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ای سالخوردگان اين را بشنويد، و گوش فرا دهيد، شما ای 
آيا مشابه اين واقعه قبًال در دوران شما يا . سازندگان زمين

 پدران شما اتفاق افتاده است؟ 
نه بر شماست که اين واقعه را برای فرزندان خود تعريف 

ها   نکنيد و فرزندان شما برای فرزندان خود و فرزندان آ
.های آينده برای نسل  

 
  انجيل٣ و ٢   يوئيل باب اول آيه سوره
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  ٩  گفتار چاپ دومشيپ

   

  ١١  مقدمه

   

  ١٩  یريکابوس دستگ
 شکنجه؛ قتل و کشتار ی معاصر؛ فرمان رسمخي در تاریرحم یاوج ب

  ...و
  

   

  ٢٩  نيانتقال به کشتارگاه او
؛ افتادن در دام؛ يی بازجوی شعبه به شکنجه؛ کيدئولوژينگاه ا

  ... وميشناخت عوامل رژ
  

   

  ۴٩   با آنیشکنجه و برخورد اصول
    ... بودن در ارتباط با شکنجه؛ عدم شناخت و کارکرد شکنجه ویذهن
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  ۵۵  ني از اویدرک واقع
 با داري؛ د" آخراتيعمل"؛ ني اوی خانه ؛ قصابی دوم دادستان طبقه

  ...دوستان و
  

   

  ۶۵  ني بند اودر
 نشان دادن آدرس؛ ؛يی اتاق دو باال؛ امکانات محدود؛ بازجو٢بند 
 زندان؛ رفتار یها  ی؛ عذاب وجدان؛ سرگرمی مخفی  خانه چاپ

  ... و پاسداران

  

   

  ٨٣  ني در اویبهداشت و بهدار
 در یا گاه؛ فرشته  شکنجهاي ی توالت و حمام رفتن؛ بهدارتيوضع
  ... ونياو

  

   

  ٨٩  ن بهم١٩
؛ جنازه در سطل اني زندانی بانهي مقاومت؛ غم و اندوه غرکيشکوه 
    آشغال

  

  ٩٩  شي و فراز و فرودهانياو
  ني؛ حسني اوی هيني؛ حسدي مراسم عی آموزشگاه؛ برگزار١سالن 
وپاسخ   پرسشی ؛ جلسهیهي فقني؛ حسيی هداژهي و منیروحان
؛ دادگاه یخارج اني دانشجودي؛  بازدیني خمژهي وئتي؛ هیالجورد

  ...و
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  ١٦٩   گوهردشتاني زنداننينخست
 یها؛ مسابقات سراسر  توابکوتي؛ باانياداره بند توسط زندان

 و مقامات ی الجوردیدهاي مختلف؛ بازدیها  کالسلي؛ تشکیورزش
  ... نوروز ودي سران حزب توده؛ عیري؛ دستگميرژ

  

   

  ١٩٩  دي جدیا ، تجربهیسلول انفراد
؛  ی سبزه در انفراداندني؟ رومي سخت را تحمل کنطيچگونه شرا

 ري در زيیباي به زدنيشي؛ خطرات اند ی رقص مرغان وحشیهمانيم
 به دنيشي؛ اندخي تارمي؛ تقوی در انفرادیسي؛ شعار نویفشار و سخت

 ني؛ قوانی جمعیها گذشته؛ بزرگداشت مراسم گوناگون؛ مجازات
  ... ویانفراد

  

   

  ٢٥٣  تان دوسانيبازگشت به م
؛ "یفرع"خرسه؛ انتقال افراد به   خالهی در بند؛ دوستی اساسراتييتغ
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 التي؛ طرح مالک و مستاجر؛ تشکیاباني خ ها؛ گشت بندها؛ گلوگاه راه
 مدارس؛ ی اسالمیها ؛ انجمن" وحدتميدفتر تحک"؛ یدستاندا

  ...ها؛ خانه کارگر و ها؛ کارخانه ها؛ اداره دانشگاه
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  ٢٧٥  شکنجه
 ،ی زندان، بهدار،يی در دوران بازجوی و روانی جسمیها شکنجه
 از زندان؛ ی و به هنگام اعدام و تداوم آن پس از آزادشيدادگاه، پ
 یها  گونهشد؛ ی اعمال ماني زندانی اده که بر خانويیها شکنجه

  ...شکنجه و

  

   

  ٢٩٥   نابتيانسان
     در رنج و حرمانیشکوه همبستگ

   

  ٢٩٩  تجاوز به زنان
 به ی جنسیها  زنان؛ تجاوزهي علنهيري دیا  حربهیتجاوز جنس

، يی تجاوز؛ تجاوز در دوران بازجوی شرعهي زن؛ توجانيزندان
  ... وی تجاوز جنسی  ام؛ زنان و مسئله از اعدشيدوران زندان و پ

  

  ٣٠٥  یاسدهللا الجورد
 نيتر یستي فاشی ندهي؛ نمای؛ کشف بهشتیني خمیدئولوژي اینيتجسم ع
 و نهيري دیها  عقدهی از رحم و شفقت؛ دارای؛ عارمي رژیها جناح

  ... انقالب وی در مقام دادستانی روانماري بکي؛ مارگونهي بيیجو نهيک

  

   

  ٣١٣  ی اسالمی جمهوریها  ر زندانمصاحبه د
 ؛ی اسالمی و اعتراف به گناه در جمهوریانواع مصاحبه؛ افشاگر

 حکم اعدام؛ یمصاحبه در دوران زندان؛ مصاحبه شرط اجرا
  ... از زندان ویمصاحبه قبل از آزاد

  

   

  ٣٢٧   زندانی و فرهنگی آموزشیها برنامه
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؛ مراسم دعا و یزن نهي؛ سهيني؛ حسی آموزشیها ؛ کالسني اویمايس
  ... واتيها؛ نشر ؛ کتاباني زندانی از سوی منفیها ؛ مقاومتشياين

  

   

  ٣٤٥  اني نادرست از آمار زندانيیها تيروا
 و ها تي در رواانيها و آمار زندان  آنشيها، گنجا ساختمان زندان

  ... گوناگون ویها گزارش
  

   

  ٣٧٣  ی ساختگیها گزارش
 با آمال و تي واقعینيگزي جام؛يندپس یه که مگون  رخدادها آنانيب

  ... وی فردیآرزوها
  

   

  ٣٩٥  ها تي واقعیانگار دهي ناداي مزمن یماريب
 اطالعات ی  ارائهگران؛ي و دتي در برابر واقعتيعدم احساس مسئول
 یساز هي در مورد افراد؛ شبزيآم  فاجعهیها نادرست؛ گزارش

  ... وروزي دیها تي واقعیا امروز فرد به جیها  برداشت،یخيتار

  

  ٤٥٥  هينما
  
  
  



  

  

  گفتار چاپ دوميشپ
  
  

چنين  بينی پيش. ناياب شد "نه زيستن نه مرگ"، انتشارپس از  يک سال از کمتر
، ای کتاب در خارج از کشور  ش حرفهمشکالت پخحجم کتاب و استقبالی، با توجه به 
 هستم که به معرفی یدوستانيون ی چنين موفقيتی را مد بخش عمده. برای من دشوار بود

 - جا از تک  و جا دارد در همينندرسان بود در پخش آن مرا ياریکتاب همت گماشته و 
  .کنمسپاسگزاری قدردانی و تک ايشان 

ای نيز مواجه  در کنار موفقيتی که انتظار آن را نداشتم انتشار کتاب با مخالفت از سوی عده
 و شناختی که از نيروها و  ی و سياسی جامعهشد که با توجه به ساختارهای فرهنگ

خاطرات چرا که در کنار بيان . رفت گمان آن میپيشاپيش  ،های سياسی کشور داشتم جريان
ها نيز دست زده   به سهم خود به نقد يک فرهنگ و روشنگری در ارتباط با واقعيتزندان

 نيست اين معضلی است که گناه از آنان. آيد را خوش نمیآن عده بودم و اين چيزی است که 
  . ريشه در فرهنگ ما دارد

ها و  چنان بر دگم همتصحيح اشتباهات خودداری از گويی و  اين افراد برای فرار از پاسخ
های غير اصولی و گاه  زنی، فرافکنی و کاربرد شيوه  به اتهامتعصبات خود پای فشرده و 
شان در برخورد با واقعيت و  ت خالیه قبل از هر چيز نشانگر دسغير اخالقی روی آوردند ک

 اين .داد های سياسی کشور را نشان می منطق بود و همچنين درستی ارزيابی کتاب از جريان
کنند کسی که خواهان شأن و منزلت اجتماعی است، به   ها توجهی نمی دسته از افراد و گروه

آلود کردن آب  صد گلکه ق پردازد؛ مگر آن واقعيت پشت نکرده و به ضديت و مقابله با آن نمی
 موارد سستی ،جا که ديگر چيزی برای عرضه نداشتند  آن.در ميان باشد و گمراه کردن مردم

 دمثًال چرا اطالعات نويسنده زيا.  نيز نبود دادن کردند که گاه شايسته پاسخ را مطرح می
ی خوبی   حافظه و يا چرا برخالف ما نويسنده دارایاست و ما دارای چنين اطالعاتی نيستيم

. آيد و الجرم بايستی کار يک گروه باشد  ی يک نفر بر نمی نوشتن اين کتاب از عهده. است
چرا ! رود گويا کار گروهی جرم است و يا اگر کاری گروهی شد اعتبار آن زير سؤال می

ه و نويسنده در کنار بيان خاطرات زندان، ديدگا چراکند،  ها و تبليغات ما را تکرار نمی گفته
  ...  و!تزده اسها هم  رويدادو را دست به تحليل مسائل بيان کرده، چهم يا نظرش را 

و البته اين اظهارنظرها بيش از هر چيز مرا نسبت به درستی راهی که انتخاب کرده بودم 
  . ساخت مصمم میای که در پيش گرفته بودم  شيوه
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های مختلف مورد لطف و محبت  در طول دو سال گذشته به صورت ها، اما گذشته از اين

به ويژه و کردند  شان را در اين کتاب دنبال می که داستان زندگی خود و نسل آناندريغ  بی
يا چيزی در مورد آن  و ندآور را به خاطر نمی ۶٠ دهه نسل جوان و آنانی که دوران سياه

  . دانستم  که به هيچ وجه خود را شايسته آن نمیقرار گرفتم نشنيده بودند
  

موعه، گی الزم را برای فراهم کردن امکانات چاپ دوم اين مج راست اين است که آماد
تا در چاپ جديد با رفع با اين همه کوشيدم . نداشتمهم در چنين مدت کوتاهی  آن

    بيافزايمکتاببه غنای  ها اشتباهات و کاستی
  

يشی در حد از تصحيح موارد نادرست و برطرف کردن اشتبااهات تايپی و ويراجدا 
  :زير است به قرار در چاپ دومها  تغييرات و افزودهای از  فهرست پارهامکان، 

 کتاب، نگاهی اجمالی به سيستم دومجلد  در "واحد مسکونی"های   گنجاندن بخش- 
های سياسی فعال  ی گروه  تا کنون، بررسی کوتاه تاريخچه۵٨اطالعاتی رژيم از سال 

   ؛کتابچهارم جلد حصار در  ن، گوهردشت و قزلهای اوي ن زندا در کشور، نقشه
  ؛اتای موضوع  با پارهپيونددر  اسناد جديد - 
ای مطالب برای درک  تر پيرامون پاره  و مفصلبيشتر  ها و ارايه توضيح  زيرنويس- 

   بهتر وقايع و رخدادها؛
   با خاطرات زندان؛پيوندنقد و بررسی مواردی از چند کتاب انتشار يافته در  - 
  . در جلد چهارم کتاب۶٧عام  يابی قتل بخش ريشهتکميل  - 
  

هر چه در چاپ جديد  با يادآوری اشتباهات و خطاها تالش کردند که کتاب دوستانبا آن که 
رساندن کاری در اين حجم آن سامان به طبيعی است که ، اما تر از کار در آيد شسته رفته

هايی باشد که تالش شده  راه با لغزشتواند هم طور فردی و بدون کمک ديگران می هم به
  :قول بيهقیبه . به حداقل رسانده شودتا حد ممکن 

ام، بپسندند که هيچ نبشته  چنان دانم که خردمندان، هرچند سخن دراز کشيده
و پس از اين عصر مردمان ديگر . نيست که آن به يک بار خواندن نيرزد

  .عصرها به آن رجوع کنند و بدانند
  
  
   

  اقیايرج مصد
  استکهلم

   ميالدی٢٠٠۶ خورشيدی برابر با ١٣٨۵ تابستان
  



  

  مقدمه
١  

 ناگزير به اتفاق با پذيرفتن ريسکی بزرگ،نزديک به سه سال پس از آزادی از زندان، 
ه و به طور  مجبور به ترک وطن شد١٣٧٣، در سال مان   روزه٢۵ همسر و فرزند

سفری سخت و .  ترکيه گريختيمقانونی و با مشقتی بسيار از مرز کوهستانی بهغير
سرنوشت گويا اين بود که . طوالنی که به زندانی شدن خود و همسر و فرزندم منجر شد

شرايط زندان ترکيه برای فرزند و ! سه ماه شرايط سخت زندان ترکيه را هم تجربه کنيم
های جمهوری اسالمی  همسرم که خود زندانی سياسی بوده و بيش از پنج سال در زندان

به سر برده و هنوز نيرو و سالمتی جسمانی خود را به دست نياورده بود، به مراتب 
  . دشوارتر و تحمل آن دردآورتر بود

های  ها و گروه ی افراد، سازمان ی گسترده به هر حال با اعتراض، پشتيبانی و مبارزه
 های حقوق بشری ايرانی و غير ايرانی و نيز همبستگی تعدادی از سياسی و نهاد

 از بازپس فرستادن ما به ايران جلوگيری شده و خوشبختانههای کارگری اروپا،  اتحاديه
  .فرستاده شديم  سوئد رهايی يافتيم و مستقيمًا بهاز زندان ترکيه

  
٢  

خارج از کشور هميشه اين فکر با من بود که گزارشی دقيق، مفصل و مشروح از در 
 و ياد هم و من شاهدش بودم، ارايه دهای جمهوری اسالمی گذشت چه که در زندان آن

 که را گرامی دارمهايی  ی انسان  و سرفرازانه  مغرورانهگی مقاومت و ايستادشهامت، 
چند سالی دير اليلی، نوشتن اين گزارش اما به د. ديگر در ميان ما نيستندشان يها خيلی

  .کردم آن را بطور جدی و تمام وقت آغاز ١٣٨٠های  که در نيمه افتاد تا اين
های  چه که در زندان  اين کتاب گزارشی صرف باشد از آندر ابتدای کار قرار بود
های معمول و  اتفاق افتاد؛ گزارشی از انواع شکنجه ی شصت  جمهوری اسالمی در دهه

رچه شدند، آمار ه هايی که صادر می ها و حکم ی برگزاری دادگاه ها، نحوه رايج در زندان
های درست و   ديگر گزارشهمچون؛ گزارشی مستند ...گان وشد امتری از تعداد اعد دقيق

 ، چرا که من تنها يک شاهد صرف يااما اين مهم بر من ميسر نشد. دقيق تاريخی
نگرد و با کنکاش و بررسی   میمسائلپژوهشگری که از بيرون به رويدادها و 

من جزيی . ، نبودمپردازد ش میش دارک موجود، به تنظيم متن گزارای اسناد و م مقايسه
به .  کنماش  و ارايه خواستم تنظيم از آن حادثه بودم، بخشی از آن گزارشی بودم که می

عاطفی و احساسی درگير شدم که پرهيز  مسائل در هنگام نوشتن با بسياری ،همين علت
و پژوهشی خود يکسر جدا  ی گزارشی از آن بر من ناممکن بود و کتاب از شکل و شيوه
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 نويسی   از گزارش و خاطره شد تلفيقیی کار، نتيجهو   ديگری در پيش گرفتشده و راه
  .که شايد در نوع خود سابقه نداشته باشد

کتاب تنها اختصاص به خاطراتی از اين جايی که  آناما بايد خاطرنشان کنم از 
ام پيش از  های سياسی های جمهوری اسالمی دارد، آگاهانه از شرح فعاليت زندان

 خودداری ،خارج از کشورچه در  در داخل و چه ، و پس از آزادی از زنداندستگيری
به .  من و بيوگرافی نامه زندگیکتاب در واقع خاطرات زندان است و نه اين . ام کرده

، شرح ماجراهايی که  خود۶٠های پيش از ديماه  همين دليل شرح چگونگی دستگيری
 و اين که چگونه و در چه شرايط پس از آزادی از زندان بر سر من و همسرم رفت

 در مان ماجرای دستگير شدنم و شرح يام از ايران گريخت وحشتناکی همراه با خانواده
 را به تمامی ناگفته های ترکيه بار زندان يی، ضرب و شتم و شرايط رقتبازجو و ترکيه

ه هر آن امکان بازپس و آگاهانه از کنار دوران پر از هول و هراس سه ماهه کگذارده 
  .ام ، گذشتهرفت میفرستادن ما به ايران 
هايی از  در اين کتاب آمده، تنها گوشهشان  گزارش و شرح چه که  بايد اعتراف کنم آن

بسياری ناگفته  مسائل و هنوز وسطايی جمهوری اسالمی است های حکومت قرون جنايت
  .ردازمها بپ  در فرصتی ديگر به آنمانده است که اميدوارم

  
٣  

های  دادها و واقعهيشان از جمله در رابطه با رو های خاطراتی که موضوع کتابمعموًال 
گان برای کار ندي و منبع و مرجع آدارندخی ي تار اسناد صورتی از است،   خیيمهم تار

گان، نديآ  انيبر اين باورم که در منيز از سوی ديگر . گيرند میپژوهشی قرار 
 هر سندی را کهدا خواهند شد ياز گذشتگان خود پ تر تر و با دقت نيب پژوهشگرانی نکته

