کند یدا نمي پیخارج

 را که یگرفت، چرا توابان یر مشت و لگد مياو که پاسداران را آن گونه ز. وجود نداشت
ر مشت و لگد نگرفت و تنها ي اعالم انزجار باال ببرند، زیخواستند او را به زور برا یم

  !؟ در آن باال بسنده کردیبه زدن لبخند
  
٩  
 يیرالعقول تا جاي محیها اندر خلق داست" راني ادان حزب تودهيشه" کتاب ی  سندهينو
  : شود ی میرود که مدع یش ميپ

د و همواره به شکل خشن يهراس ی میم به شدت از ورزش دسته جمعيرژ
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 ابتدا با حرکت و ابتکار یخواست ورزش جمع. شد ی آن میمانع برگزار
ن ابتکار به سرعت ي ادر زندان گوهردشت.  مطرح شدیا افسران توده

 داشت یت خاصيران حساسي ا نام حزب تودهیشه رويم هميرژ. ر شديفراگ
ران همراه با ضرب و شتم از طرف پاسداران يو گفتن اسم حزب توده ا

   ٣٠٨.بود
ها  ن که سالي، بعد از اها آن یژه رهبريها و به و یا ن جاست که تودهي جالب ای نکته

 به وجه ی و مترقی انقالبیروهاي را در رابطه با نیم، دشمنيان رژيدست در دست جان
م به دور افکنده شده بودند، ي چندباره توسط رژی احسن تمام کرده بودند و بعد از استفاده

 اختناق را شکسته و مقاومت و ل شده که سدي دو آتشه تبدیونيدر زندان به انقالب
، در ها آن مخالف یها ان گروهيو زندان. بودندم آورده ي رژیها زنداناستقامت را به 
شوند که  یحاضر م ها آنو ! اند  نبودهیا اند که چرا از اول توده خورده یزندان حسرت م

ن يدهان به تحس... ان ويازجوو توابان، ب! ها فدا کنند یا  را در دفاع از تودهنشانجا
 که در یند و سر آخر همان طوريگو ی سخن مها آن یها ها گشوده و از حماسه یا توده

 مطرح یا  با حرکت و ابتکار افسران تودهیباال آمده است، خواست ورزش جمع
  !شود یم

ها  ونيليدن به م و حرمت نهایاخالق مبارزاتو  يیگو  و راستيیجو قتي حقیا اگر ذره
 و با کرد ی نمی گزافین ادعاهايشد، هرگز چن یدا مي پیا  تودهیگو در قصهوطن  هم
ن ي از اولیکي ی ورزش جمع.نشست یخ نميات خود به مخدوش ساختن تاريجعل

 از یبانيها به پشت یا   که تودهی، در زمان۶٠ در زندان، در سال ی حرکت جمعیها نمونه
ر يگي پی او مشغول بودند، در آمده و به شکلیها تيو جنا" ستيالي ضدامپرینيم خماما"

 یکي، ۶١ و از سال ژه در زندان گوهردشتيبه و. شد یان مجاهد دنبال مي زندانیاز سو
د يمهش یدار انهي سابق به م١٩ در سالن یجمع ن اشکال ورزش دستيتر  از کوبنده

 تهران، انجام یران و باشگاه همايد اي فوتبال امیم مليکن تي، باز)ین رزاقيحس(
 حاج ی منتقل شد و بعدها سر از قبرهاین به انفرادين خاطر حسيگرفت و به هم یم

  .  در آوردداوود
 ی شان به زندان برسد، مسئلهي پاها یا ن که تودهيش از اي پیلي خی ورزش جمعی مسئله
 فراموش کرده است، یا  تودهیسرا ان مجاهد بود و اگر داستانيژه زندانيان و به ويزندان

 نياهدجن هواداران مي، ایاسي فاز سدوران در ااد دارند که حتيران به يالاقل مردم ا
دشت به ورزش   و کوه وی عمومیها ها و محل  و پارکها رسهها در مد بودند که صبح

  . پرداختند ی میجمع دست
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١٠                                                                                                     
  :گر آورده استي ديی در جایا  تودهیگو قصه

تند . امديش ني پیم و شگفت آن که اندک لرزشي کردی را طیريوه که چه س
 یها لتيددان کف بر لب عاشق کش بر ح. ميرا به خجلت کشاندباد حوادث 
   ٣٠٩.راننديعبث مانده ح

اد دارند، به يا به ياند و  دهيع آن سال ها شني در رابطه با وقايیزهاي که از دور هم چها آن
 گذرا به کتاب ی فقط نگاهیاگر کس. خندند ی شده است، میگو مدع چه که قصه آن
 معروف به ی  و مصاحبهی به خاوریانوري مطول کیها  و نامهی احسان طبر"کژراهه"
 یزان صحت ادعاهاياندازد، به مي بيی شده توسط عموی رهبريیزگرد کذاي و منيآذ

 شروع شد ني در زندان اویزگردي، م۶۶از آبان سال . رد خواهد بی پیا  تودهیگو قصه
، از  رهبران حزب تودهی  آن به مصاحبهی  سه ساعتهی  جلسه٣٠ش از يکه در حدود ب

 ها آناختصاص داشت و ...  وی، پرتوی، بهزادژي، گالو، جودتی، طبریانوريجمله ک
 و فشار مطمئنًا شکنجه. پرداختند ی گوناگون به نقد مواضع حزب توده میها هياز زوا

که   آنیز چه جايتازه اگر منجر شود ن!  ساعت مصاحبه منجر شود١٠٠تواند به  ینم
  !"امديش ني هم پیشاندک لرز"م ي شویمدع

  
١١  
 "ر شدي دستگ۶٢ در سال یو": سدينو ی مهمجوار روزي در رابطه با فیا  تودهیگو قصه

ح ي را توض٣ در سالن ۶٣ در سال یا کند و واقعه یو چند صفحه جلوتر فراموش م
   :دهد یم

  ٣ سالن – ني او– ١٣۶٣سال 
م، يشکن ی را میما هر مقاومت: ديگو یم روزيق في از پاسداران به رفیکي ...

  .ميکن یل به تواب ميترا هم تبد
  :ديگو ی را متحمل شده است در پاسخ میاديو او که ضرب و شتم ز

ن رفتار را يز مرتب هميهستم و شما ن جا نياکنون چند سال است که ا
  ٣١٠...ديکن یم

ک سال از زمان ي، تنها ۶٣ در سال یکند که و ی فراموش میا س تودهينو داستان
دان حزب يشه"سنده کتاب ينو !نبوده است" چند سال زندان"اش گذشته است و  یريدستگ
دهد و به هوش و فراست  ین مي دروغیها  گزارش،ین شکليتر یهيبه بد" راني ا توده

  . نهد ی نمیخواننده احترام
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١٢  

  :سدينو ی مها زندان ها در یا در مورد نقش تودهگزارشگر راه توده 
 یا توده. مي کردینه و نفرت را بررسيهمه ک نيل ايم دور هم و دليبعدها نشست
ن يتر ن و با تجربهيآگاه تر.  زندان بودندیروهاين نيل کرده تريها از تحص

که يزمان.  دالل صفت بودندیدار هيک سرمايها بودند، دشمن شماره  یزندان
حصار  د همگان و حتا اقرار جالد قزليي ها وارد زندان شدند، به تأیا  توده

 یاسي ها وارد زندان شدند، تازه زندان سیا   تودهی وقتیحاج داوود رحمان
  !شد
 یا  با تودهی، اسرارها سازمانگر ي دیها ی زندانیده شد که برخيبارها د...

ان ي خودشان در م گروه و سازمانیگذاشتند که به اعضا  یان ميها در م
 جوان نشان دادند که زندان یروهاي به نیا ان مسن تودهيزندان. نگذاشته بودند

 خود را به یا د به هر بهانهي مبارزه است و نبایها  از عرصهیکيز خود ين
 از یاسي سیروهايگر نيها در روشن کردن د یا توده. دام انزجارنامه انداخت

  ٣١١. فا کردندي ایداينظر شناخت دشمن و نه فرد نقش ز
  
بودن که ادعاست و با متر و "  دالل صفتیدار هيک سرماي   دشمن شماره"و " یآگاه"
د همگان و حتا اقرار جالد ييتأ"شود بر سر  ینم. اندازه گرفتآن را توان  ی نمیاريمع
توان  ینم. ک نوشته چانه زديها در  یا  تودهی در باره" یحصار حاج داوود رحمان قزل

 با حزب توده زبانزد ی که در دشمنیاسي سیها  ان گروهيرد که امکان ندارد زندانثابت ک
که ها  یا  بودند به توده  و سازمان خود نگفته  گروهی را که به اعضایبودند اسرار

  !گفته باشند هم نداشتند ی خوبی سابقه
: سديون یست که گزارشگر راه توده مي نيیب و پرروين نشان از جعل و فريا اياما آ

 از یکيز خود ي جوان نشان دادند که زندان نیروهاي به نیا ان مسن تودهيزندان"
  ؟ " خود را به دام انزجارنامه انداختیا د به هر بهانهي مبارزه است و نبایها عرصه

 نداده یونيزي تلوی  مانده بود که تن به مصاحبهی کسیا ان مسن تودهيان زندانيا از ميآ
ا خود ين شکل انزجار خود را از حزب توده اعالم نکرده باشد و يترباشد و بارها به بد

 ی آن معرفیتي و امنی اطالعاتیها  و دستگاهیر اتحاد شورويرا جاسوس حقوق بگ
  نکرده باشد؟

 افراد  ژهي و به وی رهبران حزبیچنان  آنیها ها نفر مصاحبه ونيلي که م يی در جایوقت
ها تکرار   يیگو ن گزافهي ايی موجود است، با چه روزي ناند و اسناد آن دهيمسن آن را د
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 کنند  یان مي را بيین نظرهاي چن کهيیها یا   تودهی و نظریا در دستگاه فکريشود؟ آ یم
   دارد؟ یا معنا و مفهوميشرم و ح

ک به سه ي هر کدام نزدیا ان مسن تودهيرو شدن با زندان  که به هنگام روبهیانيا زندانيآ
ان مسن ي زندانی هي به توصیازي زندان را پشت سر گذاشته بودند، نط سختيسال شرا

 به یريش از دستگي که تا پيیها یا کردند؟ توده  یش از آن چه مي داشتند؟ تا پیا توده
روشن "توانستند در  ی آن بودند، چگونه میها استيم و سيشهادت خودشان در خدمت رژ

ن نقش يا اينقش داشته باشند؟ آ" ن از نظر شناخت دشمیاسي سیروهايگر نيکردن د
  ؟ستين" ادبان ی از بیادب از که آموخت "یرانيالمثل معروف ا ادآور ضربي

 ها آنتوان نهاد و در رابطه با  یها و کردارها م ن گونه رفتاري بر ای چه نامیبه راست
  ن بخش نقل قول آوردهي که در ایموارد یقصد من در رابطه با تمام توان گفت؟ یچه م

ا ين ي ایاسي سیل و مشي تحلیا نادرستي ی نشان دادن درستیام، نه برا  کردهیو بررس
 است که یاسيس اخالق  ازی نشان دادن نوعی است بلکه برایاسيآن سازمان و گروه س

ن اخالق است که ي همی هيمتأسفانه در سا. ردي و نقد قرار گیابيفانه مورد ارزطر ید بيبا
  !ميسينو یخ هم ميتار
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یتولستو  

  
  



  نه زيستن نه مرگ

 

٤٧٠

  
 زندان ی  تنها در کتابخانه است، ر آمدهيست زيشان در ل  که ناميیها کتاب از یبعض

 زندان به ی  مسئول کتابخانهی از سوها آنست ي، لیني معیها موجود بودند و در دوره
افت ي دری گاه برا. مورد نظر خود را انتخاب کنندیها شد تا افراد کتاب یبندها داده م

 چون جنگ و صلح، يیها رمان. ميماند یها در نوبت م مدتد ي باک کتاب خوبي
 برخوردار یشتريبح بازمصلوب از اقبال ي، مسی الهیره، کمديان، دزينوايشوت، بيک دن

بار   کي شده و هر دو ساعت یبند  زمان داشتند،یشتريب یه متقاض کيیها کتاب. بودند
 به کتاب ،ندکرد  ی که کتاب را مطالعه میست افراديل. گرفت یک نفر قرار ميار يدر اخت
  .شد یممه يضم

  
  
  ستيان مجاهد و مارکسي زندانی موجود در بندهایها انرم

   ی تولستو- جنگ و صلح 
   سروانتس- شوتيدن ک

  کنزي چارلز د-  بزرگیآرزوها
   هاوارد فاوست- اسپارتاکوس

  سيکوس کازانتزاکي ن- سرگشته راه حق
  سيکوس کازانتزاکي ن- ونانيگزارش به خاک 

  سيکوس کازانتزاکي ن- ح باز مصلوبيسم
  سيکوس کازانتزاکي ن- ا مرگي یآزاد
  ا مارکزيل گارسي گابر- يیکصد سال تنهاي

  ی تولستو- نايآناکارن
   یلي هی آلکس- ها شهير

   هرمان هسه- ابانيگرگ ب
  کتور هوگوي و- انينوايب

  لونهي س- فونتامارا
  یفاالچانا ي اور-  که هرگز زاده نشدیبه کودک

  
  رحصا  قزلی  موجود در کتابخانهیها انرم

گر ي رمان دی تعدادی فوق دارایها  عالوه بر کتابر و گوهردشتحصا  قزلیها کتابخانه
  :ز بودندين
  کنزيدچارلز - لديد کاپرفيويد

  یوسکي داستا- خاطرات خانه اموات
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  یوسکي داستا- ات و مکافاتيجنا
  کن بياشتاجان  - ماه پنهان است

   دانته- ی الهیکمد
  یوفسکي داستا- ابلوموف
  یوفسکي داستا- کارامازوف برادران
   جان اشتان بک-  خشمیها  خوشه

  
   موجود در کتابخانه گوهردشتیها انرم
  نکوي سلی آن مار- رهيدز
  سي سرگذشت پاناگول- یاالنا فاالچي اور- ک مردي

  سيکوس کازانتزاکي ن- حي مسین وسوسه هايآخر
  رري شای هانر- ونيپاپ

   گوگول- نفوس مرده
  - تزار سرخ

  .یاهللا منصور حير ترجمه ذبي پل آم- خداوند الموت
  اسيگل آنخل استوري م- س جمهوري رئیآقا

  نيسولژنستالکساندر  - بخش سرطان
  ل زوالي ام- ناليژرم
افت يست و مجاهد يان مارکسيزندان یها بصورت مشترک در بندها  از کتابیبخش
هر چند .  بودندیشناس  و روانی و فلسفی، نقد ادبیخي تاریها  کتابشتريبو شدند  یم

 مورد توجه قرار شتريبست يان مارکسي زندانیدر بندها یشناس  و روانی فلسفیها کتاب
 یها  کتابی  به مطالعهشتريبان مجاهد يزندان .ان مجاهدي زندانیگرفتند تا در بندها یم

 شاعران معاصر یها وانيد. پرداختند یران و جهان مي در رابطه با ای و اجتماعیخيتار
  . کسان مورد توجه بودنديبه طور  ی خارجیها انو رمم يو قد

  
   نيها و مجاهد ستي مارکسیموجود در بندها یخيتار یها کتاب
  ج افشارريابه کوشش  - السطنه نامه خاطرات اعتمادزرو

   ی جام- ندهيگذشته چراغ راه آ
   يیم فخراي ابراه- رزا کوچک خانيسردار جنگل م

   یکسرواحمد  - تيخ مشروطيتار
   یکسرواحمد  - جانيجده ساله آذربايخ هيتار
   یاالسالم کرمان ناظم - انيراني ایداريخ بيتار
   ین مکي حس- راني است سالهيخ بيتار
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   بهاریالشعرا  ملک–جلد ران دو ي ایاسيخ مختصر احزاب سيتار
   ین مکيحس -  سلطان احمد شاه یاسي سیزندگان
   محمود محمود- سيران و انگليخ روابط ايتار
  ايرني حسن پ- ران باستانيخ ايتار
   جلد۴ ی دولت آباديیحي - يیحيات يح
   جلد هشتم یراوند یمرتض - راني ایخ اجتماعيتار
  گوهردشت  کتابخانه -  ملک زاده - تيخ مشروطيتار

   گوهردشت کتابخانه)الحکما رستم(هاشم آصف  محمد- خيالتوار رستم
  گوهردشت کتابخانه یقاسم  ابوالفضل- یگارشيال
  
  ین بي تو- خ تمدن جهانيتار

   جلد٣ یبي صلیجنگ ها
  وتامس ي ه- اي اسپانیجنگ داخل

  زاکي ژول ا-  آلبر ماله - ر فرانسهيکبدهم فرانسه و انقالب جيخ قرن هيتار
  نهرو جواهر لعل  - خ جهاني به تارینگاه
  نهرو جواهر لعل  -  منیزندگ

   یگاندمهاتما  - سرگذشت من
  ی گاندهاتما م- همه مردم برادرند

   جلد٢ ترنر - پ اسيلي ف- کايخ کوبا و رابطه آن با آمريتار
   جلد٣کا يا و آمري اسپانیها خ جنگيتار
  

  ست يان مجاهد و مارکسي زندانیموجود در بندها...  وی و فلسفیاسي، سیدب ایها کتاب
  ن کوبي دکتر زر- ینقد ادب
   ادوارد براون - رانيات ايخ ادبيتار
  گوهردشت  کتابخانه -  ادوارد براون- انيرانيان ايک سال در مي

   جلد٢ن ي آريیحي - ماياز صبا تا ن
  

  وژهس دوري مور- استياصول علم س
  تيد عناي حم-  عرب یاسيشه سي در اندیريس

  جونز. ت.  و- و لنکتسر. ني فاستر، ل- کل، ب ي ما- یاسيشه سيخداوندان اند
   ین پاسارگاردي بهاالد- یاسيخ فلسفه سيتار

  لونهيو سينتاسي ا- کتاتورهايمکتب د
  گاني شا-  هندی فلسفیها ان و مکتبياد
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  تيد عناي ترجمه حم-  دوجلد - فلسفه هگل
  )ی فروغیمحمدعل ( حکمت در اروپاريس
   هگل- گان و بندهيخدا
  -  بزرگی خ فالسفهيتار
   ی کائوتسک- تيحي مسیادهايبن

  ی روژه گارود- شه هگليدر شناخت اند
  مانوئل کانتي ا- سنجش خرد ناب

   راسل - ل ذهنيتحل
    گوهردشت-  برتراندراسل-  و سازمانیآزاد
  - ات ارسطويعيطب
   - خ هنريتار
  ر روسوي ی پ- ع و اختراعاتيخ صنايتار
  

   پاولوف- ی روان شناسیبه سو
   نرمان مان - یاصول روان شناس
   فروم کي ار- یبحران روان کاو

  
   ارنست مندل - علم اقتصاد

  ی جاماسب- اقتصاد به زبان ساده
  یزي از پل سوئیک کتاب اقتصادي

  
 احمد  جالل آل- انت روشنفکرانيدر خدمت و خ

  احمد ل آل جال- یغرب زدگ
  دي آندره ژ- یبازگشت از شورو

  دي آندره ژ- یني زمیها مائده
   ر و گوهردشتحصا  کتابخانه قزل- یا  انور خامنه- تا مائو  از مارکسیطلبد نظريتجد