گرا را،  گرايانه، علمی و نسبی د واقعي تا ددهندی شک علمی مورد مطالعه قرار  دهيبا د
از جمله  ؛ کنندهای پيشين گرای نسل  و مطلق گر نش سراپا ناپرسشين بيرفته، جانش  - رفته

  وختهشنا د رنگی نمیياه و سفيکه بدبختانه جز سی نسلی که من به آن تعلق دارم؛ نسل
. استبوده تر از نفس کار  تيش با اهميظاهر برا ت ويفيتر از ک ش مهميت برايکم
  !) مين باشيب ن حد خوشيکم تا ا د دستيبگذار(

ها، با توجه به همين موضوع بوده  ترين آن های اصلی من، شايد اصلی يکی از انگيزه
ان رفته يی جمهوری اسالمی بر زندان ها  و شقاوتی که در زندان  فاجعهاست تا مبادا عمق 

واقعی، غلوها، آمار و ارقامی که با هيچ ريرهای غيها، تصو ل تناقضيميان خاست، در 
ی که تحت عنوان خاطرات يها  های کتاب الی صفحه د و در البهيآ نمی منطقی جور در

های  ا با داستانيکم رنگ شود و  ست،ي اندک ناند و تعداشان هم ان و منتشر شدهيزندان ب
  .  شودانگاشتهکی يتخيلی 
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های سياسی  ، زندانی سياسی و گروهام تا در کنار افشای جنايات رژيم خمينی تالش کرده
چرا که . ها قرار دهم ش آورم و در ميان مردم و در کنار آن را نيز از عرش به فر
ها  از ميان آن. ای از مردم نيستند ی جدا بافته ی سياسی تافتهها زندانی سياسی و گروه

از بد روزگار به چنگ شان يها  بعضیآورند؛ می سياسی روی  ، به فعاليتخيزند میبر
دهند؛ فريب  کنند و سستی نشان می  در زندان قهرمانی می،شوند نامردمان اسير می

شکنند و  شوند؛ در هم می یخورند و پيروز م د؛ شکست مینخور دهند و فريب می می
اميدها  ،کوشش و تالشباز با شوند و  اميدی می گيرند؛ دچار يأس و نا دوباره جان می

  ...سازند و می
ن پرسش اساسی بوده است که ما يا از جمله ،ام ده داشتهيبه دچه که  آندر اين کتاب 

ه که بوده و هست، گون ی همانعني چگونه و تا چه اندازه واقعی، "تيواقع"ايرانيان با 
 نوع برخورد ما با ن که تأثيري و ا؟ميکن ان میيم و چگونه آن را بيشو رو می روبه

و هست و خواهد چه بوده مان    شهيگی فردی و اجتماعی و رشد انددر زند، "تيواقع"
ز ها و يا حتا آفرينش بعضی ا نمايی شک نيست که بسياری از غلوها و بزرگ ؟بود

با نيت خير و در راستای تقويت مبارزه عليه ... ای و   اسطورههای حماسی و صحنه
شود عذر بدتر از گناه و  نيروهای اهريمنی، انجام شده باشد، که اين خود متأسفانه می

  . بينيم گرايی ايرانی می ش را در ذهنیايای که رد پ مشکل تاريخیهمان 
ت کنم که واقع شده است و گونه رواي ی کوشش اين بوده است که تاريخ را آن باری همه

  . پيوست به وقوع میکه نه آنگونه که آرزو داشتم 
  
۴  

 که خود مستقيمًا شاهد آن بوده و يا از مسائلی به پرداختن بيشتراين کتاب سعی من در 
 اردیردن از ديگران، به جز در موها و نقل قول آو و به شنيدهبوده است ام،  سر گذرانده

و به ام  کرده تکيه کمتری کار است،  اطی کامل که الزمههم با احتي ناگزير و آن
ی  توان گفت همه می. ام اده وقعی ننهه است،ها هميشه پراکنده بود هايی که در زندان شايعه
چه تا کنون انجام  از آنبه واقعيت تر   تنها در اين خالصه شده که روايتی نزديکمتالش

  .گرفته، به دست دهم
گويی ندارند،  که امکان پاسخ با کسانی  در رابطهه است برای من بسيار مهم بود

نامشان در يا به همين دليل نام کسانی را که در ميان ما نيستند و . دری نکرده باشم پرده
به ،  نکردهیی نقاط ضعف آنان اظهار نظر کنون در باره جايی ثبت نشده و کسی تا

در . ام راد را مد نظر قرار ندادهگرايش سياسی افنيز در اين رابطه . ام اختصار آورده
  .شده است به علت رعايت مسائل امنيتی از ذکر نام کامل افراد خودداری ،بعضی جاها

شان در اين کتاب آمده  رويدادها و حوادثی که شرحذکر اين نکته نيز ضروری است که 
 های اميدوارم دوستانی که زندان. های تهران است در رابطه با زندانتنها است، 
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اند، روزی گزارش دقيق آن را  ها تجربه کرده جمهوری اسالمی را در ديگر استان
  . است، آگاه کنند منتشر کرده و جهانيان را نسبت به جنايتی که بر فرزندان ايران رفته

  
۵  

ند، ا ههايی که مرا به نوشتن اين کتاب ترغيب کرد جايی که پس پشت تمام انگيزه از آن
های جمهوری اسالمی بوده  چه دقيق تر از رويدادهای زندانارائه دادن گزارشی هر

های منتشر شده در اين زمينه، ضرورتی ناگزير  ی اجمالی و بررسی کتاب است، مطالعه
م که به ا ه، تالش کرده استجايی که برايم ممکن و مقدور بود تا آندر همين رابطه . شد

.  مستقيم و مستند باشندبيشترها هرچه  قول آن دوران دسترسی پيدا کنم تا نقل های  نشريه
ی نهايی اين کتاب به  توانم بگويم که تا آخرين روزهای فرستادن نسخه به جرأت می

ی   در زمينهکه راها و گفتارهايی  ، نوشتهها کتابتا خانه، مسئوالنه کوشش کردم  چاپ
 در ،کاووی اين کند نتيجه.  مطالعه کنماند، های جمهوری اسالمی منتشر شده زندان
در رابطه با . اند  شده جلد آورده به صورت موضوعی در هر چهارو های مختلف  بخش

 ها ی آن  جانبه و همه  کامل نقداشاره کنم کهنيز ها، بايستی به اين نکته  بررسی کتاب
  .طلبد تالشی جداگانه می خودو اين مهم  است  مقصود نبوده

  
۶   

 شايد برای بعضی ۴ و ٣ های جلد به ويژه در ی بسيار از شعر در اين کتاب استفاده
 از شعر در اين کتاب  اما راست اين است که استفاده. خوانندگان تعجب برانگيز باشد

 و آگاهانه بوده است، چرا که شعر جزيی از حيات و زندگی در زندان  کاری با خواسته
کرديم و فضای  ما با خواندن شعرها، روحيه مبارزه را در خود تقويت می. بوده است

 ی روحيه شعر و سرود در تأثير. ساختيم تر می ها، قابل تحمل را با طنين آن ها زندان
بسيار مصر و کوشا  ، بر کردن شعرهابرای از آنان از خيلیجايی بود که   تا آنزندانيان
  .بودند

است و  استفاده شده ام، هدر حافظه داشت چه های زندان و آن  از سرودهبيشتردر اين کتاب 
هر کجا که شعری آمده و نام  .اند بودههای درد و غروری  هر يک بازتاب لحظه

  . های زندان است  به معنای آن است که از سرودهثبت نشده، اش سراينده
شک اين کتاب چيزی کم داشت و با تمام وجود اعتقاد دارم  های زندان، بی  بدون سروده
ی زندان و حال و هوای زندانيان سياسی در آن تواند فضا ها نمی ای بدون آن هيچ نوشته

ی  ندانيان در دههاين شعرها نماد شور و مقاومت ز.  بازتاب دهد راهای سياه و شوم  سال
ای نه  اميدوارم که در آينده. ی تاريخ معاصر ايران است ترين دههشصت يعنی سياه

 به دست ،ام شتهداای کامل از اين دسته اشعار را که در حافظه   مجموعه،چندان دور
  . چاپ بسپارم
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٧   
های جمهوری  های خاطرات زندان  کتاب ی سندهيشان بعنوان نو دوارم کسانی که ناميام

خی ي تاراسنادا نه، بعنوان يشان، چه بخواهيم يها ن کتاب برده شده و گفتهياسالمی در ا
جا به  جا و آن نيده نشوند که چرا ايمورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است، از من رنج

 ياد "خالف واقعيت"هايی  ها به عنوان مطلب  و يا از آن شان چون و چرا گرفتهيها گفته
ی  هيا بر پاي هرگز برخورد شخصی و گروهی با کسی، ،ن نوشتهي هدف من در ا.ام کرده

برعکس، تمام کوشش من بر آن بوده است که . گان نبوده استسنديشک در صداقت نو
در اين کتاب شايد بيش از همه، خاطرات . فًا اخالقی به دور باشمهای صر از داوری
 عالقمندم يشان، در حالی که من عميقًا به ااری مورد نقد و بررسی قرار گرفتهدکتر غف

  . و صميمانه دوستش دارم
 اگر جايی  وجا که ممکن است تصويری واقعی از خودم ارائه داده ام تا آن تالش کرده

های زيادی از من  مطمئنًا ضعف. م تا حد ممکن بيان کرده باشما ضعفی داشته نقطه
م معمولی که در يکی از ا هادعايی ندارم جز آن که انسانی بود. پوشيده مانده است

انسان باقی هايی که دارد   ی ضعف  با همهههای تاريخ ميهنمان تالش کرد سياهترين برهه
شايد هيچ چيزی . های انسانی بکوشد در راه دفاع از ارزشاش  حد توانايیبماند و تا 
ی ژان کريستف آورده است، نتواند مقصود مرا  چه که رومن روالن در مقدمه بيش از آن

  :بيان کنداز نوشتن اين کتاب 
هيچ . رود ام که رو به زوال می من سرگذشت مصيبت بار نسلی را نوشته

اش، از  رگمنخواستم از معايب و فضايلش، از اندوه سنگين و از غرور سرد
ی  ی يک وظيفه کنندهار خردهايش زير ب های پهلوانی و از درماندگی تالش

  ...فوق انسانی چيزی پنهان کنم
  

٨  
، از جمله در مراحل های گوناگون جا دارد از تمامی دوستان گرامی که در زمينه

ها و جلد کتاب و ليتوگرافی و  بندی، طراحی صفحه خوانی متن، صفحه ويرايش، نمونه
  .اری کنمزاند، سپاسگ  مرا در به فرجام رساندن اين مهم ياری و پشتيبانی کرده،چاپ

 نبود، ايشان بايد از همسر و فرزندم تشکر کنم که اگر بردباری و همکاری  در خاتمه
  .آمد نوشتن اين کتاب بر من بسيار دشوارتر می

  ايرج مصداقی
  استکهلم

   ميالدی٢٠٠۴ برابر با  خورشيدی١٣٨٣بهار 
irajmesdaghi@yahoo.com  
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  شت دل من سرگذ
   است زندگی نامه انسان

  اند  که لبش دوخته
  اند  اش سوخته زنده

  اند و به دارش زده
  

   ا سايه.                               ه 
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ط با اشاعه و بس.  گذشته بود۶٠  خرداد٣٠ی پس از  چند ماهی از سرکوب گسترده

 سنن ارتجاعی ی ايران ديگرگون گشته و آداب و های گوناگون سرکوب، چهره شيوه
 سياه، کشوری را که هنوز روزگاری چند از شادی و  و روپوشی مذهبی، چونان پرده

ها را  ها و خيابان کوچه. برده بودسرورش نگذشته بود، در اندوه و ماتمی بزرگ فرو 
ضای سنگين و تلخ، نفس کشيدن را دشوار و ف. سکوت و حزنی عميق فرا گرفته بود

جوانان جمعی  های دست دهنده و گاه غيرقابل تصور اعدام اخبار تکان. کرد دشوارتر می
ی قربانيان جنگ در شهرها، شوق    جنازه گاه کارناوال  و عبور گاه و بیو نوجوانان

  . ُکشت زيستن و اميد را در آدمی می
 در ی محاکمه  ميالدی در يک جلسه١٢٧٣ که در سال ای " شرعیدادگاه"اگر تاريخ از 
 سوزی بيش از دويست تن را صادر کرد، به عنوان فاجعه ياد   حکم زنده،١شهر ويتربو

يش از آن دست  سال بعد، بارها به ابعادی ب٧٠٠  خمينی"عهای شر دادگاه"کند،   می
های رنگارنگ با زور سرنيزه و چماق و تکفير از فضای جامعه رخت بر  لباس. فتنديا 

ای در  ديگر ترانه.  و کدورت مسلط شده بودتيرگیو ها خاموشی گزيده  بسته و رنگ
ی  اداری، چهرههای عز خراش و شيون های گوش نوحه. شد ها زمزمه نمی خيابان

های مذهبی و عزاداری  اجتماع مردم تنها در آيين. ده بودکشي  شهرهای ميهن را درهم
 در ،زنان کنان و بر سر  آلود، شيون انگيز و غم هم به شکلی بسيار حزن، آن شد ديده می

اين تنها تصوير شناخته شده از مردم و . کردند  مويه مینشانحالی که بر مرگ عزيزا
. کردند و طراواتی را با خود حمل نمیها ديگر گرما  نگاه. شهرهای ايراِن آن روزها بود
 داشت، از ترس اين که مبادا ”ريگی به کفش” های سياسی هر کس که به خاطر فعاليت

شناخته شود، مجبور بود خود را از همه چيز و همه کس پنهان دارد تا به چشم 
ی داد تا مبادا نظر مأمور نهايت دقت در نحوه و نوع پوشش به خرج می. نامحرمان نيايد

کرد که از خاطرها و يادها  بايد طوری وانمود می: در يک کالم. را به خود جلب کند
  .شد زدوده می

ی قربانيان را نيز از خاک بيرون کشيده و در  نمود، اما گاه جنازه باور نکردنی می
گويی در تونل . کردند  رها میشان نگذاشتند و يا در پشت خانه والدي شهرها به نمايش می

جايی که   سال قبل از ميالد مسيح پرتاب شده بوديم، آن۴٠٠ا شتابی عظيم به زمان، ب
  . آنتيگونه جلوگيری کرده بودجسد پولونيکس برادر از دفن آتن،، حاکم "کرئون"

شان سرانجام در نبردی   هوای سخن گفتن به سر نداشتند، پايداری و بردباری مردم ديگر
 از ايران کشوری ساخت که دلخواه او  که خمينیديری نپاييد. نابرابر درهم شکسته بود

ها در آرزوی به دست آوردن قدرت سياسی  دستگاهی که قرن. اش بود و دستگاه مذهبی

                                                 
1 Viterbo  ردم    شهری کوچک در شمال شرقی رم که در قرن سيزدهم ميالدی يکی از آبادترين و در عين حال م

  .آن از جنگجوترين مردمان شهرهای ايتاليا بودند
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کشيد و به پيش  ، سرمست از پيروزی، چون ديوی سياه تنوره میخمينی. برد به سر می
ی خدا و  ن به دنبالش بودند، ملتی بود ترسان از قدرت فائقهچه آنا آن. تاخت می

. جانشينانش در روی زمين، ناتوان و درمانده و در عين حال مطيع اراده و اوامر آنان
اندازی سيستمی هستيم که  ما مأمور به تأسيس و راه: داشت  بارها اعالم میخمينی
ای   اين را چونان رسالت و فريضهخمينی. ای آن بازماندنداهللا و ديگران از اجر رسول

 .دانست اش می بزرگ، برای خود و نظام قرون وسطايی
  
٢  

امير ی  ، به دکه۶٠ماه  در چنين شرايطی، حوالی غروب يک روز زمستانی در دی
دکه . ها بود، رفتم ی بچه  محل مورد استفادهام که يکی از دوستان بسيار صميمی کريمی

 دو - هم ريخته بود و يکیهمه چيز در. به داخل دکه انداختمنگاهی . بسته ديدمرا 
رسيد دکه مورد حمله  به نظر می. وزيد باد سردی می. ی کناری هم شکسته شيشه

تنها . تقريبًا مطمئن بودم که امير دستگير شده است. استنيروهای رژيم قرار گرفته 
اند؟  ام اين بود که آيا او تنها بوده است و يا کسان ديگری نيز دستگير شده ی ذهنی مسئله

تر به امير کمک  ی دکه، پيش  بودم که در ادارهیآباد  محمد عباسبيش از همه به فکر
زمان حمله . کرد جا استفاده می ها به عنوان جای خواب از آن کرد و حاال گاهی وقت می

دنيا در . و دستگيری احتمالی امير چه موقع بوده است؟ احساس عجيبی به من دست داد
  توانستم قدم از قدم بردارم نمی. نظرم تيره و تار شده بود

  توانستم توانستم، ديگر نمی نمی
  خاست صدای پايم از انکار راه بر می
  ٢تر شده بود و يأسم از صبوری روحم وسيع

م از دست دهم، پيشاپيش توانست ی چيزهايی را که می  همه:زد من فرياد میچيزی در 
  .ام داده

کردم و  های امير را پرداخت می برای سرپا نگاه داشتن دکه، مدتی بود که اقساط بدهی
 بطور وسيعی استفاده ... استراحت و،، جای خواب، نشستجا به عنوان انبار از آن
سامان، به لحاظ مالی مشکلی نداشتم و اين خود   بیخوشبختانه در آن روزگار. شد می

 خواهان را شکنجه در شرايطی که در هر گوشه و کناری، آزادی. موهبتی بزرگ بود
سوزاندند، در دورانی که يک شب پناه دادن به  کردند و در آتِش انتقاِم جنونی کور می می