  
  درگانگي مارسل ن- ني التیکايست کشور آمريب

  نتونين بري کر-  چهار انقالبیکالبد شکاف
  - کايسرخپوستان آمر

  - کا را ساختندياهپوستان آمريس
   قوام نکرومه - غنا

   ژان پل سارتر- جنگ شکر در کوبا
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  انين ابوترابي ترجمه حس-  پل اردمن- ٧٩سقوط 
  یدي فرد هال- راني در ایه داري و توسعه سرمایکتاتوريد

   ژوزئه دوکاسترو- ها  و خرچنگها انانس
  یاسالمممالک   دریسيخاطرات همفر جاسوس انگل

  
  ستيان مجاهد و مارکسي زندانی شعر موجود در بندهایها کتاب

  سندگاني از نوی جمع- ني التیکايشعر آمر
  کي اشعار نو و کالسی مجموعه ا-  از گلیدامن

  )شد یافت مي ها آنبا تمام اشعار او در يتقر(ما يچند مجموعه کوچک از اشعار ن
   ی مولو- ی معنویمثنو
   یالرحمان جاموان عبديد
   ی و ناتل خانلرح اکثر محققان به جز شاملويوان حافظ به تصحيد
  یح فروغي به تصح- یات سعديکل
  ی مولو- یزيوان شمس تبريد

  ) جلد۵٠ش از يب(یات فارسي ادبیمجموعه شاهکارها
  ی سهراب سپهر- هشت کتاب

  مجموعه اشعار فروغ فرخزاد
  الث اشعار اخوان ث مجموعه

  یريدون مشيمجموعه اشعار فر
  ی کندکنیعيمجموعه اشعار شف

  
  اني موجود نزد زندانیها فرهنگ
   لغت و اصطالحات یها فرهنگ

   - یاسيفرهنگ اصطالحات س
   دهخدا- امثال و حکم
  یزين بن خلف تبري محمد حس–برهان قاطع 

  د ي عمیفرهنگ دو جلد
  ني معی جلد۶فرهنگ 

  
  یانپور کاشاني منوچهر و عباس آر- یسي به انگلیفرهنگ فشرده فارس

  یانپور کاشاني منوچهر و عباس آر- ی به فارسیسيفرهنگ انگل
  . ميي حی به فارسیسي و انگلیسي به انگلیفرهنگ فارس

  یسيحروف اضافه در انگل
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   ین پاسارگادي عالالد- یسيدستور زبان انگل
  ی دکتر مسعود انصار- یسيزمان در انگل

   یري مد- یسيگرامر کامل انگل
  ی جوادعسگر- یسيگرامر انگل

  ی و عربی، فرانسه،  آلمانیسي انگلیها ان زبی آموزشیها کتاب
  رستاني در سطح دبی آموزشی درسیها کتاب

  
   بودندني که در بند مجاهديیها کتاب
  لوبون  گوستاو- خ تمدن اسالم و عربيتار

  ويتورگک کيرژي و-  از نو شناختیستي که بایغمبريمحمد پ
  کلين هي محمد حس-  محمدیزندگان
  ی جعفری ترجمه مهد-  عبدالفتاح عبدالمقصود-  طالبی بن ابیامام عل

  ی ترجمه اسداهللا مبشر-  عباس محمود العقاد- راه محمد
  اري دکتر محمود رام- خ قرآنيتار
 داني زی جرج- خ تمدن اسالميتار
  

  یاهن خرمشي بهاالد- یقرآن و قرآن پژوه
  ی دکتر محمد خزائل- اعالم قرآن

  انيچم بادا- یصرف و  نحو عرب
   - قاموس قرآن

   - یفرهنگ اصطالحات عرفان
  
   جلد٢٠ يی عالمه طباطبا- زانيالم ر قرآنيتفس

   جلد۵ یاهللا طالقان تي آ- از قرآن ی پرتو
  یرازير نظر ناصر مکارم شي ز- ر نمونه قرآنيتفس

  ینيخ کلي ش- یاصول کاف
  )موقع چاپ شده بود  که تا آنی مجلداتهيکل (ی جعفری محمدتق- ی معنویوشرح کامل مثن
  )  که تا آن موقع چاپ شده بودیه مجلداتيکل ( ی جعفری محمدتق- البالغه   جشرح کامل نه

  
  یرونيحان بي ابور- هيآثارالباق

   ین مولويالد  جالل- هيه ما فيف
  یر طبريجر - یخ طبريتار
  یهقي ابوالفضل ب- یهقيخ بيتار
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  )عيرف(قت يع حقي عبدالرف-  جلد٢ان يراني ای فکریها خ نهضتيتار
  اهللا صفا حي ذب- ران هشت جلديات ايخ ادبيتار

  اهللا صفا حي ذب- راني در ايیحماسه سرا
   احمد رنجبر- ی فردوسی فکریها جاذبه

  عقوب آژندي ترجمه - ران بعد از اسالميخ اي در تاریريس
  - ی صفویخ عالم آرايتار
  ن کوبيزرن يعبدالحس - بعد از اسالمران يخ ايتار

  ن کوبيزرن يعبدالحس - بامداد اسالم
  ن کوبيزرن يعبدالحس - با کاروان حله

  ن کوبيزرن يعبدالحس - با کاروان اسالم
   ندوشنی اسالمیک کتاب از محمدعلي

  
   فرانتس فانون- قايانقالب آفر

   عمار اوزگان- الجهاد افضل
  م رودنسوني ماکس- ل وعربيياسرا

   کرامهیها ه کتابمجموع
  ی ترجمه اسداهللا مبشر- نيدر جبهه مقاومت فلسط

   فرانتس فانون- ني زمیرو) نيمغضوب(انيدوزخ
  ازي ابوا-  آوارهینيفلسط

  یلي الکس ه- کسيمالکوم ا
  

   - کشکول
  یخ محمود شبستري ش- گلشن راز

  ن عطاريدالدي فر- ريالط منطق
  وان مسعود سعد سلمانيد
  یانياصرخسرو قبادوان نيد
  یزيوان صائب تبريد

  ی گنجویکر نظاميهفت پ
  

  یبي ترجمه حسن حب- چي ژرژ گوور- یجامعه شناس
  یني نائیرزاي م- المله هياالمه و تنز هيتنب

  ین مکي حس- یمدرس قهرمان آزاد
  ی کتاب دانشگاه- ی جانوریست شناسيز
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ر يا تفاسيزان يرالمي تفس مانند،ان مجاهدي شده توسط زندانیداري خریها  از کتابیبخش
که   فوق بدون آنیها کتاب.  خوانده نشدندی توسط کسگاه چيه ی معنویالبالغه و مثنو نهج
ک ياگر در .  شده بودندیدارياد خري با ولع ز، داشته باشندها آن به یازيان نيزندان
. دشدن ی نمیداري خرگاه چيهها   از کتابید تعداديشا ،ميبرد ی به سر میط عاديشرا
 چرا که وجود صندوق ، داشتندیا  دورهیها  د کتابي در خریان مجاهد دست بازتريزندان

ل عدم يست به دليان مارکسيزندان. داد ی مها آن را به ین امکاني چن،مشترک در اتاق
 ین امکاني از چنی و گروهیاسي سیها دگاهيوجود صندوق مشترک و افتراق در د

  . برخوردار نبودند
  

  :افتيرمعمول به بند راه يق غير از طري زیها ها کتاب عام بعد از قتل
   )افته بوديست چگونه به بند راه يادم ني( ی دولت آباد- دريکل

  )ها آورده بود  از خانوادهیکي یدر مالقات حضور(رومن روالن - فتهيجان ش
  

  بود شتريبست يان مارکسي که در بند زندانيیها کتاب
   هربرت مارکوزه- خرد و انقالب

   هربرت مارکوزه - یانسان تک ساحت
  ن تافلر ي الو- موج سوم

   ژان ژاک سروان  -  ی جهانیتکاپو
   کارل پوپر-  هربرت مارکوزه- ا اصالحيانقالب 
   کارل پوپر- یگريخيفقر تار

   هلن کارروانکوس- حکومت مصادره شده
   هاناآرنت- خشونت

  السيالن جي م- ديبقه جدط
 

 ان بودي که در دسترس زندانیها و مجالت روزنامه
   یهان ورزشي ورزش و کیاي دنی مجالت ورزش- ها ی دانستن-  دانشمند- لمي ف- سروش
ش از آن آزادگان در زندان ي، ابرار و پی اسالمیهان، جمهوري اطالعات، کیها روزنامه
 فوق اضافه یها ز به روزنامهيسالم ن) ۶٨-۶٩(در دوران اواخر زندان . شدند یپخش م
م ي رژیون داخليسي که به اپوزيیجا  رسالت از آنی  در آن دوران روزنامهیشد ول

 پخش ها زندان جنگ و یها  در جبههیني به دستور خم،وابسته بود) جناح مؤتلفه(
  . شد ینم

 بند داشتند ی که مقامات زندان رویتي بسته به حساس،ندها فروخته شده به بیها روزنامه
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  یآور ماه جمع کيا ي بعد از دو هفته ،ميبرد ی م  که در آن به سریا دوره و زمانيو 
و کرده و از ي را آرشها آنان ين بود که مبادا زندانيهراس مقامات زندان از ا. شدند یم
  . ندل آوراستفاده به عم...  و آنیا آمارهاي و ها لهمقا
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  ٣٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مهر۵
  ٣٥٣, ٣٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . رواندي انيآبراهام

  ٢٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یابرند محمدعل
  ٤٣٠, ٢٠٨, ١٨٣. . . . . . . . ی محمدعلیابرند
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهدیچ شميابر

  ٣٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یابطح
, ٨٨, ٤٠, ٣٨. . . . ستياتحاد مبارزان کمون

٣١٦, ٣٠٤, ٣٠٢, ١٩٨, ١٦٩, ١٠٣ ,
٤٤١, ٣٤٧  

  ٣٠٤, ١٧٤. . . . . . . . . . . . . ها ستي کمونهياتحاد
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابوالقاسمیعشر یاثن

  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمدزاده
  ١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمدزاده طاهر
  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمدزاده مسعود

  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمودنژاد یاحمد
  ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يیآخوند طباطبا

  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محسنیآخوند
  ١٣٤, ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یُارد عل
  ٣٢٩, ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . یعل  شعبانیاردکان

  ٤١٤, ٤١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اردوان سودابه
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ناخداافريآر

  ٢٠٩, ٢٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيآزاده حس
  ٣٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .  خامنه معصومهیاسد
  ١٠٣, ١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هوشنگیاسد
  ٤١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي حمانياسد
  ٣٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  معصومهخامنه یاسد

  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مسلمیالبياسکندرف
  ٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضایاسکندر

  ١٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کي فردرانياسکندر
  ٣١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  صبايیاسکو
  ٣٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اکبریانيآشت

  ٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيحس دي سیاصغر
  ١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  منوچهرینانياطم

  ٣٤٧, ٤١, ٤٠. . . . . . . . . . . . انوشي کیاعتماد
  ٣٥٦, ٣٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني افشیاعراب
  ٢١١, ٢٠١, ٢٠٠. . . . . . . . . . . . . السادات اعظم
  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوني فریاعظم
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیاعظم

  ٣٢١, ٣٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آفتابگردان
  ٣٢٤, ٣٢٣, ٣٢٢. . . . . . . . .  مرجانیافتخار
  ٤٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بهرامیافضل

  ٣٠٤, ٣٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اقتصاد اکبر
, ١٦٦, ١٥٢, ٩٧, ٧٩, ٥١, ٤٦. . . . . تياقل

٣٠٤, ٢٦٦, ٢٦٥, ٢٦٤, ١٧٣, ١٦٧ ,
٤٢٣, ٣٣٤  

  ٣٢٩, ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مسعودیاکبر
, ٣٨٠. )ی واحد مسکونیسربازجو(یاکبر

٤١٧, ٤٠٧, ٤٠٤, ٣٨٥, ٣٨١  
, ١٦٧, ١١٩, ١٠٢, ١٠١, ٧٩, ٥٧تياکثر

٢٦٣, ٢٤٠, ٢٢٢, ١٩٨, ١٧٥, ١٧٢ ,
٣٣٠, ٣٢٨, ٣١٩, ٣٠٨, ٣٠٤, ٢٦٥ ,
٤٥٠, ٤١٢, ٣٣٤, ٣٣٣, ٣٣٢  

  ٢٦٥, ٢٤٠, ١٠١, ٥٨, ٥٧. . . . . . . یتياکثر
  ٣٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یآل موسو
  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القارعه
, ١٥٥, ١٣٢, ١١٧, ١٠٥. . . روزي فیالوند

١٩١, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧, ١٦٢ ,
١٩٥, ١٩٤, ١٩٣, ١٩٢  

  ٣٧٨, ٣٠٣, ١٧١, ٨٧. . . . . . . . . دي سعیامام
  ٣٥٨, ٣٥٧, ٢٦٦. . . . . . . .  عباسرانتظاميام
  ١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نوشابهیريام

  ١٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مجتبیانصار
  ٢٢٢, ١٧٩, ١٢٦, ١٢٥. . . دي مجیانصار
, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٦. . . ثمي معاون میانصار

٢٩١, ٢٩٠, ٢٨٥  



  نه زيستن نه مرگ

 

٤٨٢
, ١٣٥, ١٣٤, ٤٢. . . . . . یآباد  نجفیانصار

١٤٢, ١٤٠, ١٣٨, ١٣٦  
  ٤١٨. . . . . . . . . )یناصر(یآباد  نجفیانصار
, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧. . . . کيدئولوژيانقالب ا
٢٩٣  
  ٣٣٢, ٢٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انگلس
  ١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسعود ی علیانوار

  ٢٦٣, ١٢٧, ٧٩, ٥١. . . . . . آهنگران صادق
, ٤٦, ٤٥, ٤٣, ٤٢, ٣٨, ٢٠, ٩, ٥. . . نياو

٦٩, ٦٤, ٦٠, ٥٧, ٥٥, ٥١, ٤٨, ٤٧ ,
١٢٩, ١١٩, ١٠٤, ١٠٣, ٨٧, ٧٦ ,
١٤١, ١٤٠, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧, ١٣١ ,
١٧٥, ١٧٣, ١٦٢, ١٥٩, ١٥٢, ١٥١ ,
٢٠١, ١٩٨, ١٩٧, ١٩٥, ١٩٤, ١٧٩ ,
٢٢٠, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٥, ٢١١, ٢٠٢ ,
٢٨٥, ٢٨٢, ٢٦٩, ٢٥٢, ٢٣٥, ٢٣١ ,
٣١٢, ٣٠٧, ٣٠٣, ٣٠٢, ٢٩٩, ٢٩٥ ,
٣٢٧, ٣٢٠, ٣١٨, ٣١٧, ٣١٦, ٣١٣ ,
٣٣٧, ٣٣٦, ٣٣٤, ٣٣٣, ٣٣٢, ٣٣١ ,
٣٧٩, ٣٧٦, ٣٥٩, ٣٥٨, ٣٤١, ٣٣٩ ,
٣٩٣, ٣٩٢, ٣٩٠, ٣٨٤, ٣٨١, ٣٨٠ ,
٤٣٠, ٤٢٦, ٤٢٣, ٤١٨, ٣٩٥, ٣٩٤ ,
٤٤٩, ٤٤٦, ٤٤٠, ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٣٤ ,
٤٨٥, ٤٨٤, ٤٥٨, ٤٥٥, ٤٥٣  

  ٤٥٢, ١٩٣, ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . نژاد رانيا
  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عبدالرضایزديا

  ١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بابازاده هوشنگ
  ٢٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وکيباباصحاف ب
  ٤٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بابانژاد ستار

  ٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازرگان
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازرگان پوران

  ٦٤. . . . . . . . . . . . . . . )حصار پاسدار قزل(یباقر
  ٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . ايبامداد ور

  ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باهنر محمدجواد
, ٣٤٣, ٢١٧, ١٥٣, ٣٩, ٣٤, ١٢. کوتيبا

٤٥٥, ٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٧, ٣٤٦, ٣٤٤ ,
٤٨٥  

  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  زهرايیبخارا
  ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهديیبخارا

  ٣٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . ني افشیبرادران قاسم
  ٣٦١, ٣٤٩, ٣٣٤, ٣٠٧. . . رهيبرادران من
  ٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . ی مهدی گرمرود برجسته
  ٢٠٧, ٢٠٤. . . . . . . . . . . . . بشر منوچهر بزرگ
  ٩, ٥, ٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي مجیچ بسط
  ٣٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدی علیبشارت
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمديیبکا
  ٢١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حسنیبلوک
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنان
  ٣٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٩بند 

  ٨٢, ٥١, ٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليبنده جل
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افشان محمود بنفشه

  ٢٦٢, ١٧٦, ١٦٧, ٧٩, ٥٠. . . . . . صدر یبن
  ٤٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيبه آذ
  ٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تييبها

  ٤٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یبهزاد
, ١١٨, ١١٧, ١١٦, ١١٥, ٩٧, ٩٥یگاريب

٤٨٤, ٢٧٣, ١٩٥  
  ٥٣, ٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . وشايپارسانژاد س

  ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اووشينژاد س پارسا
  ٣٦٦, ٣٣٥. . . . . . . . . . . .  شهرنوشپور یپارس

  ٣١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميپاکباز مر
  ٣٣٣, ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نژاد پاک
  ٣٢٧, ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . نژاد شکراهللا پاک
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شاندوریپتوف
  ١٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی سلطانعلرايپذ

  ٤٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یپرتو
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی محمدمهدیپرتو

  ٣١٧, ٣١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيپرواز نسر
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيپرو

  ٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديپوراسعد عبدالحم
  ٢٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یپورنجات مرتض

  ٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شوايپ



  ها اندوه ققنوس

 

٤٨٣
, ١٢٦, ١١٠, ١٠٥, ٧٩, ٧٠, ٣٨. . . کاريپ

٣١٣, ٣٠٤, ٢٦٥, ٢٦٤, ٢٠٩, ١٤٩ ,
٤٣٨, ٣٣٤  
, ٣٥٣, ٣٥٢, ٦٥, ٤٢, ٣٩, ١١. . . . . تابوت

٣٦٢, ٣٥٩, ٣٥٨, ٣٥٧, ٣٥٦, ٣٥٤ ,
٣٦٧, ٣٦٦  

  ٢٩٤, ٢٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علیکنديتا
, ٢١٧, ١٤٠, ٥٥, ٤٦, ٤٥. . .  بندالتيتشک

٣٩٣, ٣٩٢, ٣٩١, ٣٧٣, ٣٢٥, ٣١٨ ,
٤٨٤, ٤١٣, ٤١٢, ٤٠٠, ٣٩٥, ٣٩٤  

  ٢٢٠, ٢٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . .  زندانالتيتشک
  ٤٤٩, ٢٠٤, ١٤٤, ١٣٩, ١٣٨, ٤٩ريتعز
  ٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي حميیتقوا
  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خسرویتهران
, ٣٢٠, ٣١٩, ٣١٧, ٣١٥. . . . یکيتاکت توبه 

٣٣١, ٣٣٠, ٣٢٩, ٣٢٨, ٣٢٥, ٣٢١ ,
٤٨٥, ٣٤٠, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦  
  ٣٢٩, ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علیتوتونچ
, ٢١٥, ١٣٣, ١٠٢, ٩٧, ٥٨, ٥٧. . یا توده

٢٧٠, ٢٦٥, ٢٥٨, ٢٥٣, ٢٤٨, ٢٤٠ ,
٤٥١, ٤٥٠, ٣٤٦, ٢٩١, ٢٨٢, ٢٧٤ ,
٤٥٧, ٤٥٦, ٤٥٥, ٤٥٤, ٤٥٣, ٤٥٢ ,
٤٥٩, ٤٥٨  