ای در محلی،   لختی آساييدِن رزمندهتوانست به بهای جان تمام شود و ای می آزاده
دادند که با جان و مال خود  ها ترجيح می ، خيلیدش میخطرخيز و زندگی بر باد ده تلقی 

                                                 
روغ فرخزاد   2 ستندسا  ) ١٣۴۶-١٣١٣( .ف م . زشاعر، م ام        از مه ا ن ار او مجموعه شعرهايی است ب رين آث ای ،  ت ه

  .اسير، عصيان، ديوار، تولدی ديگر و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
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برپا بودن  از همين روی .شان بازی نکنند واز دست زدن به آتش بپرهيزند و خانواده
  .دکر ی همه جانبه از آن، حياتی جلوه می و استفاده) غذای سحر(ی امير دکه

شدند، برای آن که نشان  دستگير میها حتا زمانی که  ، بچه۶٠ابستان های اول ت در ماه
جا را به عنوان محل کار خود  ند، آدرس آنغل هستند و به زندگی عادی مشغولدهند شا

 يک بار تالش .جا داشتند وآمدهای مشکوکی به آن ها بارها رفت بسيجی. کردند معرفی می
نو، بعد از   محل دکه در خيابان تهران. ه کنندخوان را نيز نگا يشکرده بودند که پشت پ

خيل ی اصلی، هميشه  علت مجاورت در کنار جاده راه تهران پارس واقع شده بود و به سه
با پتو ها زير ميزها که  ها، بچه گاه شب. وآمد بودند پاسداران از مقابل آن در رفت

طی . ی حضورشان در دکه نشود  متوجهوننشستند تا کسی از بير ، میشد پوشانده می
های  ديداری که چند روز قبل از واقعه با امير داشتم، به او گفتم که به خاطر دستگيری

به . ی پاسداران قرار خواهد گرفت متعدد، دکه لو رفته است و دير يا زود مورد حمله
 است بهتررود و  کنند، می  میآمد و جا رفت هايی که به آن طر دستگيری بچههمين دليل خ
، از انجام داليلیاما امير با آوردن . جا را ترک کرده و دکه را تعطيل کند که او نيز آن
 دستگير شده است و دکه را کرد که جالل کزازی می به ويژه مطرح . زد می آن سر باز 

 نبودن برپا به عنوان محل کارش معرفی خواهد کرد و در صورت مراجعه پاسداران و
  . دکه، جالل را به زير فشار خواهند برد

پل رومی به سر ی  ر شده بود و مدتی را در کميتهبار نيز در مردادماه دستگي  جالل يک
سعی کردم . برده بود و اتفاقًا آن دفعه نيز آدرس دکه را به عنوان محل کارش داده بود

مسائل عاطفی در بين بود و در .  امير روشن کنم ولی موفق نشدم شرايط جديد را برای
به عنوان آخرين توصيه گفتم که ديگر تحت هيچ . اين مورد يک پای خودم نيز گير بود

رود که دکه تحت نظر  جا راه ندهد، چرا که احتمال آن می عنوانی، کسی را به آن
گير شدن ل به قيمت دحتاتأکيد کردم که رعايت اين موضوع . نيروهای امنيتی باشد

هايم عمل کرده است و  آن روز رفته بودم ببينم تا چه حد به توصيه. ارزد ها نيز می بچه
 . ها مواجه شدم جا شوم که با آن صحنه در ضمن قاطعانه خواستار تعطيلی آن

جا رجوع  تر چندين بار به آن قبل از ديدار با امير، به باغی در کرج که پيشچند هفته 
جا نيافتم و سراسيمه، پيش از آن که کسی مرا ببيند، از  کرده بودم، رفتم ولی کسی را آن

ی سهراب که در واقع زيرزميِن  ام، به خانه چند روز قبل از دستگيری. جا دور شدم آن
خانه، در  صاحب.  شدم فتم، نگراناو را نيا. ای در حوالی ميدان تسليحات بود، رفتم خانه

 روز پيش از چند. جا رفته از اين: کرد، گفت حالی که به طرز مشکوکی به من نگاه می
. به سرعت خانه را ترک کرده و از محل فرار کردم. ش آمده بودند به دنبالطرف کميته

ها چه رفته است؟ از  دانستم بر سر حسام، نادر، محمد، محمدحسين و ديگر بچه نمی
  اند يا نه؟  دانستم زنده نمی. نيز خبری نداشتميگر  دیها و خيلی بهرام کريمی
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دانستم حسين  می. ها قطع شده بود ی آن ام در مهرماه، ارتباطم با همه بعد از دستگيری
 شهيد شده )عصر فعلی ولی(، در خيابان مصدق در تظاهرات روز پنج مهرجهانگيری

جا   پولی را که آنشان رفتم و مدارک و ز، صبح زود، به خانهفردای همان رو. است
ام  حوض، توسط دخترعمه  و رسيدن به ميدان هفت خانهبعد از خروج از. داشتم، برداشتم

شانسی تمام و تالش  پس از مدتی با خوش. اللهی بود، لو رفته و دستگير شدم که حزب
اش  يک هفته قبل از دستگيریآخرين ديدارم با جالل نيز به . دوستانم آزاد شدم

دانستم  نمی. تر شده است ی رژيم تنگ ی محاصره احساس کردم حلقه. گشت برمی
 رسيده است يا نه؟ اسماعيل را هم يک هفته قبل ديده بودم شان به اسماعيل جمشيدی دست

  .انباشته بودکاه سراسر وجودم را  غمی جان. مان نيامده بود و سر قراِر بعدی
  
٣ 

داده و بدان و جاسوسی درپی فرمان قتل و کشتار و خونريزی   و پيروانش پیخمينی
 قرون ،ها به ويژه در دوران بربريت هرچند تاريخ از اين صحنه. کردند مباهات می

که در تاريخ دانم  بعيد می بسيار به ياد دارد، ولی سيونييزکوسطا و استيالی کليسا و ان
محابا، از قتل  سئوالن قضايی رژيمی، اين گونه بیمعاصر، رهبراِن سياسی و مذهبی و م

را نيز روز مرگ و " اهللا يوم "خمينی.  به ميان آورده باشندسخنو کشتار و جنايت 
پاس دانست و به اين طريق ايدئولوژی مرگ را تبليغ کرده و  نابودی و نيستی می

  : به صراحت گفت۶٠، در سال ٣" وحدتهفته"اش به مناسبت  او در سخنرانی. تداش می
السالم، شمشيرش را کشيد و  اهللا واقعی روزی است که اميرالمومنين عليه يوم

اهللا روزهايی  ايام !شان را کشت خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمام
يک سيلی را  !کند ای وارد می است که خداوند تبارک و تعالی يک زلزله

زند که، آدم  به اين مردم شالق می! کند يک توفانی را وارد می !کند وارد می
 نفر ٧٠٠کشيد تا  المومنين اگر بنا بود مسامحه کند شمشير نمیامير !بشوند

  ٤.را يک دفعه بکشد
 را او سپس با يک شبيه سازی تاريخی، تالش کرد خود در جای علی نشسته و مخالفانش

. ی جنايت را در کالبد پيروانش بدمد ی خوارج قرار دهد و از اين طريق نفخه در زمره
  :جا پيش رفت که رحمت را مخالف با خدا دانست او تا آن

ها  اگر ما اين.  از اين اشخاص هستند، که مفسدندبيشترهای ما هم  در حبس
شوند  آدم نمی! کشد رود آدم می را نکشيم، هر يکی شان که بيايد بيرون می

چرا ! رويد؟ شما، علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می.... ! ها اين

                                                 
يالد     های  االول را که طبق روايت االول تا هفدم ربيع       رژيم جمهوری اسالمی، دوازدهم ربيع      3 سنی و شيعه روز م

  . اری کرده استگذ پيامبر اسالم است، هفته وحدت نام
  .١٣۶٠آذرماه ) ميالد پيامبر(ی وحدت   به مناسبت هفته  سخنرانی خمينی4
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رحمت  !خوانيد؟ خوانيد و آيات قتال را نمی هی آيات رحمت در قرآن را می
   ٥!مخالف با خداست

  :کرد تر ترسيم می رحمی هر چه تمام اش را با بی او خط مشی خود و نظام موردعالقه
طور که   همان...!اهيم که دست ببرد، حد بزند، رجم کندخو ما خليفه می

همان طور که يهود بنی .کرد زد، رجم می بريد، حد می اهللا دست می رسول
  ٦.کرد معا قريظه را، چون جماعتی ناراضی بودند قتل

خواست که در آن  ديد و از پيروانش می ی اعمال خود را نشان عدل و انصاف می او همه
  : جرای آن سستی به خرج ندهندشک نکنند و در ا

اهللا فرمان داد که فالن خانه را آتش بزنيد، فالن طايفه را از بين  اگر رسول
. زندگی بشر را بايد به قصاص تأمين کرد. ببريد، حکم به عدل کرده است

با چند سال زندان کار . زيرا حمايت توده زير اين قتل قصاصی خوابيده است
ما معتقديم مجرم . گانه را کنار بگذاريد  بچهاين عواطف. شود درست نمی

تنها بايد هويت آنان را ثابت کرد و .  محاکمه ندارد و بايد او را کشتاصوًال
  ٧.ها را کشت بعد آن

داشتند که اگر  مسئوالن قضايی رژيم، نيز به تأسی از او و به قصد قربت، اعالم می
اين رهنمود دست . دست دهد، کسی ضامن نيست جان خود را از  در زير شکنجهفردی
  : گذاشت يان را برای انجام هرگونه جنايتی باز میبازجو

ها جان هم بدهند کسی ضامن نيست که عين فتوای   آنحتا اگر زير تعزير
  ٨.امام است

گرفته تا  یگيالن مدیکه مسئوالن قضايی رژيم، از محافتاد  ها همه در حالی اتفاق می اين
زند، در راديو و   می"قانون مداری" و "اصالح طلبی"ی که امروز کوس تبريز موسوی

  : داشتند ها، بدون پروا اعالم می تلويزيون و روزنامه
کنند  ت مسلحانه میها را که در خيابان تظاهرا د اينده اسالم اجازه می

از نظر اصول فقهی . جا گلوله بزنند گير شوند و در کنار ديوار، هماندست
اسالم ... برای اين که محارب بودند. الزم نيست به محاکم صالحه بياورند

دهد که بدن مجروح اين گونه افراد باغی به بيمارستان برده شود،  اجازه نمی
  ٩.بلکه بايد تمام کشته شود

                                                 
  .  پيشين5
  .  پيشين6
  .  پيشين7
  .١٣۶٠ شهريور ٢٩ی، گيالن   محمد محمدی8
  .١٣۶٠ بهمن ٢٩ن، ، کيهایگيالن   محمد محمدی9
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ن است که هر کس در برابر اين نظام يکی از احکام جمهوری اسالمی اي
تر کرد که  اش را بايد زخمی و زخمی. امام عادل بايستد کشتن او واجب است

  ١٠.باشيم  چيزی نيست که تازه آورده. اين حکم اسالم است... کشته شود
 و در هرجای ديگر عليه حکومت اسالمی قيام کرد در هرکس در خيابان

  ١١...ودهمان جا بايد حکم اعدامش صادر ش
هيچ نظامی در دنيا، الاقل در يک صد سال گذشته، چنين بی پروا به جنگ بشريت و 

بعد از گذشت بيش از . مدنيت نرفته و يا اگر رفته، مسئوليت آن را به عهده نگرفته است
 ۶٠ی  دههمنصبان اطالعاتی  يکی از صاحب دو دهه از جنايات مزبور سعيد حجاريان

  : گويد می توجيه آن در
ك مرتبه اسلحه يده نداشت، دولت هم قدرت مهار نداشت، ياما نكن، نكن فا...
ظهر . دير خالص بزنيها را ت ی گفت زخماحت. د و همه را آشتيآش
 ید آه چه آسانيشان را هم نپرس و گفت، اسمين را راديخرداد بود، ا یس

  ١٢.آردند دا ياش را هم پ یه شرعيتوج. هستند
  
۴  

  کشتگاهم خشک ماند و يکسره تدبيرها
  سود و ثمر گشت بی

  ١٣ام را يافت دشمن با نگاه حيله اندازش تنگنای خانه
ها در يک شرکت در چهارراه تخت جمشيد، جنب سينما   وقتبيشتردر آن زمان، 

. بردم راديوسيتی سابق و در محل دانشگاه آزاد زمان شاه، نزد دوستانم به سر می
 و های اصلی درگيری مجاهدين  يکی از محل١٤ روز پنج مهرساختمان شرکت در

جا هجوم آورده  در آن روز تعداد زيادی از مردم برای پناه گرفتن به آن. پاسداران بود
هنوز خونش روی . يکی ازهواداران مجاهدين نيز در محل شرکت جان داده بود. بودند

  . دادم آن را پاک کنند کردم، اجازه نمی جا تردد می  که من به آنتا زمانی. ديوار بود
و " مستضعفان" فوقانی آن به های  انقالب بود و طبقهق به دادستانیساختمان متعل

جا  م در آناحساس کردم که ماندن. کان يابندجا اس ها داده شده بود تا موقتًا در آن زده جنگ
. صبح زود به محل شرکت رفتم تا دوستانم را از تصميمم مطلع سازم. ح نيستصال

                                                 
  .١٣۶٠ شهريور ٢٩زی کيهان تبري حسين موسوی   سيد10
  .١٣۶٠ بهمن ٧، رئيس مجلس خبرگان رهبری، کيهان،   علی مشکينی11
  .٨۴، ارديبهشت ٣١ی  انداز، شماره نشريه چشم  12
و فارسی،  ) ١٣٣٨-١٢٧۶(علی اسفندياری مشهور به نيما يوشيج        13 ا     از معروف . پدر شعر ن رين شعرهای نيم ت
  . اشاره کرد... وتوان به شعرهای افسانه ، آی آدمها، ناقوس، مرغ آمين می
ران    ، تظاهرات گسترده سازمان مجاهدين  ١٣۶٠  پنج مهرماه     14 ران در شهر ته ق اي سياری از   .  خل ن روز ب در اي

دند        هواداران و مردمی که ب     ا دستگير ش شته، زخمی و ي د، ک ار دقيقی از   . ه نوعی به آن پيوسته و يا کمک کردن آم
  .ها و دستگيرشدگان در دست نيست شدگان، زخمی کشته
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های باالی ساختمان که به محرومان  های طبقه وقتی به شرکت رسيدم، متوجه شدم توالت
ی  های شهرهای جنوبی تعلق داشت، گرفته و فاضالب باال زده و همه زده و جنگ

های تأسيساتی و خدماتی مراجعه  ر شرکتدانستم که اگ می. ساختمان را فرا گرفته است
های  کشی آب، ضمن اين که به سيم. ها طلب خواهند کرد کنند، مبلغ هنگفتی را از آن

سوزی در  احتمال آتش. های پايين نفوذ کرده بود، موجب شده بود که سقف چکه کند طبقه
حروم و  همسايگان فقير و می وضع موجود و پريشانی مشاهده. رفت مینيز ساختمان 

اجرای تصميمم را . چه در نظر داشتم، بازداشت ها، مرا از انجام آن مستأصل بودن آن
 به سيدخندان رفته وها با موتور  قرار شد که يکی از بچه.  کردمنانمنوط به حل مشکل آ

منتظر . را حل کنيمورد تا با کمک هم مشکل پيش آمده بازکنی را بيا  دستگاه فاضالب
ی در ظاهر شد و با  ها در آستانه ، يکی از همسايهناگهان بودم که بازگشت او نشسته

بيچاره روحش هم از ظاهرًا . ش بودند، نشان دادپاسدارانی که همراهدست مرا به 
هنگام يورش به من ديد، داشت از ترس سکته ها را  وقتی خشونت آن. خبر نداشتماجرا 

. ش را درک کنمتوانستم موقعيت یم. باريد يش میها تأسف و نگرانی از چشم. کرد می
ايين ها پ به سرعت مرا از پله. تالش کردم که با آخرين نگاه و لبخندم، به او دلداری دهم

تر، دهانم را بازرسی کردند که مبادا از قرص  چه تمامدر راه با خشونت هر. آوردند
دادند، با فشار سرم را به پاهايم   میموقتی به داخل ماشين هل.  استفاده کرده باشمسيانور

در همين حال، مرا به . بندی را محکم به چشمانم زدند رسانده و در همان وضعيت، چشم
اين خودش است؟ ظاهرًا : شخصی که در ماشين نشسته بود، نشان دادند و از او پرسيدند

قرار دانستم شخص مورد نظر کيست و موضوع از چه  نمی. تأييد کردبا تکان دادن سر 
 است؟

  
۵ 

ش نهاده شده کو ی اکبر خوش  انقالب، به عهدهيت دستگيری من از طرف دادستانیمأمور
 انقالب بود و آباد و دادستانی  نازی١٢ی منطقه  بود که در آن زمان، رابط بين کميته

بعد از دستگيری، يک راست به  .کرد های محوله از سوی آنان را نيز اجرا می تيمأمور
  برده شدم که در ارتباط مستقيم با اوينهای تحت نظارت آن کميته يکی از بازداشتگاه

گرفتم و بعد به مرکز  و آزار و اذيت معموِل آن دوران قرار جا مورد شکنجه در آن. بود
  .  انتقال داده شدمشان اصلی

اسی "، معروف به  با اسماعيل افتخاری١٢ی منطقه  مسئوليت گروه ضربِت کميته
گيرهای   از باج، يکیاو قبل از پيروزی انقالب و سقوط رژيم پهلوی.  بود"کش تيغ

 و ی جمشيد پناهی بودند که در محله قربانيان او زنان بی. منطقه جمشيد تهران بود
بعد از . مشغول بودند...  تهران به کار تن فروشی و فروش مواد مخدر و"شهرنو"