  ٣٠٦, ٢٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اصغریتوکل
  ٤٦٢, ٢١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یتولستو
  ٤٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لئونیتولستو

  ٢١١, ٢٠١, ٢٠٠, ١٣٠. . زداني انيموريت
, ٣٤٥, ٣٣٤, ٣٢١, ٣٢٠, ٣١٩بايثابت فر
٣٤٨, ٣٤٦  
  ١٩٨, ١٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برزيجامع فر
  ١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيکلخوران فهم جامع
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احمدفهيفشان وظ جان
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محسنديجاو
  ٢٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ارفعیليجبرئ
, ٢٣٢, ٣٢, ٢٨, ٢٥, ١٣. . . دي سعیليجبرئ

٢٧٢, ٢٦٦, ٢٦٥, ٢٣٣  
  ١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضایجبل

  ٣٣٣, ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یجزن
  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ژني بیجزن
  ٣٠٦, ١٥١, ١٥٠, ١٣٠. . . . . دي حمیجعفر
  ٢٥٨, ٢٥٧, ١٥١, ١٥٠. . . دي فرشیجعفر
 روزنامه انقالب ريمد(  محمدیجعفر

  ٣٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )یاسالم
  ١٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی محمدتقیجعفر
  ٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضانيالد جالل
  ٣٦٣, ٣٦٠, ٣٥٩. . . . . . . . ضا غالمریجالل
  ٤١٢, ٤١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني شهیجلغاز
  ٣٣٨, ٣٢٩, ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . ی هادیجمال
  ٣٠٦, ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علیديجمش
  ٢٧٨, ٢٣١, ٢٣٠. . . . . . . . . زاده محمد جنگ
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی اهللا قلیريجهانگ
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یقل  اهللایريجهانگ
  ١٧٥. . . ی جعفر، محمدقلن،ي مهیريجهانگ
  ٣٢٩, ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . في لطیمرد جوان
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوني فریجوان
  ٣٠٨, ٣٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . هي تخلیها جوخه
  ٤٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تجود

  ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جوشقان محمدرضا
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضا یجوشقان

  ٢٨٧, ٢٤١, ١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . چه گوارا
  ٣١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گوارا چه

, ١٠٩, ١٠٦, ١٠٣, ٨٠, ٣٤. . . حاج داوود
٢٧١, ٢٢٨, ١٣٢, ١٣٠, ١٢٦, ١١١ ,
٤٢٣, ٤١٢, ٣٦٦, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٠ ,
٤٨٤, ٤٥٢, ٤٣٧, ٤٢٩  

  ٤١٠, ٤٠٩, ٣٦٦. . . . . . . . حسن هنگامه حاج
  ٤١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهرنزاد یحاج
  ٤٤٤, ٤٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علنژاد یحاج
, ٤١٥, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣ی مهرنژاد یحاج

٤٤٣, ٤٤٢  
  ٢٦١, ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حافظ

, ١٦٢, ١٤٤, ١٠٥, ٩٩, ٤٩. . . حاکم شرع
٢٩٢, ٢٤٧, ٢١٩, ٢١٧  

  ٢٢٩, ٢٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مي ابراهیبيحب



  نه زيستن نه مرگ

 

٤٨٤
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . .  محمدحسنیزيخائ یبيحب
  ٥٠, ٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموت یحت

  ٣٢٦, ٣٢٥, ١٧٠. . . . . . . . . . . دي سعانيحجار
  ٣٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یاحيحر ر

, ٢٤٠, ١٧٥, ١٣٣, ١٠٢, ٥٣. حزب توده
٣٣٠, ٣٠٨, ٣٠٤, ٢٦٣, ٢٤٩, ٢٤٨ ,
٤٥٠, ٤٤٩, ٤٠٣, ٣٤٥, ٣٣٣, ٣٣٢ ,
٤٥٧, ٤٥٥, ٤٥٤, ٤٥٣, ٤٥٢, ٤٥١ ,
٤٥٨  

  ١٨٠, ١٧٤, ١١٠ی اسالمیحزب جمهور
, ١٧٦, ١٧٤, ١٥٠, ١٠١. . حزب دمکرات

٤٣٩  
  ١٧٦. . . . . . . . . . . . . . . حزب دمکرات کردستان

, ٣٢, ٢٩, ٢٣, ٢٢, ٢١, ١٦. . حسام محمد
٣٠٦, ٢٩٤, ٢٨٢, ٢٤٠, ٤٢  
  ٢٥٥, ٢٥٣, ٢٥١, ٢٤٩ی پاک مهدیحسن
  ٣٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  معصومهیحسن
  ٤٣٧, ١٨٠, ٩٦. . محمددي سی بهشتینيحس
  ١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داحمدي سینيحس
  ١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دحسني سینيحس
  ٣٠٦, ٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مرتضینيحس
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یظيحف
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شناس تراب حق

  ١٨١, ١٣٨, ٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق بشر
, ٣٣, ٣٢, ٢٥, ٢١, ١٨. . . ني حسگو قتيحق

٣٤  
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حکمت منصور

  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اري شهریميحک
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهردرزادهيح
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کسار اللهخا

  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميخاکسار نس
  ٢٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اسداهللایخالص
  ١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یدعلي سیا خامنه
  ٣٧٥, ٢٠٤, ١٣٧, ١٣٦. . . ی هادیا خامنه
  ١٢٩, ١١٢, ٦٦, ٦٤. . . . . . .  محمدیخاموش
  ٤٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علیخاور
  ٤٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني حسیخرم

  ٤٣٦, ١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خشنود جمال
  ٣٤٤, ١٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سرخ خط
  ٢٦٨. . . . . . . . . . . . . . . .  نوراهللایپورگرگر ليخل
  ٣٩٤, ٣٧٤, ٣٧٣. . . . . . . . . . . . . . .  عفتیليخل

  ٢٤٤, ٢٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . لخمسه ابوالفض
, ٢٤٤, ٢٤٢, ٢٢٨, ٢٢٦. . . . . خمسه محمد
٢٤٨, ٢٤٥  

  ٣٧٥, ٣٧٢, ٣٢٧, ٣٢٦, ١٨١. . . . . ینيخم
  ٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احمدینيخم
, ٨٧, ٥١, ٤٨, ٣٢, ٣١, ٢٤اهللا  روحینيخم

١٧٧, ١٦٣, ١٤٠, ١٢٢, ٩٦, ٨٩ ,
٣٣٢, ٣٠٣, ٢٨٠, ٢١٥, ١٨٠, ١٧٩ ,
٤٣٢, ٤٣١, ٤٢٨, ٣٥٢, ٣٣٦, ٣٣٣ ,
٤٥١, ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٣٧, ٤٣٤, ٤٣٣ ,
٤٧٠, ٤٥٧, ٤٥٣, ٤٥٢  

  ٣٣٣, ٣١٨, ٩٠, ٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . یابانيخ
  ٣٢٨, ١٠٨, ٥٦. . . . . . . . . . . . . ی موسیابانيخ

  ٣٤٢, ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . زاده مسعود داداش
  ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيدادخواه حس

, ١٢٣, ٧٩, ٦٠, ٥٥, ٤٦, ٩, ٥. یدادستان
١٧٥, ١٧٤, ١٦٢, ١٦١, ١٣٦, ١٢٦ ,
٢٦٩, ٢٣٠, ٢٠٠, ١٩٥, ١٨٠, ١٧٩ ,
٣٢٨, ٣٢١, ٣١٢, ٣٠٨, ٣٠٣, ٣٠٢ ,
٣٧٩, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٧٤, ٣٣٨, ٣٢٩ ,
٤٢٥, ٣٨١, ٣٨٠  
, ١٧٤, ١٦٢, ١٦١, ٢. . . .  انقالبیدادستان

٣٣٩, ٣٢٨, ٢٦٩, ١٧٩  
  ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . تي روحان ژهيدادگاه و
  ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فئودریوفسکيداستا
  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیداوود
  ٣٠٦, ١٣١, ١٠٣, ١٠١. . . .  محسنیدرز
  ٢٦٧, ٢٦٣, ٢٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيدرو
  ٣٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . مهي فهینوگوران  یدر
  ١٢٨, ١٢٧. . . . . . . . . . . . . . .  هوشنگانورديدر
  ٤٥٢, ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یکونديدر
  ١٣٨, ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . محمود دي سيیدعا
  ٣٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محموديیدعا



  ها اندوه ققنوس

 

٤٨٥
, ١٩٤, ١٩١, ١٩٠, ١٨٣. . . . . یدکتر غفار
٤٢٤, ٤٢٣, ٤٢٢, ٣١٨, ٣١٧, ١٩٥ ,
٤٣٠, ٤٢٩, ٤٢٨, ٤٢٧, ٤٢٦, ٤٢٥ ,
٤٤٤, ٤٣٧, ٤٣٦, ٤٣٥, ٤٣٤, ٤٣١ ,
٤٤٥  

  ١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اشرفیدهقان
  ١٠٨, ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . دوبچک الکساندر

, ١٧٢, ١٦٥, ١٦٣, ١٥٨, ١٢٩دوم خرداد
٤٢٥, ٢٦٣, ٢٥٨, ٢٠٢, ١٧٨  

  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ايدووتو آندر
  ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سىيرئ
  ١٨٠, ١٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مي ابراهیسيرئ

  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رادمنش احمد
  ٢٠١, ١٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علینيراز

, ٢٦٥, ٢٦٤, ١٦٧, ١٦٦, ١٥٢راه کارگر
٤٤٠, ٣٢٠, ٣١٨, ٣٠٤, ٢٧٧  

  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ىيرجا
  ١٧٩, ١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . ی محمدعليیرجا
  ٣٥٩, ٣٣٣, ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یرجو
, ١٨٤, ١٧١, ١٧٠, ١٦٧. . . . . مي مریرجو

٢٣٠  
, ١٧٠, ١٦٧, ١٦٦, ٢٨. . . . .  مسعودیرجو

٣٣٤, ٢٩٠, ١٨٤, ١٧٢, ١٧١  
  ٣١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حاج داوودیرحمان
  ٤١٥, ٤١٤, ١٠٣. . . . . . داوود  حاجیرحمان
, ٢٠, ١٩, ١٦, ١٠, ٩, ٨, ٣ داوودیرحمان
٤١, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٦, ٣٥, ٣٤, ٣٣ ,
٧٣, ٧٢, ٧٠, ٦٨, ٦٦, ٦٥, ٥٨, ٥١ ,
٨٤, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٧, ٧٦, ٧٥, ٧٤ ,
٩٥, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٨٨, ٨٥ ,
١٠٧, ١٠٦, ١٠٤, ١٠٢, ١٠٠, ٩٨ ,
١١٥, ١١٤, ١١٣, ١١٢, ١٠٩, ١٠٨ ,
١٢٦, ١٢٠, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١٦ ,
١٣٤, ١٣١, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٨, ١٢٧ ,
١٧٩, ١٧٣, ١٥٦, ١٥٢, ١٥٠, ١٤٩ ,
٢٢٢, ٢٢١, ١٩٥, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١ ,
٢٤٠, ٢٣٣, ٢٢٩, ٢٢٨, ٢٢٧, ٢٢٦ ,

٢٦٩, ٢٥٨, ٢٥٧, ٢٥٥, ٢٤٤, ٢٤٢ ,
٣٣٣, ٣١١, ٣١٠, ٣٠٩, ٢٩٢, ٢٨٥ ,
٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥٣, ٣٥٢, ٣٤٨, ٣٤٧ ,
٣٨٠, ٣٦٦, ٣٦٣, ٣٦٠, ٣٥٩, ٣٥٦ ,
٤٢٨, ٤٢٧, ٤٢٥, ٤٢٤, ٤٢٣, ٣٨٤ ,
٤٣٦, ٤٣٤, ٤٣٢, ٤٣١, ٤٣٠, ٤٢٩ ,
٤٥٨, ٤٥٣, ٤٤١, ٤٤٠, ٤٣٩, ٤٣٨  

  ١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي سعیليرح
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ناصریخان ميرح
  ٢٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اري اسفندیميرح
  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مصطفیميرح
  ٤٥٨, ٣٦١, ٣٦٠. . . . . . . . . . . . ني حسیرزاق
  ٣٦٦, ٣٦٣, ٣٦٠. . . . . . . . . . . . ديمهش یرزاق

  ٤٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضاشاه
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ازي ايیرضا
  ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رضايیرضا
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی رضيیرضا
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سرداريیرضا
  ٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عباسيیرضا
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قدرتيیرضا
  ٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهديیرضا
  ٣١٠, ٣٠٦, ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . ی وليیرضا
  ٣١٠, ٣٠٦, ٢٣٤, ٢٢٨. . اهللا ی وليیرضا

  ٣٠٦, ١٠٢, ٩٧. . . . . . . . . . . . . دي حمیرضوان
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر ی علیرفنسجان
  ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٠٤. . . . . . . . . . . ني حسیروحان

  ٤٨٥, ٢٥٨, ٢٥٦, ٢٥١, ١٨٣روز کارگر
  ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محموديیايرو

  ٤٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومرثيزرشناس ک
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  داوودکام نيزر
, ١٧٦, ٨٢, ١٥, ١٣, ١١. . . ی جمعیزندگ

٢٧٧, ٢٣٩, ٢٣٧, ٢٣٥  
  ١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علیزند
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور یزند

  ٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زه لک زولتان
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البپور غالميز

  ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یسازمان انقالب



  نه زيستن نه مرگ

 

٤٨٦
, ١٨٠. . . . ی انقالب اسالمنيسازمان مجاهد

٣٣٩  
  ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني غالمحسیساعد
  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . رضاي علیانيآشت یسپاس

, ٣٠٨, ٢٣٠, ١٣٩, ١٠٥. . . سپاه پاسداران
٤٥٢, ٣٣٩, ٣٢٩, ٣٢٨, ٣٢٦  

  ٤٥٢. . . . . . . . . یسپاه پاسداران انقالب اسالم
  ٣٠٦, ١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدزيسحرخ
  ١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده یسرحد
  ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابوالقاسمزاده یسرحد
  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القلم عيسر
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي وحالقلم عيسر

  ٣٣٧, ٣٣٢. . . . . . . . . . دمحمدرضاي سیسعادت
  ١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور ديسع
  ١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امکي سپور ديسع
  ٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهدانيديسع
  ٢٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي وحی قمنژاد یديسع
  ٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي وحنژاد یديسع

  ٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احمدانيسالمت
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  افسانهیسلطان
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مهرانیسلطان
  ٢٦٩, ٩٨, ٩٧, ٨. . . . . . . . . . . . . . طلب سلطنت

  ١٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مي کریمانيسل
  ١٨٣, ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . وني همایسماط
  ٣٢٥. . . . . . . . . . . . ومرثي و کاري خشایسنجر
  ٣٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سهرابیسهراب

  ٣٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خردادیس
  ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي زاده رشیشاران

  ٤٦٦, ٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شاملو احمد
  ٢٧١, ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . اهللا ی ولیشانجان
  ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيشاه حس
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قهي صدیشاهرخ
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي سع یشاهسوند

  ٢٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علیميعبدالعظ شاه
  ٢٦٣, ١٦٤, ١٦٣. . . . . . . . . . . . .  حسنانفريشا

  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انيشجر
  ١٧٢, ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شهنامیشرق

, ١٦٥, ١٦٤, ١٦٣, ٤٠ني حسیعتمداريشر
٢٦٣ ,١٧١, ١٧٠, ١٦٧  

  ١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لي جمیعتيشر
  ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی واقففيشر
  ٤٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  کامرانانيشفائ
  ١٩٧. . . . . . . . . . . . . .  محمدرضای کدکنیعيشف

  ٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني حسیشکرالله
, ٥٤, ٥٣, ٥١, ٤٩, ٤٨, ٤٧, ٤٥. شکنجه
٨٩, ٨٧, ٧٩, ٧٨, ٦٩, ٦٤, ٥٩, ٥٧ ,
١٤١, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧, ١١٤, ٩٩ ,
٢٤٩, ٢١١, ٢٠٢, ١٨٠, ١٦٥, ١٤٤ ,
٣١٨, ٣٠٩, ٣٠٧, ٣٠٦, ٣٠٣, ٣٠٢ ,
٣٥٣, ٣٥٢, ٣٤١, ٣٣١, ٣٣٠ ,٣٢٠ ,
٤٥٠, ٤٤٩, ٤٤٠, ٤٣٩, ٣٦٧, ٣٥٧ ,
٤٨٤, ٤٥٨  
  ٢٢١, ٢٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .  شهبازیشهباز
  ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عبداهللایشهباز

  ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یشهرام تق
  ٤٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لي اسماعیشهورد
  ٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هوشنگیشهورد
  ٣٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . يی قضای عالیشورا
  ١٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  متحد چپیشورا
  ٣٦١, ١٧٦, ١٦٧. . .  مقاومتی ملیشورا
 ,١٤٢, ١٣٦, ١٢١. . . يی قضایعال یشورا

٢١٨, ١٧٧  
  ٢١٩, ٢١٨. . . . . . . . . . . . .  دکتر عباسیبانيش
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني حسالحکما خيش
  ٣٢٩, ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . یدمهدي حمیرازيش

  ٢٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ناصرريم صابر بچه
  ١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومرثي کیصابر

  ٣٠٦, ١٨٤, ١٤٦. . . دي سعیميصادق صم
  ١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي سعیميصم صادق
  ١٩٥, ٢٨, ٢١. . . . . . . . . .  محمدرضایصادق
  ٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مرتضیصالح
  ٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انيصباغ
  ٤٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حسنیقيصد
  ٤٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیقيصد



  ها اندوه ققنوس

 

٤٨٧
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهللا یل ویصفو
  ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهللا  فضلیصلوات
  ٤٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مهرانیصمد

  ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یصندوق تعاون
  ١٦٥, ١٥٣, ١١. . . . . . . . . . . . . یصندوق جمع

  ٣٤٧, ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  زهرایضابط
  ٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیضابط

  ٤٩, ٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموت یضرب حت
  ١٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وشي داریطالب

  ٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضايطاهرلو عل
  ٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يیطباطبا
  ٤٥٨, ١٣٨, ١٣٣. . . . . . . . . . . . .  احسانیطبر

  ٣٠٦, ٣٥, ٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طحان نادر
  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اکبریقيطر

  ٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي حمیطلوع
  ٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدي حیطلوع
  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علیعابد
  ٣٣٨, ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قاسمینيعابد
  ٤١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فروزانیعبد

  ٤٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرب رضا
  ٤٤٨, ١٧٧. . . . . . . . . . اهللا بي حبیعسگراوالد
  ٣٣٨, ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یعطاءالله
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احمدیعطاالله
  ٢٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . زي کامبیتهران يیعطا
  ٣٤١, ٣٤٠, ٣٢٢, ٣٢١. . . . . باي فریعموم
  ٤٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يیعمو
  ٤١٤, ٤١٣, ٣٢٨. . . . . . . . . . . .  فرزانهيیعمو
  ٣٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی همدان القضات نيع

  ١٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضا  یغفار
  ١٩٥, ٢٧, ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . .  محرمیغفار
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیغفار
  ٤٥٢, ٤٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . اهللا في سائونديغ

  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یفتاپور مهد
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یفتاح

  ٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کتوريفرانکل و
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيالعابد ني زیفراهان
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . ی محمدعلی جهرم فرخنده

  ٣٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيفردوست حس
  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مهردادیثان فرزانه
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ويفرس
  ٢٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی هانیفرض
  ١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرقان
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرهاد
  ٢٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ري جهانگارشاد یفکر

  ١٩٥, ١٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فالح محمد
  ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی کرمانميفه