بار  اين.  به سراسر پايتخت گسترش يافته بوداش گيری ی باج پيروزی انقالب، حوزه



  غروب سپيده
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او .  را نيز همراه خود داشت١٢ی منطقه  د در گروه ضربت کميتهترين افراکار جنايت
ی مورد اعتماد رژيم و  پای منطقه جمشيد نبود، بلکه مهره گير خرده ديگر يک باج

ی  کميته"او از . دستگاه سرکوب آن، به ويژه در غرب و جنوب غرب پايتخت بود
 برای رضای خدا، به کار و" فی سبيل اهللا"کرد و  حقوقی دريافت نمی" اسالمیانقالب 

همان موقع .  پرداخته بود"ی اسالم بيضه" حفظ  و"دشمنان اسالم"ی مبارزه با  داوطلبانه
گيری  ، جعل و کالهبرداری و دزدی و باجی قطوری از قتل و غارت، تجاوز نيز پرونده

او ی  انهکار جنايتوقتی که من نسبت به اعمال . ی او همه جا پيچيده بود آوازه. داشت
 از من از کارهايش خبر بهتر و بيشترش حتمًا مسئوالن رژيم و نزديکانآگاه بودم، 

 افرادی که حتا او را نديده بودندکردند، بلکه   نه تنها کسانی که با وی کار می١٥.داشتند
  . کردند ها تعريف می وی داستاننيز از دنائت 

ا و به ويژه هواداران ه های مخالف و هواداران آن عيت او در برخورد با گروهسب
، دست او را در ارتکاب هر جنايتی، از سوی مقامات مسئول رژيم باز مجاهدين

کردن آنان،   هنگام دستگيری قربانيان و شکنجهرحمی و شقاوت وی به  بی. گذاشت می
 ٧٧وی در سال . ش ببندندهاي کاری ديگر خالفشد که مسئوالن رژيم چشم بر  باعث می

هايش از  ای از جنايت  ميان باندهای مختلف رژيم، دستگير شد و گوشه اوج اختالفو در 
های سراسری کشور نيز که تحت حاکميت ماليان بود،  پرده بيرون افتاد و به روزنامه

گذرد، هنوز جريان دادرسی  ولی از آن زمان تا کنون که بيش از پنج سال می. راه يافت
ی  هزار نفر را دستگير و روانه۶ مدعی شد که ل دادگاهاو در خال. وی ادامه دارد

  !های رژيم کرده است زندان
آباد  ی نازی محلهاو قبل از انقالب، در . ای بهتر از او نداشت ش نيز گذشتهکو اکبر خوش

 گرفته بود و به همين دليل به های جنسی زيادی قرار استفاده  سوءتهران، مورد
اکبر . ی عام و خاص در محل شده بود  شهره ومعروف بود" خوش گوشت"اکبر
. ش پيش از انقالب به تمرين کشتی در باشگاه ورزشی تاج مشغول بودکو خوش
 بر او رفته بود و به خاطر آن معروف شدهچه را که  ای از آن های وی شمه لمح بچه

اش در کشتی، وقتی مسئوليت  بعدها نيز با توجه به سابقه. کردند  تعريف میبرايمبود، 
کرد که  اش، اذعان می مستقيم در ترورهای خارج از کشور را يافت، با اشاره به گذشته

وی در سيستم سرکوب رژيم، به پاس خدمات شايانی که کرده بود، ! است ١٦"کار فرنگی"

                                                 
ه می   ی تعدادی ا  در باره سابقهی، سربازجوی کميته انقالب اسالمی مرکزاهللا شاه  عزت 15 أموران کميت سد    ز م : نوي

رد      ٩ی    ی، خودسرانه منطقه  آباد  آقای نصراهللا شاه   رده، اعالم ک سيم ک ای خسرو شاهی    :  را به دو قسمت تق  را من آق
ده                   رار داد و ع ار ق اش را دور خود   ای از ارا قبول ندارم، لذا مقر خود را در مسجد الريجانی واقع در پامن ذل و اوب

د             ها افرادی کار می     در جمع آن  . جمع کرد  رده بودن ن . کردند که خود پيش از اين سرقت ک ردی را        اي ه ف انی ک ا زم ه
ولش را می     دستگير می   ايل و پ د، وس ا می    کردن د او را ره د و بع د  گرفتن ، چاپ اول، خاطرات عزت شاهی   . کردن

  .١٩٨ی  صفحه
ته    کشتی ف   16 ان کشتی  . های ورزش کشتی است    رنگی يکی از رش ه کشتی      در مي سانی ک ی، ک ران ايران فرنگی   گي
  .  شرکت داشته استشود وی در ترور فريدون فرخزاد  گفته می.کار معروف بودند گرفتند، به فرنگی می
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ور عملياتی وزير اطالعات در دوران فالحيان و بعد از آن ارتقا يافت و به سمت مشا
های  های مختلف رژيم شد و در رابطه با قتل ت قربانی درگيری جناحعاقبنيز او . رسيد

يک بار نيز خبر . ش برده شدی دوستان سابق ه و به زير شکنجهای، دستگير شد زنجيره
سرانجام او را از زندان . د به مطبوعات راه يافت که بالفاصله تکذيب شاش خودکشی

 و ظاهرًا به سر کار سابق خود ندجويی، به سفر حج فرستاد آزاد کردند و جهت دل
  رياست مجلس شورای اسالمیو برای تخفيف آالم او مهدی کروبی. بازگشت
گذاری  بمبوی عامل  معلوم از قرار. م پدرش شرکت کرد در مراسم خت،طلبان اصالح

 است و "تازه به دوران رسيده"اردرهای او از ميلي.  نيز بوده است١٧رضا در حرم امام
 به شمار تلفن همراه  اصلیگان و نيز از واردکنندزی برادران افراشتهسا از شرکای برج

ه از قدرت داشت، ای که نياز به اعمال فشار و سوءاستفاد او در هر پروژه. رفت می
  . پرداخت سهيم بود و به مشارکت می

 "ای های زنجيره قتل"، دو تن از کسانی که سيستم اجرايی  و مصطفی کاظمیسعيد امامی
اکبر . کردند آباد زندگی می های وی در سلطنت  يکی از ساختمانکردند، در را اداره می

 درحالی به ميلياردها ثروت رسيده بود که پدرش يک چراغ ساز ساده در شکو خوش
نيز دوران دبيرستان را به اتمام نرسانده و به ش آباد تهران بود و خود ی نازی محله

ی انقالب اسالمی استخدام شده بود و بعدها نيز به  عنوان يک پاسدار ساده، در کميته
معلوم نيست . پرداخته بود" دشمنان اسالم"به مبارزه با " مام زمانسرباز گمنام ا"عنوان 

، صرف کرده" نان اسالم و ضد انقالبدشم"ی عمرش را در راه مبارزه با  او که همه
 گويا در طول اين اين همه ثروت را به دست آورده است؟آوری   چگونه فرصت جمع

نه اپشتو ها را بی التفات داشته و آن "سربازان گمنام امام زمان" به "منابع غيبی"ها  سال
  .  اند رها نکرده

  
  

                                                 
داد           ) خرداد  ٣٠ (٧٣رضا در مشهد، در عاشورای سال          گذاری در حرم امام       بمب  17 ر آن  تع ر اث ه ب اد ک اق افت اتف

انه    ابتدا آن را به مجاهدين. زيادی از مردم کشته و زخمی شدند  دها در رس ا بع د ام م       نسبت دادن ه رژي سته ب های واب
ود    کو  مطرح شد که اکبر خوش     ال داده ب م .ش بمب را به داخل حرم انتق ه می     ه ين گفت دون     چن رور فري شود وی در ت

  . شرکت داشته استفرخزاد



  
  
 

  انتقال به کشتارگاه اوين
  

 شناخت ؛ افتادن در دام؛يیی بازجو  شعبه؛نگاه ايدئولوژيک به شکنجه
  ...عوامل رژيم و

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 
که جلوتر، دانستم  راه افتادن برايم خيلی سخت بود، می

بايستی  در گل، سر خواهم خورد، اما، با وجود آن، می
اين سراشيب و آن . کردم که اين سراشيبی را طی می

زيرا رفتن، . ديدم های ديگری را که بعدًا می سراشيب
و اين را آنتونيوی پير به . لغريدن و افتادن نيز هست

کوهستان را به من آموخت، باور کنيد که . من آموخت
.ای هم نبود متحان سادههيچ ا  

 
  های آنتونيوی پير حکايت
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١ 
روی زندان اوين توقف کرد و ما با  به  روپارکينگ آورد، در ماشينی که ما را به اوين

در يک اتاق کوچک، پاسداری . پای خودمان از در کوچکی وارد جهنم اوين شديم
 کوتاهی، با گذر از يک در مان را يادداشت کرده و بعد از طی مسافت مشخصات

ی اين  زحمت همه.  رسيديمکوچک ديگر و مقداری پياده روی، به ساختمان دادستانی
  ! کرد ما را همراهی میجا  همهش افتاده بود و کو امور به گردن اکبر خوش

، چيزی نبود جز يک ساختمان های اوين ترين قسمت  يکی از مخوفساختمان دادستانی
هايی مشابه آن،  ها بار در طول عمرمان، به مکانی اداری ساده که هر يک از ما شايد ده

های کار قرار  کريدور يا راهرويی بلند که در دو طرف آن اتاق. باشيم کرده آمدو رفت
 ساخته يی و شکنجهمان در دوران شاه، برای استفاده جهت بازجواين ساخت. اند گرفته

نشده بود و به همين دليل مسائل امنيتی در آن رعايت نشده بود و به اجبار و اضطرار 
  . کردند از آن استفاده می

اد شده، ی ي دليل ارجاع من به شعبه.  برده شدم" بيک"ی  مستقيم به شعبهجا  در آن
 که همکاری وسيعی با دادستانی"  گ- م"به نام  اعتراف يکی از هواداران مجاهدين

به خاطر او . کرد وی در اين راه از هيچ کوششی فرو گذار نمی. انقالب داشت، بود
بهمن ماه هايش، در   کافی پيرامون فعاليتيان و بالمآل دادن اطالعاتهمکاری با بازجو

 را بزرگ ايرانیحکيم   وشاعر ناصر خسروی  در حقيقت وی توصيه.  اعدام شد۶١سال
  :تر سروده بود فراموش کرده بود که هزار سال پيش

  نگهبان سرت گشته است اسرار
  سر را نگه داربايدتِ  راگر َس

اش نبود، به ياد   گذشته بود و فشاری متوجه"گ - م"يری  روز از دستگ۵٠در حالی که 
ی  داد تا با ارائه تالش وافری به خرج میاو . من و سرنخی که از من داشت افتاده بود

پاسداران . هايش، ديگران را نيز به دام بياندازد ترين اطالعات و حدس و گمان  کوچک
 من به تظره به آدرس محلی کهبا کمک و مساعدت وی، به شکل بسيار اتفاقی و غير من

کردم و در تشکيالت کسی به جز جالل که پيش از من دستگير شده   رفت و آمد میجا آن
  .  و دستگيرم کرده بودند يافته دستبود از آن اطالعی نداشت، 

هيچ چيز . گذشتند ها به کندی می لحظه. غرق در افکار پريشان، کنار ديوار نشسته بودم
هم صدای .  نيستيی و شکنجههای قبل از بازجو ت در شعبه و لحظهبدتر از نشستن پش

کشی  شنوی که خرد کننده است و هم نوبت خويش را انتظار می شکنجه شدن افراد را می
  . کنی آن چه را که قرار است بر سرت بيايد و تصور می

نی به گوش خراش يک قربا رياد گوششد و ف  ته سالن باز میهر از چندگاهی در اتاِق
تر است بگويم به جهنم دری است که به زيرزمين و يا بهجا   آنکردم تصور می. رسيد می

شد و  داشتی تا صدای پايی را که به تو نزديک می  اعصابی پوالدين میدباي. شود ختم می



  غروب سپيده

 

٣١

ی اول، در ته   در طبقهاتاق شکنجه! آوردی شد، تاب می  قيژ دری را که باز می- يا قيژ
ی اول، همراه با  های طبقه يان تمام شعبهبازجو.  قرار داشتی يک سالن و کنار شعبه

روی در شعبه نشسته  تا بعدازظهر روبه.  مستمر به اين اتاق تردد داشتندنشانقربانيا
يچ شباهتی به گشت، ه آن کس که از داخل اتاق برمی. شمردم ها را می بودم و لحظه

را بند، پاهای باد کرده و کبودی  از زير چشم.  نداشت،شخصی که داخل شده بودهمان 
گاه بيش  شکنجه. زدم گذشتند، ديده و سرنوشت خود را حدس می م می از مقابلکه

  : تواند انسان را بشکند ازهرچيز، هول و هراس و ترس و واهمه است و همين می
 جز چشيدن درد  آن خداوند بشارتش را داده بود که درآيا اين همان جهنمی است که

  ؟ و کيفرهايی که گريزی از آن نيستهای گل انداخته آتش
يک اصل .  بدور مانده باشد شد که از عذاب شکنجه  پيدا می کسی در اوينکمترتقريبًا 

 داد ولی نگذاشت گناه را زجر و شکنجه بهتر است صد نفر بی: جا تقدس يافته بود  آن در
اين احتمال را که ممکن است در راه . برد جان سالم به در "فق و ضد انقالبمنا"يک 

   .شده بود از پيش پذيرفته ،گناه نيز قربانی شوند ای بی  عده"ضدانقالب مبارزه با"
  
٢  

 فراهم آورده بود،  در اوين به نمايندگی از رژيمدر جهنم و دوزخی که الجوردی
 و تازيانه و زنجير نه وهنی به ساحت آدمی که معيار ارزش محاسبه شکنجه"

ی الهی تلقی گرديده، باعث تقرب به  و اذيت قربانی، انجام فريضه آزار ١٨".گرديد می
ب  لق"اهللا سالک الی" ُبرد، آن کس که دست بر شکنجه و تازيانه و زنجير می. شد خدا می

 "شيران"گران،  شکنجه. شد معرفی می "تقدس و زهد"،شان نگرفت و کشتار در آيي می
لقب " سربازان گمنام امام زمان"ترين افراد،   شب بودند و جانی"عارفان"روز و 

مراسم .  را فراهم سازند"ظهور امام زمان"کردند که مقدمات   آنان تالش می١٩.گرفتند می
با گرفتن وضو، اقدام گاه يان شد و بازجو های مذهبی شمرده می ی آيين  زمرهشکنجه در
 ، برای اين دنياکرد   آن کس که شکنجه می،تا پيش از اين. کردند ی قربانی می به شکنجه
 آن دنيا را هدف قرار داده بود و برای جلب ،گر ولی اين بار شکنجه. کرد کار می

های   به بهشت و وصال حوريان سياه چشم و برخورداری از نعمترضايت خدا و رفتن 
بعضی . شد رو می به گران رو دنيا با نسل نوينی از شکنجه. برد الهی دست به شکنجه می

های اوين گذاشته  چال  از منبر وعظ و خطابه پا به سياهها از پشت ميز دانشگاه و از آن

                                                 
 آيدا در ،، باغ آينههوای تازهترين آثار او عبارتند از،   معروف،شاعر  و مترجم) ١٣٧٩-١٣٠۴( .  احمد شاملو 18
راهيم         ققنوس در باران، مرثيه   ه، آيدا، درخت و خنجر و خاطره،        ها و هميش    لحظه آينه، ه، اب های خاک، شکفتن در م

ه صله، در آستانه، همچنين    های کوچک غربت، مدايح بی      ها، دشنه در ديس، ترانه      در آتش، از هوا و آينه      ا  ترجم  یه
کتاب هفته، خوشه،  .مجموعه مفصل کتاب کوچه،.  به يادگار مانده است ی از و  - از شعر و داستان و رمان      -متعددی

  ...ب جمعه و کتا
  . شد وگرنه شقاوت و بيرحمی نظام تنها در او خالصه نمی. رحمی آن بود الجوردی نماينده  نظام و سمبل بی  19



٣٢  نه زيستن نه مرگ

، يک زندانی  داستان بريدن مينو توحيد٢٠.شدند ها می ترين جنايت د و مرتکب شنيعبودن
تواند به خوبی  ها شنيده بودند، می که در زندان شايع بود و خيلی  ، چنانهوادار مجاهدين

ه ک  ، در حالی٢٠٩سربازجوی " صالح"شد که  گفته می. بيانگر موضوع فوق باشد
رو  آيا حامله هستی؟ و وقتی با پاسخ مثبت مينو روبه: پرسد ی او بود، می  شکنجهمشغول

دهد که چرا قبًال اين  و او را مورد شماتت قرار میشود، بر سر و روی خود زده  می
ی چنين کاری را  به لحاظ شرعی وی اجازه و مسئله را با وی در ميان نگذاشته است

سپس صالح با ! شده استمرتکب قتل نفس نداشته است و در صورت سقط جنين، 
 اين ظاهرًا. کند بار، او را از تخت شکنجه باز کرده و اتاق را ترک میچشمانی اشک

ام و از ميزان  ی فوق نبوده من شاهد قضيه. شود  میبرخورد باعث بريدن مينو توحيد
 که چنين داستانی ساخته وليکن در بدترين حالت، همين. صحت آن نيز آگاهی ندارم

های عينی آن است وگرنه از اساس، چنين داستانی، آن هم  شود، نشانگر وجود زمينه می
 اسير يکی رود که مينو توحيد اين احتمال نيز می. شد در اوين و به اين شکل، ساخته نمی
 .کردند  اجرا مینشاننياجويان، گاه برای براندن قربااز سناريوهايی شده باشد که باز

 "کفار" از هر ترفندی برای فريب دشمنان اسالم،  ها به لحاظ شرعی مجاز به استفاده آن
  . بودند"منافقين"و 