  ١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابوالفضلیقاسم
, ٧٣, ٧٠, ٦٨, ٦٦, ٦٥, ٦٣, ٥٢, ٤٢ قبر

١١٩, ١١٣, ٨٩, ٨٨, ٨١, ٧٩, ٧٥ ,
٣١٢, ٢٤٧, ٢١٧, ١٧٦, ١٤١, ١٣٦ ,
٣٦٠, ٣٥٩, ٣٥٧, ٣٥٦, ٣٥٤, ٣٥١ ,
٤٨٥, ٤٨٤, ٤٢٤, ٣٦٦, ٣٦١  

  ٣٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمد  حاجانيريقد
  ٣٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محسنیقرائت
  ٢٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وبيزاده ا قربان
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضایقربان
, ٢٤٩, ٢٢٢, ١٤١, ١٣٠, ١١١. . نهيقرنط

٤٢٢, ٢٩٣, ٢٩١, ٢٥٣, ٢٥٢, ٢٥١ ,
٤٣١, ٤٢٩, ٤٢٧, ٤٢٦, ٤٢٤, ٤٢٣ ,
٤٨٥, ٤٥١, ٤٣٤  

, ١٤, ١٠, ٨, ٥, ٤, ٣, ٢, ١. . . حصار قزل
٤٢, ٣٩, ٣٨, ٣٥, ٣٠, ٢٩, ٢٧, ٢٠ ,
٥٩, ٥٨ ,٥٧, ٥٥, ٥١, ٤٧, ٤٦, ٤٣ ,
٧٩, ٧٢, ٦٦, ٦٥, ٦٤, ٦٣, ٦١, ٦٠ ,
١١٦, ١٠٤, ١٠٣, ١٠٠, ٩٩, ٨٧ ,
١٤١, ١٣٣, ١٣١, ١٢٣, ١٢٢, ١١٩ ,
١٦٤, ١٥٦, ١٥٤, ١٥٢, ١٥١, ١٥٠ ,
٢١١, ٢٠١, ١٩٥, ١٧٤, ١٧٣, ١٧٠ ,
٢٥٧, ٢٥٢, ٢٢١, ٢٢٠, ٢١٨, ٢١٦ ,
٢٩٩, ٢٩٥, ٢٨٨, ٢٨٥, ٢٦٩, ٢٥٨ ,
٣١٢, ٣١١, ٣٠٩, ٣٠٦, ٣٠٥, ٣٠٣ ,
٣٣٥, ٣٣٤, ٣٣١, ٣٢٠, ٣١٨, ٣١٧ ,
٣٥٧, ٣٥٦, ٣٥٤, ٣٥٣, ٣٣٩, ٣٣٦ ,
٣٦٦, ٣٦٥, ٣٦٢, ٣٦١, ٣٥٩, ٣٥٨ ,



  نه زيستن نه مرگ

 

٤٨٨
٣٨٤, ٣٨٠, ٣٧٩, ٣٧٦, ٣٧٤, ٣٧٢ ,
٤١٤, ٤١٢, ٤١٠, ٣٩٥, ٣٩٤, ٣٨٦ ,
٤٢٦, ٤٢٥, ٤٢٤, ٤٢٣, ٤٢٢, ٤١٨ ,
٤٣٤, ٤٣١, ٤٣٠, ٤٢٩, ٤٢٨, ٤٢٧ ,
٤٤١, ٤٤٠, ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٣٧, ٤٣٥ ,
٤٦٢, ٤٥٣, ٤٥٢, ٤٥١, ٤٤٤, ٤٤٣ ,
٤٨٥, ٤٨٤, ٤٦٥  
  ٢٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قطب زاده

, ٣٥٨, ٣٥٦, ٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥٢, ٦٥. قفس
٣٦٧, ٣٦٦, ٣٦٢, ٣٦١, ٣٦٠, ٣٥٩ ,
٤٤١, ٤٤٠, ٤٢٤  
  ٣٣٨, ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . ی علشهيپ قناعت
  ٣٠٦, ١٠٠, ٩٧. . . . . . . . . . . لي اسماعیقناعت

, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٤٢, ٣٩, ١١. . . امتيق
٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨٠, ٧٥, ٧٣, ٧١, ٦٩ ,
١٢٦, ١٠٥, ٩٢, ٨٩, ٨٨, ٨٧, ٨٦ ,
١٧٩, ١٧٦, ١٦٩, ١٤١, ١٣٦, ١٣٤ ,
٣٥٢, ٣٥١, ٣١٢, ٢٦٩, ٢٥٢, ١٩٨ ,
٣٦١, ٣٦٠, ٣٥٩, ٣٥٥, ٣٥٤, ٣٥٣ ,
٤٥١, ٤٣٠, ٤٢٤, ٤٢٣, ٤٢٢, ٣٦٢ ,
٤٨٥  
  ٣٤٦, ٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاردان
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  زهرهیکاشان
  ٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهدیکاظم
  ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهللا في سانيکاظم

  ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکووسي سيکامپانلل
  ١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . .  کرجیکانون کار آموز

  ٣٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مي قرخلو مریانيکاو
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجير ادپويکا

  ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیکرامت
  ١٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهدیکروب
  ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهدیاوغل ميکر
  ٣٢٧, ٣٢٦. . . . . . . . . . . . . . . .  احمدرضایميکر
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بهرامیميکر
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  داوودیميکر

, ٢١٤, ٢١٣, ٢١٢, ١٦٧. . . .  جاللیکزاز
٢٥٦, ٢٥٥, ٢١٦, ٢١٥  

, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٣, ٢١٢. . .  فاطمهیکزاز
٢٥٦, ٢١٦  

  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رىيآشم
  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یريکشم
  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضایکاله

  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کلهر هما
, ٨٢, ٥٨, ٢٩, ١٦, ١٣, ١٠, ١. . . . یکمون

٤٨٤, ١٤١, ١١١, ١٠٥  
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کي المپی ملتهيکم

  ٣١٩, ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آذر١۶کنگره 
  ٤١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آذر١۶ ی کنگره
  ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرامرزیکنوز

  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . یعل پور رجب کوچک
  ٢٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ها یکودتاچ
  ٤٣٩, ١٧٦, ١٧٤, ١٣٢, ١٠٠, ٧٩کومله

  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سودابهايک
  ٤٥٨, ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . ني نورالدیانوريک
  ١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خسرویانيک
  ٣٠٦, ٢٤, ٢٣. . . . . . . . . . . .  محمدرضایانيک
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رضاوانزاديک
  ٣٦١, ٣٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . نالدوي رندوپليگال

  ٤٢٤, ٢٥٢, ١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . یگاودان
  ١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضایگتوند
  ٣٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرزادهيگرانما

  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گرزن مهران
  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قربانیگرگ

  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دحسني سیگسگر
  ٤٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ژيگالو

  ٧٩. . . . . . . . . . . . )ی علاهللا تيآ(یگلزاده غفور
  ٣٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني پرویآبکنار  یگل

  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جاللیا گنجه
, ٢٠, ١٧, ٩, ٥, ٤, ٣, ٢, ١. . . گوهردشت

٧٢, ٦٩, ٥٧, ٥١, ٤٧, ٤٦, ٢٧, ٢٥ ,
١٤١, ١٣٤, ١٢١, ١١٩, ١١٥, ٨٧ ,
٢٦٦, ٢٥٢, ٢١٨, ٢٠٣, ١٥٧, ١٥٦ ,
٢٨٨, ٢٨٥, ٢٨٣, ٢٨٢, ٢٧٨, ٢٦٩ ,
٣٥٣, ٣٣٤, ٣٣١, ٢٩٦, ٢٩٥, ٢٩١ ,



  ها اندوه ققنوس

 

٤٨٩
٤٥٦, ٤٥٥, ٤٤٤, ٤٤٠, ٤٣٧, ٤٣١ ,
٤٨٤ ,٤٦٥, ٤٦٤, ٤٦٣, ٤٦٢, ٤٥٧  
  ٢٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیگوهر

  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجوردى
, ١٧٩, ١٧٥, ١٦١, ١٣٧, ٨٤. . . یالجورد
٣٨٠, ٣٧٥, ٣٦٥, ٣٤٧, ٣٢٨, ٣١٢ ,
٤٨٤, ٤٣٩, ٤١٥  
, ٥١, ٥٠, ٤٠, ٢٠, ٣, ٢ اسداهللایالجورد
١٢٢, ١١٣, ١٠٨, ٨٤, ٨٢, ٨٠, ٥٩ ,
١٤٣, ١٤٠, ١٣٨, ١٣٧, ١٣١, ١٢٣ ,
١٧٩, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٥, ١٦٢, ١٦١ ,
٣٠٦, ٣٠٣ ,٢٤٢, ٢٣٠, ١٨١, ١٨٠ ,
٣٣٢, ٣٣١, ٣٢٩, ٣٢٨, ٣١٢, ٣٠٧ ,
٣٤٥, ٣٤٤, ٣٣٩, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٤ ,
٤٤٨, ٤٤١, ٤٤٠, ٣٥٥, ٣٥٣  

  ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  کورشيیالشا
  ٧٣, ٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ژانتيالف

  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حسنیالهوت
  ٢٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجي ایلشکر
  ٣٧٦, ٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . روسي سیفيلط
  ٤٣٨, ٤٣٧, ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيلن
  ٢٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موي پریلو
  ٣٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "یکزاز. م

  ٤٧٠, ٣٧٥, ١٨١, ١٨٠, ١٧٧. . . . . . مؤتلفه
  ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ها يیمادر رضا
  ٤٦٥, ٤٣٨, ٤٣٧, ٣٣٢, ٢٣٨. . . . مارکس
  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جوادیمالک
, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٧. . . . . ی علیمبشر