 از موضوع بارداری يان ديگر پيش از شکنجه و يا هر يک از بازجوالبته اگر صالح
 آن را به اطالع حاکم شرعها، روز  طبق معمول آن  ونديافت زندانی اطالع می

منافع “ی مادر را با اين استدالل که    حکم شکنجهحاکم شرع بدون شک رساندند، می
يابی به اين   سد و مانعی است برای دست در ميان است و جنين در رحم مادر”اسالم

ها هميشه اين توجيه شرعی   آن.شمرد  میکرد و قتل نفس جنين را جايز  مهم، صادر می
کار جنين  را داشتند که جنين سقط شده يک سر به بهشت خواهد رفت و از اين بابت طلب

شدند که موجبات انتقال مستقيم او به بهشت را بدون طی کردن  به دنيا نيامده نيز می
شکلی نيست که  در دستگاه ايدئولوژيک مذهبی رژيم هيچ م!اند عذاب دنيوی فراهم کرده

که از  گران در ماه رمضان برای آن ، شکنجهبنا به فتوای خمينی.  نشود به سادگی حل
. گرفتن نداشتند  ن برخوردار باشند، نيازی به روزهکردن قربانيا  قدرت الزم برای شکنجه

ی شکنجه و  های وحشيانه گران در انتخاب شيوه هيچ عاملی باعث محدوديت شکنجه
تواند، به زعم بازجويان، مانع  شود و هيچ چيز نمی عمال آن بر روی قربانيان نمیِا

پير و . اجرای حکم خدا که همانا شکنجه و تحميل درد و رنج به قربانی است، شود
زنان زيادی در . کرد شان فرقی نمیبيمار و زن باردار برايجوان، خرد و کالن، مرد 

ر بارداری خود به سر های آخ بل را متحمل شدند که در ماه جانکاه کاضرباتحالی 

                                                 
ه نيست   " االعمال بالنيات"جا الزمست تأکيد شود که    در اين 20 ال جنايتکاران شناسی  . پاسخ مناسبی برای اعم روان

د  ردار و عمل افراد را معيار قضاوت خود قرار می     به درستی به جای نيت و خواست ذهنی افراد، ک          ز   . ده اريخ ني ت
   .های فردی  انگيزه نهکند و ها قضاوت می ی اعمال انسان تنها در باره
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روزی فدايی .  سقط شدندهای بسياری در اوين جنينبدين شکل دردآور بود که . بردند می
  :  سروده بودشهيد، مرضيه احمدی اسکويی

 م ک زنيمن 
  ها ها و کوه ی دشت الت آوارهياز ا
  آورد یا ميش را در کوه به دنکه کودک یزن

  دهد یی دشت از دست م ش را در پهنهو بز
   .ندينش یو به عزا م

شت که خواهران و رفيقانش، کرد که چندی نخواهد گذ بينی نمی  پيشگاه هيچاو 
آورند و  ه دنيا می ب اوينگاه و يا در سلول انفرادی ی شکنجه شان را در گوشهنکودکا
ای از  دهند، در گوشه شان را در زير کابل از دست می  ه گاه که جنين به دنيا نيامد آن

اوين چنين جايگاهی بود و ساکنان آن چنان . نشينند سلول و در تنهايی خود به عزا می
 !های دردمندی انسان

  ونيسم، فمينيسممدر را مدافع در چنان وضعيتی، آنان که امروز خود در آن روزها و
  :کردند که دانند، ورق سياه می ی مدنی می جامعه

کنند، تبليغات راه  ی کسانی که خط آمريکا را به طور آشکار پياده می همه
ررات قرون خواهند مق هاست و می اند که خط امام طرفدار اسارت زن انداخته

   ٢١.وسطايی را پياده کنند
تر احساس  فتند، الجرم خود را به خداوند نزديکيا تر می رحم جانيان هر چه خود را بی

 چون ميرغضب جهنم، گوی سبقت را از همه ربوده در اين ميان، الجوردی. کردند می
  . بود "زهد و تقوا و تقدس "اش نمودی از پيشانی پينه بسته. بود

ی  افتاده مذهبی و عقبهای فراگرفته از جو  در ايام کودکی، از طريق داستاناينان 
گانش را به ای که خداوند در جهنم بند کنجهشان، با رنج و ش زندگی و محيط  خانواده

در ديدگاه آنان . د، آشنا شده بودندکن خاطر نافرمانی و سرپيچی از اطاعت گرفتار می
مثال، پس چرا  گاهی بی گری است قهار و جهنم شکنجه وقتی خداوند خود شکنجه

ها و زمين نباشند؟ پس چرا آنان  و در روی زمين، نمادی از خداوندگار آسمان اگاننمايند
 "عذابی اليم"تابند، اسير  ی عادل خداوند در روی زمين سربر می که از فرمان نماينده

 زندانيان اعدام شوند و يک راست "فرمان عدالت" حال که قرار است با اجرای  نشوند؟
 را "عدالت خداوندی"ای از  را در همين دنيا، گوشهگاه خداوند روند، پس چ به شکنجه

يانش گاه خواب و بازجو. کردند اداره میرا با اين منطق  گاه اوين نچشند؟ شکنجه
ی اتاق قرار داشت و گاه  ها، يک تخت سربازی گوشه در بعضی شعبه. خوراک نداشتند

. کشيدند  اخروی را انتظار میمضاعفاب و پاداش بردند و ثو جا به سر می ها، همان شب
در هيچ نظامی بازجويان و . ها باشد تواند نگاهی از يک منظر به اوين آن سال اين می

                                                 
  .۶٠ بهمن ١۴٨، شماره   نشريه کار اکثريت21



٣٤  نه زيستن نه مرگ

 های زنده توانند به تشريح انسان ی خاطر، نمی گران به اين راحتی و بدون دغدغه شکنجه
 .  بپردازندهای شکنجه روی تخت

ی کشتارگاه و جهنم   و به تبع او، ديگر حکام شرع و دستگاه مذهبی اداره کنندهگيالنی
کنند  ها تالش می  آن٢٢.يان حکم دکتر و پزشک را دارند، معتقد بودند که بازجواوين

معالجه، حين  ممکن است که بيمار در. بيماری را تشخيص داده و به درمان آن بپردازند
. کردند  را توجيه می مرگ در زير شکنجهسادگیبه همين . دهدبجان خود را از دست 

، وجهی دريافت نشانمانستند که برای ويزيت بيمارا بازجويان اوين به پزشکانی می
اه را نيز گ  شکنجهنشيند، بالطبع بايد گاه دکتر میوقتی جالد و دژخيم در جاي! کردند نمی

 زندانی در واقع بايد ٢٣.نام نهاد" آسايشگاه" را  و سلول انفرادیناميد" يو سی اق سیات"
و داشتی به درمان او  بدون هيچ چشمبود که با اعمال شکنجه،  می  خويش مديون بازجوی

زجو نسبت به ی محرميت با با همين محمل، مسئله. پرداخت  میاش های روحی بيماری
. زنان زندانی را نيزحل کرده و توجيه شرعی برای لمس بدن آنان را فراهم کرده بودند

آورد، تالش دارد تا  هايی که بر بدن قربانی فرود می در نظام مذهبی، بازجو با شالق
ازجو  اگر در اين کار خطير، ب واداردپذيرش توبهگناهان قربانی را بزدايد و او را به 

موفق شود که قربانی را مطيع خود ساخته و او را از آتش دوزخ و عذاب آخروی نجات 
  ! را برای خود خريده استآن دنيادهد،  ثواب 

  :گويد  به درستی میهاست که بالزاک با توجه به اين واقعيت
تر و   خشن ی مذهبی کالون از نظر اخالقی سخت مدارايی توفنده بی
، و اگر کالون فضای مدارايی سياسی روبسپير تر بود تا بی حمانهر بی

 خون جاری بيشترداشت بسی  تأثيرگذاری برزگتری از ژنو در اختيار می
  آور وحشتناک برابری سياسی ساخت تا آن پيام می

  
٣  

 گاننمايند فقهای حاکم و ،ی افراد مشروعيت خود را از ولی فقيه در نظام مذهبی، همه
 ولی فقيه گان نمايندحکام شرع، . ای است از واليت خداوند واليت شعبه. گيرند میاو 

ظاهرًا . گرفت  انجام می با حکم حاکم شرعشکنجه. کنند هستند وحکم خدا را جاری می
 که لباس قضا به تن داشتند، حکم رسمی  ن شرعيان از حاکمااين گونه بود که بازجو
 بازجو و شنيدن استدالل باحاکم شرع بدون ديدن قربانی و . کردند شکنجه را دريافت می

گويی و يا   ضربه شالق برای دروغ٧٠: نوشت ، میکرد  ادعا می اوچه که آنبه صرف 

                                                 
دان          ای    خامنه  22 سئوالن سازمان زن ا م اره   ه    در ديدار ب ا می   ی وظايف آن  ا در ب د  ه م يکی از     ": گوي ا ه در نظام م

خواهيم به او  یزندان ، کسی را داريم که م علت معضل بودنش اين است که ما در. هاست  معضالت ، مسأله زندان
د   "که   يا اين".خشونت همراه است محبت کنيم؛ اما قهرًا اين محبت ما با ه شما طبيبي د   يادتان نرود ک ، پزشکيد، داري

  ".کنيد یکار طبابت را م
  .گفتند  می، آسايشگاهيو و به سلول انفرادی سی ، سیها، زندانبانان به اتاق شکنجه   در آن سال23



  غروب سپيده

 

٣٥

 کرده و حکم  خود را راحتو يا از ابتدا. کتمان حقيقت، درصورت نياز تکرار شود
بازجويان در اکثر . کرد ، يعنی شکنجه تا سرحد مرگ را صادر می" الموتضرب حتی"

کردند و از قبل، احکام صادر  ، رعايت اين گونه تشريفات صوری را نيز نمیموارد
 کردند و ها اکتفا می ای را در اختيار داشتند که صرفًا به نوشتن نام قربانی در آن شده
های به ظاهر قانونی و شرعی  گاهی مرحله. پرداختند ن قربانی می به شکنجه کردسپس

 نيز، نيازی به اين موارددادند و در بسياری از  را پس از اتمام کار شکنجه انجام می
که حاکم شدند چرا  هايی، دست به کار می بازی نبود و بدون سير چنين مرحله همه کاغذ

  .دض اختيار کرده بوها تفوي شرع از پيش به آن
شد،  شد، رنگش پريده و ضربان قلبش تند می يی خوانده میهر کس که نامش برای بازجو

رو شدن با بازجو، دست از سر زندانی  ی روبه اين احساس، تا لحظه. ترين افراد حتا قوی
چه  رو شدن با بازجو، با توجه به مشخص شدن آن ها پس از روبه بعضی. داشت بر نمی

. آمدند يافته و در صدد مقابله بر میی خود را باز خواهد، روحيه ان می از ايشکه بازجو
دانستيد که تنها برای  اگر می. شکستند هم می نيز همان جا قالب تهی کرده و درای عده

تر  تر و سهل ش به مراتب ساده قرار خواهيد گرفت، تحملد شکنجهمدت معينی مور
تر از پس آن بر و تحمل شکنجه را نداشتند، نيز به تاب و توان حتا کسانی که. شد می
اين ندانستن و مشخص و معين نبودن نوع شکنجه و کيفر است که فرد را . آمدند می

در واقع هراس از شکنجه، . شود اش می کند و باعث فروپاشی دچار هراس و واهمه می
ايد که طوفانی شديد،   توجه کردهآيا تا به حال. تر از خود شکنجه باشد تواند شکننده می

-۶٠های   دهد ولی در همان حال، انسان سنگی چند کيلويی را تنها مقدار کمی تکان می
اين چيزی : گويند  شناسی می ، چرا؟ متخصصان روان کند  کيلويی را از زمين بلند می٧٠

 از طوفان، و قدرت خردکنندگی آن در "وحشت و اضطراب"نيست جز وجود واقعيت 
  .شود چنان نمودی پيدا کند  که باعث می،ذهن افراد

  
۴  

در داخل دستشويی يک نفر را ديدم که با پاهايی . حوالی ظهر به دستشويی برده شديم
ش يوالت رساند و در حالی که بازجوچکان، چهاردست وپا خود را به ت روح و خونمج

با تحکم  بازجو. در توالت نيمه باز بود. بيرون در توالت ايستاده بود، وارد توالت شد
ی   استفاده کرده، ناگهان آفتابه اوی غفلت قربانی از يک لحظه! مبادا آب بخوری: گفت
 در توالت بازجو با خشونت تمام، با لگد. سر بکشد را بلند کرده و تالش کرد آن را آب
بخشی از بدنش ،  بودحال کف توالت افتاده انی، بی قرب. در به قربانی خورد. باز کردرا

بازجو با کتک او را از جای بلند کرده و . ناليد  از درد می وی توالت بود در کاسه
ی آب خوردن  آوردم که چرا او اجازه سردر نمی. ناراحت از اين بود که نجس شده است

خواست با   میزندانی تا مبادا زندانی آب بخورد؟ چرا مواظب بودنداشت؟ چرا بازجو 
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ب بخورد؟ بعدها که از ديگران شنيدم وخودم نيز تجربه کردم، متوجه موضوع آفتابه آ
های ناشی از  در آن دوزخ، سرکشيدن گنداب و خونابه و قی. هايم را يافتم شدم و پاسخ

ی حيات قربانی را با  توانست چون جام شوکرانی عمل کرده و رشته استفراغ، نيز می
 بر . بر روی زمين، خالص شودت جهنم خمينی ببرد تا برای هميشه از شر عقوبزندگی

های مرده در جريان  های خون و بافت و انتشار لختهکابل، ات تحمل ضرب و شکنجهاثر 
 قادر به دفع سموم بدن نشده و ،دارند  ی تصفيه خون را به عهده ها که وظيفه خون، کليه
. دهد شده احساس تشنگی شديدی دست می  به فرد شکنجه حالتدر اين. افتند از کار می

های   سم به قسمت انتقال باعث سرعت يافتن جريان خون و، مقدار زيادی آبنوشيدن
ی قرون  بعدها که دستگاه شکنجه. شود  میزندانیمختلف بدن شده و موجب مرگ 

 پارچ بزرگ وسطايی جمهوری اسالمی پيشرفت کرد، بازجويان قبل از زدن کابل، دو
 از  وم بدن کابل فعال شده و سم اتها قبل از اصابت ضرب تا کليهدادند  آب به قربانی می

  .  نيازمند نشود"همودياليز"طريق ادرار، به تدريج خارج شود و قربانی به 
 زنجير ندارند و همه را باز ها وقتی به داخل توالت رفتم، ديدم هيچ يک از سيفون

ی زنجير سيفون، توانسته بود  وجه شدم که چون يک زندانی به وسيلهبعدها مت. اند  کرده
آمد، به ديده  به هر چه در نظرم می. ها را برداشته بودند خود را در توالت دار بزند، آن

کردم  احساس می. نگريستم، به خصوص به تاريخ و دين و مذهب شک و ترديد می
های مذهبی خوانده   در افسانه.آتشای بود بسته در احساس سوزان  ی هستی، هسته همه

ساخته بود که ای   گونه قدرت خدا را به چالش بگيرد، بهشتبودم که نمرود، برای آن که 
به .  و تارو پودش را در هم پيچيدشدش اما غضب خداوند نصيب. ش  ناميده بود"ارم"

 خدا جهنمی را روی زمين فراهم ، برعکس نمرود، در رقابت باديدم که خمينی چشم می
سازد، اما  گنجد، گرفتار می هايی که در تصور نمی کرده و بندگان خدا را به عقوبت

ش داده است تا دست به شايد که فرصت. شد ی او ديده نمیتالشی از سوی خدا برای نابود
  ! د بيآزمايد را در ابعادی جديهای جديدی زند و کيفر و عقوبت و شکنجه تجربه

نمود،   ساله می١٢سال نشسته بود که به همراه دخترش، که حدودًا  کنار من پدری ميان
دخترش . تنها از منزل ببرنداش را  راضی نشده بود که پاسداران دختربچه. آمده بود

بندش را  گشت و درحالی که کمی چشم گاه بر می. ديوار نشسته بودی ما، رو به  رو روبه
در . نگريست بندی پنهان شده بود، می ی پدرش که پشت چشم ود، به چهرهباال زده ب

دانم به چه جرمی  نمی. زد نگاهش معصوميتی عجيب، به همراه ترسی موحش، موج می
ی اطلسی سبز  جامه. گرفت ديدم، دلم آتش می هربار که او را می. او را گرفته بودند
 تواند باشد؟  اين سن، جرمش چه میدخترکی در: گفتم با خودم می. رنگی به تن داشت

  ! داند ، معنای عاشقی را میپژمردگیريزان و  مگر در اين فصل برگ! عاشقی
ام در پل رومی، عالوه بر   در هنگام دستگيری قبلی.ديدم را ناگهان حميد طلوعی

از ترس خودم . ير نظر داشت را نيز زآنانيی از سياسی، بازجوزندانيان رياست بخش 
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ام، گفته  بار قبل، هنگام آزادی.  نشودمرا درهم کشيده، تالش کردم که متوجه حضور
. کنم  شرکت می تاعدامی  جا بيفتد، خودم در جوخه اگر يک بار ديگر گذرت به اين: بود

، شده بود که توجهی به من ای که در دست داشت غرق در پروندهقدر   آنخوشبختانه
  .دنکر

  
۵  

 هر آن احتمال زمين. يستادمبلند شدم و سرپا ا. خواند  را می احساس کردم کسی نامم
، بدون اين که اطالعات ١٢ی منطقه  در کميته. ضعيف شده بودم. رفت  میخوردنم 

ه خاصی از من خواسته باشند، فشار زيادی را متحمل شده بودم و تازه مدعی بودند ک
يی که بعدًا فهميدم بازجو.  خواهند رسيد به حسابمدرآمد است و در اوين شاين پي

ضعف عجيبی .  کشان مرا به داخل شعبه برد- ام را گرفته، کشان  نام دارد، يقه“محمدی“
م کردم به قتلگاه احساس می. اشتندپاهايم هيچ رمقی ند. کردم ی تنم احساس می در همه

بدون اين . م دادبه پهلويم زد و به داخل اتاق هليک مشت . رفتن نداشتمراه نای . برند می
پس از مدتی، محمدی تالش . دادند اجازه حرف زدن نمی. زدند که سؤالی کنند، فقط می

ام، نشان دهد که به قدر  کرد که با دادن يک سری اطالعات در مورد دايی و پسر دايی
ی آنان در ارتباط با رژيم  ظاهرًا وی پرونده. ی از من اطالعات به دست آورده استکاف

فرهاد هنوز به خارج از کشور : چون به عنوان اولين سؤال گفت. کرد سابق را دنبال می
ام قرار  ی دايی روی خانه منزل ما روبه. ام بود فرار نکرده است؟ منظورش پسردايی

در . تحقيقات محلی، به اين اطالعات دست يافته باشدتوانست در  داشت و محمدی می
با خوردن چند . ام با خبر نبود گیجز جالل، از موضوع روابط خانوادتشکيالت، کسی 

مرا بلند کرده با خشم و غضب . مشت ديگر از حال رفتم و روی يک صندلی افتادم
تحکم تأکيد کی گفت بنشينی روی صندلی؟ و دو سيلی محکم به گوشم زده و با : گفت
آيند و  فهمی که همه به حرف می جا بمانی، می کمی که اين. هيچ راه نجاتی نداری: کرد

  . چيزی از ما پوشيده نخواهد ماند
يی را شروع کنند، اولين بعد از نشان دادن ضرب شست اوليه و قبل از اين که بازجو

دانستم  امور بودم و میی   همهاز صبح ناظر. ی پايم بود شان راجع به نمره سؤال
. دم و پاسخی ندادمسکوت کر. قصد تحقيرم را داشتند. ای است شان در چه رابطه سؤال

 نام داشت و مدتی بعد توسط يکی از بازجويی که طباطبايی. م خوردمشتی توی شکم
جا  الی را در اينهيچ سؤ: کرد گفت  عبه کشته شد، در حالی که تهديد میمتهمان همان ش

: ای شماره پايم را گفتم  با صدای خفه !دهی گ جواب میگذاری و بدون درن پاسخ نمی بی
ش سفارش بدهيم  براي۵٠بايد يک کفش نمره :  گفت سربازجوی شعبه" پيشوا". ۴١ - ۴٠

   .و همه زدند زير خنده. ی پاهايش باشد تا اندازه
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فقط . قصد خاصی نداشتم. آيا کف پايت مو دارد؟ پاسخی ندادم: ار پرسيد اين بپيشوا
دوباره مشت محکمی خورد توی شکمم ! آمد ای به نظر می مزه بازی بی. حوصله نداشتم

صدای فردی را که ميان سال به نظر . و لگد محکمی نيز به ساق پايم اصابت کرد
: پاسخ بگذاری؟ ناچار گفتم نبايد بیمگر نشنيدی هيچ سؤالی را : گفت. رسيد، شنيدم می

دهيم  چند تا زير پايت می: پيشوا دوباره به سخن آمد و گفت. خير، کف پايم مو ندارد
 منظورش دانستم  می  کجاست؟٢٤"يو  سی  سی"دانی اتاق  می: سرآخر پرسيد. سبز کنند

در حالی . های ويژه در بيمارستان بخش مراقبت: لوحانه گفتم  چيست ولی با حالتی ساده
پدرسوخته خودت را زدی : م را گرفت و گفتی کاپشن  داده بودند، پيشوا يقهکه قهقهه سر

ش تمام ا جا هرکس باتری اين: ا تمسخر گفتب. به خنگی؟ و چند مشت و لگد نثارم کرد
ی چيزهايی  شود و همه اش شارژ می جا باتری در آن. بريم يو می سی شود، او را به سی
يو،   سی  صبرکن وقتی که رفتی سی. دآي  ناگهان به يادش میته است،که از يادش رف

، در حالی که اين که کامًال تحقيرم کرده باشندسر آخر برای . خودت متوجه خواهی شد
توانی کابلی را که  خودت می: داد، گفت  يکی به دستم می- چند کابل بزرگ را يکی

جا دمکراسِی کامل  بينی، اين طور که می همان. اب کنی بشی، انتخخواهی با آن تعزير می
کنيم و وسيله را نيز به انتخاب  فرما است و افراد را با نظر خودشان تعزير می حکم

 را به دستم " يک چشم جهنممارهای"يکی ازکردم که  احساس می. ايم خودشان قرار داده
که همه را، به ظاهر نگاه کردم، بعد از اين . گفتند زهرشان درمان ندارد اند که می داده
ر پاسخم کدام يک را انتخاب کردی؟ کلفت يا نازک؟ منتظ: ای سکوت کرد و گفت لحظه

ها  يکی از آن. از درد به خودم پيچيدم. ش زد توی ساق پايمنماند، محکم با نوک کفش
؟ يهها بخوره، بگذار ببينيم نظر خودش چ شايد هم دوست نداشته باشه از اين شالق: گفت
  ! دهم زودتر تکليفم روشن شود هيچ تمايلی به تعزير ندارم و ترجيح می: گفتم

ام را، به خاطر  دار جلوه داده و وانمود کنم که رابطه ابتدا تالش کردم که خودم را مسئله
چرا خود را پس از : دستی کرد و گفت  پيشپيشوا. ام  از مسائل، قطع کردهبرخی

  معرفی نکردی؟ "یای دادستان ماده ١٠اطالعيه "
 و دستيارش محسن های بهزاد نبوی ی، يکی از طرحای دادستان  ماده١٠اطالعيه 
 ی نيروهای مترقی و ب گستردهريزی سرکو ، برای پايه١٣۵٩من  در به٢٥سازگارا

 پاسداران را يدک ی سپاه  که افتخار نوشتن اساسنامهمحسن سازگارا. انقالبی بود

                                                 
د   می"اتاق عمل"قلعه را  گاه زندان قزل    در زمان پهلوی بازجويان شکنجه      24 ی  ناميدن ان خمين ان،   و در زم  بازجوي

ان آن  مار و شکنجه را وسيلههر دو رژيم، فعاالن سياسی را بي" .سی سی يو" را گاه اوين شکنجه ا در نظر    ی درم ه
  .گرفتند می
ی   25 ان خمين اتو، از همراه ل لوش و   در نوف د رادي ديريت تولي ال  در م ری در    ،۵٨ س ست وزي سئوالن نخ از م

گسترش و نوسازی صنايع      پاسداران، رياست هيئت عامل سازمان    از موسسان سپاههای حکومت، سياهترين سال
  ... وانفورماتيک عالی ايران، قائم مقام وزير برنامه و بودجه در شورای
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به چهره زده  ٢٦و ضديت با واليت فقيه "طلبی اصالح"اين روزها که ماسک کشد،  می
ی  ی بسط و اشاعه  يکی از طراحان اصلی پروژه به اين موضوع کهکمتراست، 

، در "اقليت"های فدايی خلق ايران،  سازمان چريک. پردازد سرکوب رژيم بوده است، می
های  جلسه ، با چاپ اسناد و صورت۶٠ خرداد ١٣ مورخ ١١٢ شماره "کار"ی  نشريه

 با نگاهی اجمالی به ليست .های رژيم در اين رابطه دست زد مربوطه، به افشای دسيسه
های اول و  ، جلسه" ضد انقالبهای احزاب و گروه"ی هماهنگِی مقابله با  اعضای جلسه

وزيرکشور و ( کنی  مهدوی به نام افرادی چون محمدرضا) ١٣۵٩ بهمن ١١-٩(دوم 
مرتضی ، ) مرکزمسئول کميته( ، باقری کنی)های انقالب اسالمی سرپرست کميته

کل  دادستان( یاردبيل ، عبدالکريم موسوی)اسالمی ن انقالب پاسدارا فرمانده سپاه( رضايی
 بهزاد ،)شهربانی  سرپرست( ، مصطفی ميرسليم)کل انقالب دادستان(علی قدوسی، )کشور
، )معاون سياسی وزيرمشاور( ، محسن سازگارا)وزيرمشاور در امور اجرايی( نبوی

 نگردو نصراهللا جها)  معاونت سياسییها مسئول واحد احزاب و گروه(کانلو علی قوچ
در . خوريم بر می) های معاونت سياسی مسئول بخش تحقيقات واحد احزاب و گروه(

، محمد )مرکزدادستان انقالب (ی دوم افراد جديدی از جمله اسداهللا الجوردی جلسه
، )معاون اطالعات و امنيت نخست وزير(سرو تهرانی، خ)مسئول زندان اوين(کچويی

) عضو شورای سرپرستی صدا و سيما(، حسين غفاری)معاون وزير ارشاد(صباح زنگنه
ی حائز  نکته. شوند به جمع فوق اضافه می) نپاسدارا  فرمانده ستاد سپاه(یو صفر صالح

های   رياست جلسههای موجود، بهزاد نبوی جلسه اهميت آن است که طبق صورت
ريزی  ها، که در واقع پايه در اين نشست. ی فوق را به عهده داشته است مجموعه
ی محسن   است، نقش مهم و تعيين کننده۶٠  خرداد٣٠های آتی رژيم در بعد از  جنايت

های   سازگارا به نامو نيز نقش دو تن از معاوناننبوی  در مقام معاونت سياسی سازگارا
های  در حالی که از تمامی ارگان. کانلو، انکارناپذير است قوچعلی جهانگرد و نصراهللا 

 بهزاد نبویحضور کند،  ی هماهنگی فوق شرکت می سرکوب، تنها يک نماينده در جلسه
وگوی آنان در  گفت  حکايت از نقش مهم و بی و دو معاون ویبه همراه محسن سازگارا

  :جلسات فوق آمده است  در صورت٢٧.ی مذکور بوده است برد پروژه طراحی و پيش

                                                 
 با  انتخابات رياست جمهوری سازگارا که از گردانندگان راديو بود در مصاحبهی   در بحبوحه۵٨در سال    26
 را به ضديت با واليت فقيه متهم صدر کرد در مقام دفاع از واليت فقيه هرطور که شده بنی صدر تالش می بنی
 شبيه بود با اعتراض وسيعی در ی به کار گرفته شده از سوی سازگارا که به محاکمه  اين برنامه و شيوه. سازد

  .١٣۵٨ بهمن ۴رجوع کنيد به روزنامه انقالب اسالمی . رو شد سطح جامعه روبه
ن رابطه گفت       ٨۴ در سال    بعدها بهزاد نبوی   اى سازگارا             ":  در اي ه آق ود آ سئول آن  يك معاونت سياسى مهمى ب  م

ه سرانجام م        سى هم آه بايد در وزارت آشور انجام مى        بودند و خيلى از آارهاى سيا      ن معاونت ب يد  یشد در اي . رس
ه در سال    ا   ماده ١٠اعالميه   ا          ۶٠ى دادستانى آ ه در وزارت آشور و ي رى تنظيم شد ن  صادر شد، در نخست وزي

 ."دادستانى بلكه توسط معاونت سياسى
  27http://azad.gooya.name/politics/archives/035225.php  
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گردد به کليه  دستان انقالب صادر میای که از سوی دا  طی اطالعيه- ١
اند مهلت داده  های مسلح که عليه نظام جمهوری اسالمی اسلحه کشيده گروه
 تحويل دهند و متعهد  و کميتههای خود را به مراکز سپاه شود که اسلحه می

هارچوب قانون اساسی و قوانين جاری مملکت به گردند تا پس از اين در چ
  .فعاليت خود ادامه دهند

های مسلح، غيرقانونی اعالم و با آنان   در صورت عدم تحويل سالح گروه- ٢
  . بشدت مقابله خواهد شد

  تحت سرپرستی برادر تهرانی و کميته قبل از اعالم پانزده روزه سپاه- ٣
وزير کليه سران گروه های متخاصم مسلح بالفعل  معاون اطالعاتی نخست

عالم  اًاممهلت در زندان خواهند داشت تا رسشناسايی و دستگير شوند و 
  .نمايند که ديگر دست به اسلحه نخواهند برد

 فعاليت تبليغاتی وسيع تحت مسئوليت برادر  قبل و بعد از اعالم دادستانی- ۴
  :  معاون وزير ارشاد جهت سه منظور به شرح ذيل انجام خواهد شدزنگنه
  ها  ها و گروه  فراهم شدن زمينه اجتماعی جهت برخورد با اين سازمان- الف
  های متخاصم مسلح بالفعل   مشخص کردن گروه- ب
ها و  های مردمی با اين سازمان  ممانعت از هر گونه برخورد گروه- ج

های  اهللا با گروه جلوگيری از برخورد حزب(وزه مهلت ر١۵ها در مدت  گروه
  )مسلح و واگذاری آن به مسئوالن

 و  موج وسيع حمايت دولت و کليه نهادها بالفاصله پس از اعالم دادستانی- ۵
 و اعالميه و نماز جمعه طی مصاحبه(های خط امامی از اين حرکت  گروه

  .  معاون وزير ارشادتحت مسئوليت آقای زنگنه.... ) و
 پس از سر آمدن مدت مهلت، با شدت تمام کليه سران و کادرهای سازمان - ۶

ها که در حين  حتا کليه سمپاتدستگير و محاکمه و به اشد مجازات برسند و 
ا هرگونه فعاليت به نفع اين فروش روزنامه، پخش اعالميه و پالکارت و ي

  .ها دستگير و درجهت ارشاد مجازات شوند گروه
  .ها بايد علنی باشد  محاکمات اين- ٧
 طی اطالعيه وزارت کشور اعالم نمايد به علت شرايط فعلی جامعه - ٨
  ٢٨...هی اجازه تظاهرًات و متينگ ندارندهيچ حزب و گرو) مساله جنگ(

، در بهمن های سياسی موجود در جامعه ، گروهگاِن کنند ی فوق، از ديد شرکت در جلسه
ی چهارم، خود به دو گروه متخاصم  و دستهم شده ، به چهار دسته تقسي١٣۵٩٢٩ماه 

                                                 
شريه28  ازمان چريک   ن ان س ار، ارگ ران  ی ک ق اي دايی خل ای ف ت-ه ماره  اقلي اه ١٣، ١١٢، ش ، ١٣۶٠ خردادم

  .های ضد انقالب صورتجلسه کلی جلسه هماهنگی مقابله با احزاب و گروه
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ونی رژيم هايی که خواهان سرنگ گروهها را  شوند واين گروه  تقسيم میبالفعل و بالقوه
گان  گيرند  از نظر تصميم"خاصم بالفعلمت" .کنند ری اسالمی هستند، معرفی میجمهو

  :اند از رژيم، عبارت
  ) جناح قاسملو ( حزب دمکرات- ١
    کومله- ٢
   در راه آزادی طبقه کارگر  سازمان پيکار- ٣
   رزگاری - ۴
  ) اقليت(ايی  چريک های فد- ۵
  )اشرف دهقانی(يان خلق ئ فدا- ۶

  : اند از  عبارت"متخاصم بالقوه"های   گروهو
   خلق ايران  سازمان مجاهدين- ١
  های فدايی مستقل  چريک- ٢
    راه کارگرگان رزمند- ٣
  ستضعفين  آرمان م- ۴
  ). علی اصغر ايزدی ( راه کارگر- ۵

هايی که با اين رژيم مخالف هستند ولی خواستار   دسته سوم را، يعنی گروههمچنينآنان 
های مسلحانه در حال حاضر نيستند، نيز به شرح زير معرفی  سرنگونی رژيم از راه

  : دهند ی سرکوب خود قرار می کرده و در برنامه
   ايران  حزب توده- ١
  ) اکثريت(های فدايی خلق ايران  سازمان چريک- ٢
   حزب رنجبران - ٣
  )جناح غنی بلوريان( طرفدار کنگره چهار حزب دمکرات - ۴
   . جبهه ملی- ۵

های جديدی  ی مستقيمم، سؤالبازجو، دادم و محمدی پاسخ می يکی - شان را يکیيها سؤال
ی را که از ا خامنهمحمد   نوعی ترور سيدواستند که بهخ ابتدا می. گذاشت در برابرم می

ن  به م در خيابان سهروردی تهران بود،"یعسگر الحسن ابن حجه"نماز مسجد  قضا پيش
دانستم که  می. رفتم به هيچ وجه زير بار نمی. شان بی ثمر مانديها تالش. نسبت دهند

که تنها چند بار نشريه  را يک هواداری توانم خودم ديگر مانند بار قبل در مهرماه، نمی
پاسخ به . مجبور بودم که يک سناريوی جديد تهيه کنم. و روزنامه خوانده است، جا بزنم

کردند، محمدی،  در حالی که تهديد می. جه به سناريوی جديد تنظيم کردمها را با تو سؤال
                                                                                                             

ی تاريخ  در باره ها بعد و با خيال اين که آن روزها در خاطر کسی نمانده است،         ی سال تبريز  وی  سيدحسين موس   29
د از سقوط و مخفی      یفكر م: گويد صدور اين بيانيه به شکلی مزورانه می ی   آنم هفت ـ هشت روز بع , صدر  شدن بن

ر سال    حدود هفت ـ هشت روز قبل از هفت  انی عدم  ی ه در فاصل ١٣۶٠تي ی    زم ر    هفت ی هصدر و حادث   آفايت بن تي
  .٨٢انداز، مهر و آبان   مصاحبه با نشريه چشم. صادر شدیا ماده   معروف دهی هبياني
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بازجوی مستقيمم دوبار هرچه را که نوشته بودم، پاره کرده و بر سر و رويم کوبيده و 
ها  اين بار سؤال. کنم" حقيقت"خواست که بار ديگر، از نو شروع به نوشتن  از من می