٤٦٨, ٤٦٧  
, ٥٠, ٤٨, ٤١, ٣٦, ٢٧, ١٨, ١٠نيمجاهد
١٠٩, ١٠٥, ١٠١, ٩٦, ٩٢, ٨٩, ٦٤ ,
١٣٨, ١٣٣, ١٣٢, ١١٨, ١١٤, ١١٠ ,
١٦٧, ١٦٦, ١٦٢, ١٥٩, ١٥٤, ١٥٢ ,
١٧٧, ١٧٦, ١٧٤, ١٧١, ١٧٠, ١٦٩ ,
١٩٨, ١٩٧, ١٩٥, ١٨٤, ١٨٢, ١٨٠ ,
٢١١, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٥, ٢٠٤, ٢٠٢ ,
٢٤٣, ٢٣٩, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣٤, ٢١٩ ,

٢٨٨, ٢٨٠, ٢٧٠, ٢٦٢, ٢٥٦, ٢٤٤ ,
٣٠٦, ٣٠٥, ٣٠٤, ٣٠١, ٢٩٤, ٢٩٣ ,
٣١٨, ٣١٧, ٣١٦, ٣١١, ٣١٠, ٣٠٩ ,
٣٢٨, ٣٢٥, ٣٢٢, ٣٢١, ٣٢٠, ٣١٩ ,
٣٣٦, ٣٣٥, ٣٣٤, ٣٣٢, ٣٣٠, ٣٢٩ ,
٣٥٦, ٣٤٤, ٣٤١, ٣٤٠, ٣٣٨, ٣٣٧ ,
٤٣١, ٤٢٥, ٤٢٣, ٤٠٣, ٣٦٣, ٣٦٢ ,
٤٤٦, ٤٤٥, ٤٤١, ٤٤٠, ٤٣٩, ٤٣٨ ,
٤٦٧, ٤٦٣, ٤٥٨, ٤٤٩, ٤٤٨, ٤٤٧ ,
٤٨٤  
  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . ی انقالب اسالمنيمجاهد
  ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خي شی تهرانیمجتب
  ٣٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی انصارديمج

  ٢٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نادریمحبوب
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر ی علیمحتشم
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیگيبندرر محدث 
  ٢٧٢, ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده محدث
  ١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یي رضامحسن
  ٢٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یمحسن
  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غالمعباسیمحسن
  ٤٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مي عظني ثمر محقق

, ٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤.  هوشنگیميمحمدرح
٢٤٧  

  ٤٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدزاده حسن
  ٤١٤, ٤٠٩, ٣٦٦. . . . . . . . . . محمدزاده شکر

  ٣٦٦. . . . . . . . . . . . . . .  رضایآباد  بهمنیمحمد
  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی تقیمحمد
  ٢٠٧, ٢٠٦. . . . . . .  محمدیشهر ی ر یمحمد
  ٢٨٤, ١٩٢. . . .  احمدرضای مطهریمحمد
  ٣٦١. . . . . . . . . . . . . . . . ا رضیآباد بهمن یمحمد
  ١٣٩, ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یالنيگ ی محمد
  ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیالنيگ یمحمد
, ٢٠٧, ٢٠٤. . . .  احمدرضایمطهر یمحمد

٢٩٣, ٢٨٤, ٢٨٣, ٢١١  
  ٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اوشي سیمحمود

  ٣٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یمختار ثقف
  ٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سرپاسیمختار



  نه زيستن نه مرگ

 

٤٩٠
  ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیمختار

  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدائن داوود
  ٤٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دحسنيمدرس س
  ٢٢٠, ١٦٠, ١٠١, ٢٧. . . . . . . يیحي یمدرس
  ٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مرتضیمدن
  ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بهزادیمراد
  ٢١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یدفرد مصطفمر

  ١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فاتحیمردوخ
  ١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني معیمردوخ
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيمرض
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدیديمز

  ٣٢, ٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ري بخش ام مژده
  ١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابوالفضلیخيمشا

  ٤٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصدق
  ٢٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصدق دکترمحمد

  ٣٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عزتیمطهر
  ١٦٤, ١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . ی مرتضیمطهر
  ٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محسنیمعاف
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سرهنگ بهزادیمعز

  ٣١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باي سیمعمار نوبر
  ٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باي سیمعمارنوبر

  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . اهللا بتي چاغروند هینيمع
  ١٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمودیمغان
  ٢٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده یمفت
  ٢١٨, ١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . ی مرتضيیمقتدا
  ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيدوست حب مکرم

  ٢٩٤, ٢٢٧. . . . . . . . ی مرتضینيمالعبدالحس
  ٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قاسميیمال
  ١٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دکتر محمدیملک
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی هادیمناف

, ٢٧١, ٢٧٠, ٢٦٨, ٢٦٧, ٢٦٦. . منتظران
٢٩٥, ٢٩١, ٢٨٥, ٢٧٨, ٢٧٢  
  ٤١٨, ٤١٦, ٣٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . یمنتظر
, ١٣٤, ١٢٥, ٩٩, ٤٢. . ینعلي حسیمنتظر

١٤١, ١٤٠, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧, ١٣٥ ,
٢٠٦, ١٧٨, ١٧٦, ١٦٣, ١٤٢  
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  صمدیمنتظر

  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محسنیمنش
  ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومرثي کزاده یمنش

  ٢٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اکبریمنصور
  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یمنعم محمدعل
  ٣٥٢, ٣٢٢, ٣٢٠. . . . . . . . . . . . . مهاجر ناصر

  ١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی آنیمهدو
  ٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مجتبیگيب مهراب
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدنييآ مهر

  ٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهرپرور محمد
  ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ینيموسول

  ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ها نىيموسوى خوئ
  ٤٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احمدیموسو
  ١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یلي اردبیموسو
  ٣٤٢, ٢٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . یلي اردبیموسو
  ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یزي تبریموسو
  ١١٢, ٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مجتبیموسو
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيرحسي میموسو
  ١٧٧, ١٧٤. . . . . . نيدحسي سیزيتبر یموسو
  ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ها ینيخوئ یموسو
  ٥٠, ٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدحسنيیموال
  ٢٩, ٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجي ایمولو
, ١٧٣, ١٧٢, ١٦٦, ١٤٤, ١٢٩, ١٢٥ثميم

٢٤٦, ٢٤٥, ٢٤٤, ٢٢٥, ٢٢٢, ١٧٥ ,
٤٢٥, ٤٢٣, ٢٨٥, ٢٦٩, ٢٤٨, ٢٤٧ ,
٤٣٨, ٤٣٤  

  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مجتبی دريرحيم
  ٤٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی عليیرزايم
  ٢٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فتاحیرعبداللهيم
  ١٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یرمحمديم

  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر ی علیناطق نور
  ٣٠٦, ١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمودانيناطق
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یناظر
  ١٨٠, ١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بهزادینبو

  ١٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نجار احمد
  ٢٧٨, ٢٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  منصورینجف
  ٢٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مترجمینراق
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرامرزسايمينر



  ها اندوه ققنوس

 

٤٩١
  ٢٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مهردادینشاط
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بهزادینظام

  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مصطفینظرآهار
  ٢٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بهزادیرينظ
  ٢٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يیحي یرينظ
  ٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی اصفهانمينع
  ٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . ميم محمد حاج عبدالکرينع

, ٤١٢, ٣٥٢, ٣١٩, ٣١٨. کار مسعود نقره
٤١٣  
  ١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عثمانخي شینقشبند

  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نگهدار فرخ
  ٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يیحي ینور
  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انينور
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عطاءاهللاانينور
  ٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدانيحاتم نوزاد

  ٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کي فردرچهين
  ٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سرهنگرومندين
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرهادیرين
  ٣٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ناصریرين
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  طبعکين
  ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زي پروکخواهين

  ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی مهدیهادو
  ١٣٨, ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . یآباد  نجفیهاد
  ١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زي چنگخانلو یهاد
  ٣٧٥. . . . . . . . . . . . . ی محمدعلیآباد نجف یهاد

, ١٦٢, ١٣٦, ٢اکبر ی علی رفسنجان یهاشم
٣٢٩, ٢٤٤  
  ٣٠٦, ٢٢٢, ١٣٠. . . . . . . . . . . . . . ی علیهاشم
  ٤٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عباسنژاد یهاشم

  ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . دهيهم چسب  بهیهفت قلوها
  ٤٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روزيهمجوار ف

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . رمنصوريهنرکار ساوه ام
  ١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ني میهوش
  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيم یهوش
  ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی غفاراهللا بتيه
  ٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  کورتري مسيه

, ٣٥١, ٣١٩, ١١٦, ٨٦, ٤٢یواحد مسکون
٣٦٩, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٥٥, ٣٥٢ ,
٣٧٧, ٣٧٦, ٣٧٥, ٣٧٢, ٣٧١, ٣٧٠ ,
٣٨٣, ٣٨٢, ٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩, ٣٧٨ ,
٣٩٠, ٣٨٩, ٣٨٧, ٣٨٦, ٣٨٥, ٣٨٤ ,
٣٩٧, ٣٩٦, ٣٩٥, ٣٩٤, ٣٩٣, ٣٩١ ,
٤٠٣, ٤٠٢, ٤٠١, ٤٠٠, ٣٩٩, ٣٩٨ ,
٤١٠, ٤٠٩, ٤٠٨, ٤٠٧, ٤٠٦, ٤٠٤ ,
٤١٦, ٤١٥, ٤١٤, ٤١٣, ٤١٢, ٤١١ ,
٤٨٥, ٤١٨, ٤١٧  
  ٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لوفريوحدت ن

  ٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عود مسمنش یديوح
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابوذریورداسب

  ٢٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليوطنخواه اسماع
  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لي اسماعيیغمايوفا
  ٣١٠, ٣٠٦, ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . ی علیونک
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گنيو
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ناصریاراحمدي
  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديوي دیافي
  ٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مي ابراهیزدي
  ٣٣٨, ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دي سعانيزدي
  ١٩٣. . . . . . . . . . . چي الکساندروی سرگئنيسني
  ١٦٩, ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زي پرویعقوبي
  ١٨٨, ١٤٣, ١٢٥, ٩٥. . . . . . . . . ماي نجيوشي
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