ی بازجويی  است که ابتدا سؤال را روی برگهخو نوشت و از من می ای می را روی برگه
! ها به خط خودم بودند بخشی از پرسش و پاسخ. بنويسم و سپس پاسخم را زير آن بنويسم

دانستم که جز گزارشی در رابطه با  بار قبل که دستگير و بازجويی شده بودم، می
دانستم از کجا شروع  ن خاطر میبه همي. دانند  بودن، چيزی از من نمیهوادار مجاهدين

. اما حاال وضعيت درست برعکس بود. من دست باال را داشتم. کنم و به کجا ختم کنم
منتظر بودم چيزی برلب بياورند تا . دانستم از کجا شروع کنم و به کجا ختم کنم نمی

  .گيرم شود  شان در مورد خودم، چيزی دستيها نسبت به دانسته
گويم،  مضا کردم که اگر مشخص شد دروغ می به اين مضمون ااای ر چندين بار برگه

 يی نوشتم اگر کسی بخواهد بدون تعزيرهای بازجو چند بار نيز روی برگه.  کننداعدامم
خواستم نشان دهم که  می! ؟ بايستی انجام دهدیبرده شود و اعدام گردد چه کار به دادگاه

. ش چيستدانم راه را انجام دهم ولی نمی ام و قصد دارم نهايت همکاری بسيار ترسيده
بدون تعزير کار درست : گفتند به شکلی ساده و باور نکردنی در پاسخم میهم ها  آن
شان را به من نشان دهند تا هرچه  ادیاعتم خواستند با اين حرف، نهايت بی می. شود نمی
. کرديم ای بود که هر دو، نقش بازی می صحنه. آيم بران در صدد جلب اعتمادشبيشتر

ام را حفظ کنم و به همين دليل، حساسيتی روی دادن  تالش داشتم اطالعات زنده
چرا که احساسم اين . نداشتمهايم  و فعاليتاطالعات سوخته و به ويژه در رابطه با خودم 

  تصور.می خواهم بود چندان در سرنوشتم ندارد و به هر حال اعدابود که تأثيری
  .رسيدگی خواهد شدزودتر  به کارم کردم که به اين ترتيب می
  
۶  

 قرار يک، کنار شعبه دادستانیساختمان کف  ی هم گاه، در انتهای راهروی طبقه شکنجه
شد خون   میبند هم از زير چشم. جا نيافتاده باشد  که گذرش به آنزندانی بود کمتر. داشت

هايم را، يکی از  دست. قربانيانی را که بر ديوارهای آن شتک زده بود، مشاهده کرد
ديگری از پايين، از پشت به هم رسانده، دستنبد زدند و همان طور آويزانم  باالی سر و

خورده  کابلی که در آن مرحله اتهر چند تعداد ضرب. م افتادندکردند و با کابل به جان
تحريک شده بود که با هر ضربه کابلی که زياد نبودند ولی چنان اعصابم لی بودم، خي

داد و به خاطر آويزان  شدند، تمام بدن من واکنش نشان می قربانيان ديگر متحمل می
 تازيانه و شالق اتبا ضرب. گرفت جودم را فرا میبودن، درد جانکاهی سراسر و

بطور ش نشد که شنيد نی نواخته میدژخيمان بر تارو پود جسم نحيف قربانی، آهنگ حزي
بعد از مدتی از حال . مل آن از توان هر انسانی خارجآور بود و تح  زجریوحشتناک
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کتفم ديگر . ای افتاده بودم وقتی که به خود آمدم، گوشه. دانم چقدر طول کشيد نمی. رفتم
  .  شکل عادی به خود نگرفتگاه هيچ

 .ش متالشی شده بودپاهاي. وز آويزان بود شده بود، هنرفيقی که پيش از من آويزان
 بايد پوست را بدرد و تعزير": ی در اظهار نظری رسمی و علنی گفته بودگيالن محمدی

 چنين  يان نيز با داشتنبازجو ٣٠."از گوشت عبور کند و استخوان را درهم بشکند
يک نفر ديگر را در حالی که . کردند  هيچ جنايتی فروگذار نمیهايی از انجام  رهنمود

او را . زدند، مجبور کرده بودند روی پاهايش باال و پايين پريده و دور اتاق بدود می
 از خودش "کا تی  پی- کا تی پی"وادار کرده بودند که مانند اسب، يورتمه رود و صدای 

ام درجا  و روی پاهای زخمی٣١"ميليشيا": گفتم وقتی نوبت به من رسيد، بايد می. درآورد
 اتبار نيز در حالی که ضرب  يک. قصدشان تحقير فرد بود. خنديدند ها می آن. زدم می

: زدند زدند، يک صدا، مانند ميدان گاوبازی فرياد می کابل را به پشت پای قربانی می
، درد عجيبی سراسر وجودم را اولين کابلی که به کف پايم خورد".  هول لی- هول لی"

 در دستگيری قبلی .ح کندکنم کسی بتواند ميزان درد آن را تشري فکر نمی. فرا گرفت
وقتی که پاها باد . شدم  شده بودم ولی اين بار با حقايق ديگری از شکنجه آشنا میشکنجه

شد که خون به جريان  ظاهرًا باعث می. کشيدند کرد، يک برس سيمی را به کف پا می می
بعدها . دردش جانکاه بود. ی برای شالق خوردن به دست آورندبيشترافتد و پاها قابليت 

روی کمر يکی از قربانيانش نشسته بود، او را مجبور  در حالی که شنيدم، هادی غفاری
اثر اين شکنجه، در . کرده بود که چهار دست و پا راه برود و در همان حال پارس کند

  .  ديگر قادر به راه رفتن نبوداو و  آسيب ديده بودهای زانوی قربانی به شدت َکشَکک
، در مقابل بيمارستان حافظ ، تعدادی از هواداران  در روز پنج مهرهادی غفاری

 را دستگير کرده  و نيره شکروی، ليدا آذرنگها سيمين سهندی  خانم  از جملهمجاهدين
 سال داشت، نشسته بود، ١۴ از کمتر که او در حالی که روی پشت سيمين سهندی. بود
 استفاده داشتن االغ، از آن گهکالمی که برای راندن و ن( ا هين کردن و هش کردنب

 در همان حال مجبور بود به دستور سيمين. او را مجبور به راه رفتن کرده بود) کنند می
  . کند" عرعر"، هادی غفاری
 کابل و افزايش فشار آن، اتدن ضربيان برای گرفتن انگيزه و يا ريتميک کرگاه بازجو

رآن استفاده و ق) سه ضرب آنزنی  سينهبه ويژه  (آهنگرانصادق زنی  از نوارهای سينه
هت ريتميک کردن و چاکان حسينی، آنان را ج زنان و سينه سينه های هضرب. کردند می

موزيِک چيزی شبيه  .رساند ربانی، کمک و ياری میشان بر پيکر ق کابلات تنظيم ضرب
. دادند  جالدان از چند جهت قربانی را مورد حمله قرار می.آور شکنجه متِن نمايِش درد

های بشری فرا  ترين جنايت ها را به ارتکاب فجيع  آن"قرآن دلنشين و ملکوتی"آوای 
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  که بعدها به سرداری و سرتيپی سپاههای معروف صادق آهنگران نوحه. خواند می
برای عرض تسليت "های  ، از جمله نوحه و گويا مدرک دکترا هم گرفتهسداران رسيدپا

ی ديگری که   نوحههمچنين و "خواند  صد پاره شد ديگر نمیدستغيب" و"سوی جماران
از ديگر شد،   يکی اعالم می- ، يکیشده به دست مجاهدين در آن اسامی افراد کشته

 پيشوا. کردن قربانيان بود  شکنجهبيشترر و رسانان بازجويان و جالدان برای بهت ياری
 آورد، لب به سخن گشود و از نقشم در تظاهرات پنج مهر در حالی که کابل را فرود می

پنج : زدند ها میهايش، بلوفی بود که به خيل عظيمی از افراد در آن روز گفته. پرسيد
ی من وضع فرق  کردی؟ در باره  در ميدان فردوسی چه می خرداد٣٠مهر کجا بودی؟ 

 کزازیترديدی برايم باقی نمانده بود که جالل هايی که داده بود  با نشانی. کرد می
او تنها کسی . رده استهايی در مورد من ک  دوستم، اعترافترين  و صميمیترين نزديک

بازجويان نسبت به کم و کيِف . ام اطالع داشت بود که از آدرس محل دستگيری
ها اسامی     آن.  مطلع بودکردند که بازهم جالل از آن ام پرس و جو می دستگيری قبلی
آوردند که با هر يک جدا از روابط تشکيالتی،  را به زبان می...  ومهدی، منصور
 جملگی از دوستانم بودند و در اين مورد نيز کسی جز جالل، آنان را ارتباط داشتم و

ام که مدام به   قبلی”دستگيری“چيزی نگذشت که متوجه شدم منظورشان از . شناخت نمی
 شده بودم و در ۶٠ای بود که در تيرماه عتهکردند، همان بازداشت چند سا آن اشاره می

کنند، چيزی  ردم در آن مورد سؤال میک که به غلط فکر می  ستگيری مهرماهمورد د
بردند، از جمله کسانی بودند که شش ماه پيش در يک  افرادی را که نام می. دانستند نمی

اصًال به ذهنم . ها را از خاطر برده بودم کرديم ولی من به کلی آن تيم با هم کار می
ستگير  مربوط به شش ماه پيش بوده است، دکرد که بخاطر موضوعی که خطور نمی
و جز اين، مطمئن بودم که هيچ يک از آن افراد، اطالعی از محل شرکت . شده باشم
. ام لو رفتهکرد که از سوی جالل  ت بر اين میها دالل متأسفانه تمامی نشانه .نداشتند

م بود و نيز توقی ما و آژانسی که پا ها، بازجوها از محل خانه ی اين افزون بر همه
در نگاه اول هيچ کس در تشکيالت، . به طور نسبی با خبر بودندام،  گیموقعيت خانواد

همين باعث رو دست خوردن . از چنين اطالعاتی در مورد من برخوردار نبود جز جالل
جمع و جور کردن آن، کار . م شدتر شدن وضعيت پرونده و موقعيت دهام و پيچي اوليه
اس خفقان عجيبی به من دست احس. کردم بايد در همان سطح برخورد می. ای نبود ساده

   .دل توی دلم نبود. داده بود
  
٧  

  :م شد، از اين قرار بوداتفاقی که باعث لو رفتن
به جرأت . در يک تيم مشغول کار بودم" گ - م"يک هفته با ، برای ۶٠در تيرماه 

من به طور . ام، همان يک هفته بود توانم بگويم که بدترين دوران کار تشکيالتی می
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، در ١٣۶٧نام داشت که در سال " ح- م" سرتيم ما. ها وصل شده بودم آنموقت به 
  . ، به شهادت رسيدگوهردشت

جا  ها برای خواب به آن آدرس جايی را که شب: از من پرسيد" ح- م" همان روز اول
 از هم اطالعات داشته باشيم کمترچه نيازی است؟ هر چه : گفتم! روی، به من بده می
از من اصرار که اين .  شودکمتررسی  ی آسيب  است تا در صورت ضربه، دامنهربهت

اگر .  برای همين است٣٢تأکيد کردم قرار زاپاس. کار اصولی نيست و از وی انکار
سرانجام . شود او را به کار واداشت کسی واقعًا نخواهد کار کند که ديگر به اصرار نمی

  . د رد همه را داشته باشيماند که حتمًا باي  گفته٣٣از باال: گفت
متأسفانه هر گاه کسی در . دانستم اين حرف منطقی نيست ولی تسليم شدم هرچند می

شدی به خاطر رعايت  اند و آن وقت مجبور می گفت از باال گفته آورد، می استدالل کم می
رغبتی، آدرس منزل  به هر حال مجبور شدم که با بی.  بيايی ضوابط تشکيالتی، کوتاه

 تأکيد کردم که .جا به سر ببرم، به او بدهم کی از بستگانم را که قرار بود شب را در آني
 خواستم که آدرس نزد ،هنگام خداحافظی. من فقط امشب در اين آدرس خواهم بود

نيز راضی حتا همين قدر . خودش باقی مانده و تحت هيچ شرايطی آن را به ديگری ندهد
توانم محلی برای جای  ل از آن نيز پرسيده بود که آيا میروز قبآيد که  يادم می. نبودم

مان، در خيابان  کرايه ماشينی در نزديکی خانه آژانس : گفتم. ها تهيه کنم يا نه خواب بچه
جا را جور کنم اما فقط به عنوان محل خواب از  توانم امکان آن سهروردی است که می

  . جا استفاده شود آن
جايی که  که داده بود، رعايت نکرده و فردای همان روز، از آنقولی را " ح- م"متأسفانه 

بردم،  جا به سر می را به آدرسی که در آن"  گ- م"محل قرارمان تغيير کرده بود، 
محل قرار جديدمان، در پياده روی . فرستاده بود تا حضورًا مرا از اين امر مطلع کند

گاه احساس بدی به من دست داد، از را ديدم ناخودآ" گ - م" وقتی. استاديوم امجديه بود
من به او تأکيد کرده :  گفتم" ح- م: "اين آدرس را به تو داد؟ گفتچه کسی : او پرسيدم

. خانه تو را ببيند من هيچ تمايلی نداشتم صاحب. بودم که به هيچ کس اين آدرس را ندهد
او . ا را ببينمجا يکی از شم توانستم فردا به قرار زاپاس بروم و در آن وانگهی من می

. رخورد تو با او نيستمآمدم و در جريان ب" ح- م"ن هم راضی نبودم و به اصرار م: گفت
کرايه ماشين گفته  ی مادرم و آژانس همان مطلبی را که در مورد خانه" ح- م"ظاهرًا 

جا بايستی  رس نبود از فالناگر در اين آد: بودم، نيز برای او بازگو کرده و گفته بود
  . چيزی در اين رابطه به من نگفت" گ - م"آن روز . دنبال کردردش را 
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  .مشخص شده است، حاضر شود
  .های تشکيالتی است بندی گيرنده در رده   منظور مسئوالن تصميم33
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روز بعد برای اين که سر قرار حاضر شوم، از طريق خيابان نامجو که در ضلع شمالی 
وقتی .  رساندماستاديوم امجديه قرار داشت، به خيابان بهار رفته و خود را به محل قرار

 "گ - م"انتقاد کردم که چرا آدرس مرا به سرتيم مان را ديدم، ابتدا شديدًا به وی " ح- م"
من خودم کار : تنها به ذکر اين نکته اکتفا کرد که. داده است؟ حرفی برای گفتن نداشت

حاال هم اتفاقی : بعد گفت! گفتم بيايد" گ - م"توانستم بيايم برای همين به  داشتم و نمی
رعايت : گفتم.  کنیها حرکت نيفتاده، در ضمن نبايستی از موضع عدم اعتماد به بچه

ی بحث با  ادامهضوابط امنيتی چه ربطی به اعتماد و عدم اعتماد دارد؟ احساس کردم 
پيشنهاد کرد به همراه وی از آن خيابان . ناگزير سکوت اختيار کردم. فايده است وی بی

جا قرار   در آنجا محل مناسبی نيست و مرکز سپاه تذکر دادم که اين. دوباره عبور کنم
دو نفر از . با اکراه مسير را به همراه وی طی کردم.  مؤثر واقع نشدمتوضيحات. دارد
کار خاصی . برديم ها به سر می  در انتظار آنهمچنانها سر قرار نيامده بودند و ما  بچه
تاده بود، به من در حالی که خود در محل ايس! ديگر را ببينيمداشتيم، فقط قرار بود همن

ها را در راه ببينم و دوباره يک  گفت که يک بار ديگر همان مسير را بروم، شايد آن
اين کار درست نيست، باعث برانگيختن حساسيت : گفتم. ربع بعد به هم ملحق شويم

جا خواهند ديد و نيازی  ها از اين راه بيايند، ما را اين شود و در ثانی اگر آن پاسداران می
  در آن روزها، پاسداران نسبت به هرگونه. ی اين خيابان نيست کردن دوباره یبه ط
  بسيار حساس ها و سپاه  کميته از جملهوآمدی در مقابل مراکز نظامی و انتظامی رفت
ود که پايش را در يک کفش کرده ب. ام کارگر نيافتاد به هر حال، توضيح منطقی. بودند

عصر  مان را نيز در حوالی ميدان ولی قرار بعدی محل .همان مسير را دوباره بروم
تلقی  ٣٤"نقاط سرخ"جا را ممنوع کرده بودند و از جمله   به آنآمد  و رفتقرار داد که قبًال 

خواستم دستور تشکيالتی را نقض کنم،  جايی که نمی به هر حال باز هم، از آن. شد می
با .  بازداشتم شدام، طی کردم که منجر به ار سوم بر خالف خواستهمسير را برای ب

جا  چاشنی شانس بسيار، بعد از تحقيقات اوليه همان روز از آنمصيبت فراوان و 
  . خالصی يافتم

از تعجب شاخ در آورده .  را ديده و مسائل را با وی در ميان گذاشتمروز بعد وحيد ذاکر
ها نيست و  ی کار با آن نيازی به ادامه: لرزيد، گفت ی که از خشم میدر حال. بود

طی مدت يک هفته هيچ . ی ديگری وصل شدم بالفاصله جای مرا تغيير داد و به شاخه
ديگر را ن که افراد تيم، روزی يک ساعت يککار مثبتی انجام نداده بوديم به غير از اي

  . ديدند بدون هيچ حاصلی می
اش گذشته بود، ياد افرادی که قبًال با او بودند  ها که از دستگيری مدتبعد از " گ - م"

ای که  ش و چند پاسدار ديگر، با دو ماشين ابتدا به محلهکو افتاده و همراه اکبر خوش
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  .تشخيص داده شده و ممنوع بود
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کنند و به سرعت آژانس مربوطه  جا  قرار دارد، مراجعه می کرد منزل ما در آن فکر می
جا از  انها، هم از طريق آن. دهند ه و مسئوالن آن را تحت فشار قرار میرا پيدا کرد

. راهی شرکت شده بودندگرفته و سازی در محل، آدرس شرکت را  صاحب يک مبل
پاسداران، آنان را مورد تهديد قرار داده بودند که مبادا مرا در جريان امر قرار دهند و 

ا ها نيز به اطالعات ابتدايی در رابطه ب از طريق همان. ها نيز چنين کرده بودند آن
. به شکل باور نکردنی به آدرس فوق دست يافته بود" گ - م. "ام، پی برده بودند خانواده

به او گفته بود که من جای خوابی در يک آژانس کرايه ماشين دارم و بعد از " ح- م"
آن آژانس بيرون بيند که از  ، مرا می در حالی که سوار اتوبوس بودهها، يک روز ماه
  . ی ما نيز بايد در همان حوالی باشد زند که البد خانه آيم و حدس می می
  
٨  

شده بود و هيچ راه فراری وقتی که متوجه شدم موضوع از چه قرار است، ديگر دير 
تالش . وتار بود دنيا پيش چشمم تيره. ديدم سته میها را به روی خود ب ی راه همه .نداشتم
 که در آن ای بود ين نعمت و هديهبزرگترگويی اعدام . زودتر اعدام شومکردم هر چه  می

 جشن ،شوی گفتند همين امشب اعدام می اگر می. م شودتوانست نصيب شرايط می
 خرداد، ٣١هايی که روز  کردم چقدر خوشبخت بودند بچه  فکر میپيش خود! گرفتم می

 هم، مثل کسانی که روز پنج چه خوب بود اگر من. شان اعدام شدند بدون احراز هويت
. شدم ی اعدام سپرده شدند، همين حاال اعدام می  دستگير شدند و شب به جوخهمهر

 که در نزديکی من دستگير... ی وخادم علی و فريده کاشکی من هم با شهال خسروآبادی
، شد اگر من هم مثل حسين جهانگيری  میچه. ام شدند، رفته بودممان شب اعدشدند و ه

  ... شدم در پنج مهر کشته می
ه و ی دوزخ و جهنم شنيده بودم، که دوزخيان درماند های مادر بزرگم در باره در داستان

م را کنند آتش سوزان جهن ورند که هر لحظه تالش می در چنان عذابی غوطهپناه  بی
نان اکنون خودم را در چ. شان بريزند چسب و گوارا به کام تلخ ای دل همچون نوشابه

  . کردم ای آسمانی طلب می مرگ را چون هديهيافتم که  موقعيت و عذابی می
های استثنايی هستند که توان مقاومت مطلق  تنها انسان. کردم حساس ضعف عجيبی میا

ارا هستند وگرنه توانايی افراد در مقابل شکنجه محدود است و هر  را ددر برابر شکنجه
  . کس به لحاظ روانی و جسمی، دارای ظرفيتی است

کردم از  با توجه به آن چه که فکر میهايی در رابطه با خودم،   اعترافمن در ابتدا تنها
ل  از داليه خاطر برداشت و ارزيابی شتابزدهسپس ب. آن مطلع هستند، کرده بودم

بودند، استراتژی نادرستی را  کرده هايی که بازجوها به آن اشاره انهام و نش دستگيری
ای از مشکالت  م در چنبرها  همان ابتدای راه باعث فرو رفتنريزی کرده بودم که در پايه

  .  متصور نبودبرايمرفتی  شده بود و راه برون
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٩  
داند از قربانی  گر در اين است که نمی شکنجهيی، نقطه ضعف بازجو و بازجوجريان  در

تر خواهد  تر و برای قربانی بسيارسخت خواهد وگرنه کار برای او بسيار راحت چه می
کنند به هر طريق ممکن که شده قرارشان را  به همين دليل است که افراد سعی می. بود

 عنوان مثال، به به. خواهد، بسوزانند و يا اطالعات خاصی را که بازجو میتلف کنند 
 با افراد تحت مسئوليت فرد  ی اجرای قرار هنگام دستگيری، محل، زمان و نحوه

 است که بازجو تمايل بسياری اردیترين مو يکی از بديهیسئوالنش، دستگيرشده و نيز م
به همين . به کسب آن دارد و برای دسترسی به آن حاضر به انجام هر جنايتی است

 به جای اين که سکوت مطلق زندانی. گيرد ن موقعيت قرار میدليل، فرد در خطيرتري
گران را  و شکنجهباشم و قدرت بازجويان  کند و يا بگويد حاضر به ارائه اطالعاتم نمی

، يعنی بعد از تحمل هر بار شکنجه. بندد  روشی ديگر به کار میبه سخره بگيرد،
و وقت را در موقعيتی که برای بازجويان يان را سر قرارهای غيرواقعی برده بازجو

 به کار زندانیبازجويان به خوبی از ترفندی که . سوزاند ست، می ابها بسيار گران
، در بيشترهای  بندد، آگاه هستند ولی انتخاب ديگری جز شکنجه و تهديد به شکنجه می

دن نهند  گرهای زندانی جويان مجبورند به گفتهباز. صورت واهی بودن قرار، ندارند
ه سرعت و بدون فوت وقت انجام ی کارها، ب شان بر اين است که همه ولی تمام تالش

ش نسبت به گذشت زمان  در سوزندان قرار و اطميناندر صورت موفقيت زندانی. دگير
پيروزی خود را در ميان خيل دشمنان و  نابرابر را کشيده و نبردالزم، او سوت پايان 

جا نهايت عجز و درماندگی بازجوست که  اين. دارد عالم میدر چنگ آنان  به بازجو ا
گر  کنجهبا فريب دادن بازجو و ش. بيند در جنگی نابرابر، شکست خود را به چشم می

توان در برابر  توان از شکنجه خالصی يافت وگرنه به ندرت و به سختی می است که می
  .آن دوام آورد



  
  
  

   با آن و برخورد اصولیشکنجه

  ...؛ عدم شناخت و کارکرد شکنجه وذهنی بودن در ارتباط با شکنجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رنجی که چون تيغه مقراضی گوشت تن را زنده زنده 
.درد می  

 
                                     پل آلوار
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) يعنی (–ترين نشانه  م راهی است برای پديدار کردن يک نشانه؛ مهشکنجه
 يک نبرد است و پيروزی يکی از رقيبان بر همچنيناعتراف مجرم، اما 

در شکنجه برای . ٣٥ "کند توليد می "ديگری حقيقت را طبق آيين قضايی 
   ٣٦.گرفتن اعتراف، هم تحقيق وجود دارد و هم جنگ تن به تن

ای خوش ذوق در محيطی گرم و   نويسندهی برخورد با آن را گاه شاعر و  و نحوهشکنجه
ای  بهگاه رهبری انقالبی در خطا. کشد آرام و بر بستری نرم و راحت به تصوير می

گاه گروهی سياسی در شعاری پرشور، . کند آسا بيان میآتشين، آن را با بيانی رعد
 گاه خاطره نويسی که جز رنج و حرمان چيزی از. کند بيهوده بودن آن را فرياد می

دهد و  گونه که تمايل دارد، به آن شکل می ای به آن ود ندارد، با خلق حماسهگذشته با خ
اند، واقعيت  ش پرداختهحالی که به تشريحگاه قربانی دردمندی روی تخت شکنجه، در 

  . کند آن را با پوست و گوشت خود لمس می
شکند که مجبور  یاما از نظر من شکنجه، واقعيتی است که گاه انسان را چنان در هم م

های سياسی، تقريبًا هيچ آموزشی   گروه. خالف ميلش عمل کند و سخن بگويدشود بر می
ی مقابله با آن  و يا حتا تعريف درستی از شکنجه، ماهيت، کارکرد و اثرات آن و يا نحوه

 ها و ترين آموزش دفاع و محروم از ابتدايی ها، تقريبًا بی هواداران آن. دهند به دست نمی
کاذب به چنگال دژخيمان اسير تبليغات اطالعات در اين باره، با ذهنی انباشته از 

 به مرگ و بيشترای سنگين که  شوند و به همين خاطر هر کس بايد با پرداخت هزينه می
انجامد، اين مسئله را هر بار از آغاز تا پايان رفته و تجربه  میوی يا فروپاشی روانی 

ت که شکنجه ابداع شده و اولين روزی است که کسی به اين بليه گويی اولين بار اس. کند
  . گرفتار شده است

زنند که گويی هيچ شناختی از آن و کارکرد آن  ها، گاه چنان از کابل حرف می بعضی
هايی که  ی تعداد کابل در چند جا، در باره ٣٧"قهرمانان در زنجير"مثًال در کتاب . ندارند

گر اطالعی محض گزارش ت که نشان از بیی داده شده اس آمارهاي،اند افراد خورده
  :بينند دانند و نيازی به اصالح آن نمی ی کتاب دارد و يا می مربوطه و يا تدوين کننده

او در زندان مشهد با فتوای . فريدون کيانی يکی از قهرمانان در زنجير بود
يگر يکی د.  هزار ضربه شالق خورد اما لب از لب نگشود٣آخوند طبسی 

                                                 
ه35 ره برنام ان جنگ ک اگون در پاي وان   پنت رار"  SEREای را تحت عن ه، مقاومت و ف ا، حيل  Survival "بق

Evasion, Resistance,and Escape    ام آموزش  برای آموزش نيروی هوايی خود تهيه کرد، پس از جنگ ويتن
د   اين برنامه نيروهای آمريکايی را آموزش می    . يايی و ارتش آمريکا نيز گسترش يافت      اين برنامه در نيروی در     ده

  . که چگونه در برابر شکنجه و بدرفتاری روحی و جسمی مقاومت خود را باال ببرند
  .۵۶ی   تولد زندان، صفحه-، مراقبت و تنبيه  ميشل فوکو36
  .۵۶ی  ، صفحه٧٩ خلق ايران، زمستان ت سازمان مجاهدين  قهرمانان در زنجير، از انتشارا37
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 هزار ضربه شالق در خالل ٩ در زندان اصفهان پس از حدود از مجاهدين
   ٣٨.اسارتش قطعه قطعه شده و به شهادت رسيد

  : اند که  در جايی ديگر آوردهيا
 و محمد گران به داريوش آذرنگ بنا به گزارش مستند از زندان مشهد شکنجه

شان   در زندان بودند، قبل از اعدام که از مسئوالن تشکيالتی مجاهديناخوان
  ٣٩. هزار ضربه کابل زده بودند۵

يی و اند در خالل بازجو معلوم نيست کسانی که پيش از اعدام اين تعداد کابل خورده
اند به  هايی که کابل خورده تر آن هماز همه م! اند تکميل پرونده چه تعداد کابل خورده

. ا ندارندها ر اند توانايی شمردن کابل ها و نه کسانی که کابل زده دانند نه آن خوبی می
شود   مالحظه میچنانچه.  کابل زده شده باشدمعينی تعداد ،که بر اساس حکم مگر آن

قطعه  -  آن قطعهای متحمل شده و بر اثر   هزار ضربه کابلی که قهرمان اسطوره٩تعداد 
  ٤٠!مشخص است ولی نامی از او در ميان نيستگرديده 

 و  داشتن دانش و آگاهی کافی نسبت به شکنجهرغم علیهای سياسی،  متأسفانه گروه
گان و ابسته به گروه خود در ذهن شنوندای از افراد و تأثيرات آن، چنان چهره

 و هيچ ضعف هستندها  تن و در حد اسطوره ئينها رو سازند که گويی آن  مینشانهوادارا
 ًالاصوها نيست و  و سستی که هر انسانی به شکلی از آن برخوردار است، در آن

های  هواداران جرياناعضا و دهند که  اين گونه جلوه میبه عبارتی . نبايستی باشد
ر برابر ناپذير د ان و دارای قدرت و مقاومتی تزلزلسياسی، همگی يکپارچه شور و هيج

ی معدودی سستی به خرج داده  اند و تنها عده ای و در هر شرايطی بوده هرگونه شکنجه
  ! اند و به همين دليل به راه دشمن رفته

 ادعا شده موهنیابطه به شکل بسيار ابتدايی و ، در اين ر"شهيدان حزب توده"در کتاب 
 را به يک سوی افکنده و به ]يی بازجوهای لواس[د که اين کاغذها رفقايی بودن": است که
 مسلمًا ٤١"! ما به شما نشان خواهيم داد که حزبی بودن يعنی چه :گفتند گران می شکنجه

اين ادعاها . خندند ها می گويی اند، بر اين گزافه هايی که از نزديک دستی بر آتش داشته آن
های کشاِف رهبران حزب توده را  ل، مصاحبهگيرد که الاقل يک نس در حالی انجام می

های  ی تلويزيون ديده و مصاحبه  بودند، بر صفحه"بودن حزبی"که در واقع سرآمدان 
  چيزی از مردمبدون ترديد،. اند  های آن دوران خوانده  و نشريهها آنان را در روزنامه

  !  پوشيده نمانده است"حزبی بودن"در ارتباط با 

                                                 
  .۵۶ی    پيشين صفحه38
  .۵۴ی    پيشين، صفحه39
 وسطايی رژيم  های قرون   منظور من به هيچ وجه زير سؤال بردن مقاومت قهرمانانه زندانيان در مقابل شکنجه40

  . کنم ارد نقد میسازی را که پا بر زمين ند نيست بلکه من نگاه اسطوره
  .٣٧ی  ، جلد اول، صفحه توده   شهيدان حزب41
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 فرو  ی تکرار تبليغات خودفريبنده و گمراه کننده چنان در چنبرههای سياسی،  گروه
 هرگونهادن  از د در نتيجهشود و  باورشان میهاشان   بافتهروند که خودشان نيز می

 :هايی از اين دست که برای مثال رهنمود. کنند ، خودداری میشانرهنمودی به هواداران
شان داد، چگونه به لحاظ روانی به اگر هوادار و يا عضوی، در جايی ضعف و سستی ن

گران  های بعدی به دامان شکنجه ی خود همت گمارد تا از غلتيدن رفع و ترميم روحيه
 .جلوگيری کند

اش  ، پای به زندان بگذارد و فرد مورد عالقهوقتی فردی با ذهنيتی نادرست از شکنجه
شدن نيز  تنها شعار دهد و حتا هنگام شکنجهظار دارد که  يی ببيند، از او انترا در بازجو
تا نسبت به قدرت و حد  اين فرد ح!ها فشرده وهيچ صدايی از او درنيايد دندان بر لب
 خواهد داشت و به هنگام قرار گرفتن در برابر غيرواقعی نيز تصورات مقاومت خود

تواند بسيار   که میهای ضعف و سستی واقعيت شکنجه و بعد از بروز اولين نشانه
کند و سپس به  طبيعی باشد، خود را به يکباره باخته و همه چيز را تمام شده تلقی می

جايی که خود را تمام شده   از آنچنين فردی. رسد نوعان خود می نفرت از خود و هم
. بکشاندمه را نيز به راهی که رفته است، ورزد که ه کند، پس تالش می تلقی می

گفت که در  دستگير شده بود، می"  گ- م" که او نيز در ارتباط با یحميدرضا معير
 ماعاهداهللا و عليه االرجال صدقو من"ی   آيهه بازجويیچنان در شعبابتدای دستگيری، 

دانستی، فکر  را خوانده بود که اگر نمی" فمنهم من قضی نحبه و منهم من ينتظر
ولی ديری . و هستیر  ديگری روبه٤٣ و يا همايون کتيرايی٤٢کردی با فاطمه امينی یم

  .  با بازجويان رسيدکاریرعتی باورنکردنی به هماهنگی و هم که او با سنپاييد
 گاه در ضمير اند، و حتا  را تجربه نکرده شکنجهکه اعتراف در نظر بسياری از کسانی

. شود گيرند، خيانت تلقی می کسانی که ظرفيت روحی و جسمی افراد را در نظر نمی
اما بروز اين واقعيت، گاه به .  قدرت انتخاب نداشته باشدفرد شکنجه شدههرچند چه بسا 

هايی که به آن معتقد است،  ی آوار شدن دنيا و ريختن آن بر سر قربانی و ارزش منزله
نمايد و زندانی را در درد و رنجی عميق، چون غريقی تنها و بی ياور  ره میچه

چرا که بازجو بر . شود  میجاست که روان او تسليم قدرت بازجو اين. کند ور می غوطه
افراد کمی . شود شکستن فرد از همين نقطه آغاز می. شود درد و رنج او سوار می

 با گستردهکاری اسی، به سرعت به دامان رژيم و همهايی حم متاند که بعد از مقاو نبوده
  . اند دستگاه جنايت و کشتار افتاده

شده و  او به هنگام دستگيری زخمی.  يکی از اين دست افراد بودمحمد نوزاد حاتميان
های بسياری را متحمل شده  ه شکنج بود و پس از نجات يافتن از مرگ، خوردهسيانور

                                                 
  .  به شهادت رسيدهای ساواک   مجاهد خلق، اولين زنی که در زير شکنجه42
ق      عضو  43 ان خل روه آرم ر شکنجه        يکی از اسطوره    ،   گ شيای    .های مقاومت در زي  يکی از حرکات ورزش ميلي

  . داده است وی اين حرکت را به هنگام نرمش با دست بسته انجام می. گذاری شده است  به نام او ناممجاهدين
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با اين همه، بعد از طی . حتا چندين بار در زندان مبادرت به خودکشی کرده بوداو . بود
های  ی اين مراحل، در يک نقطه شکست و به همکاری با رژيم پرداخت و در گشت همه

به لحاظ روحی، وی . يافت ر نقش فرمانده حضور میآنان به صورت مسلح و گاه د
کرد، آگاهی  حت فشارهای شديدی بود و به خوبی نسبت به قبح کاری که میهميشه ت
 - های محوله در جاده تهران حين انجام يکی از مأموريت و به همين خاطر، در. داشت

ی پاسدارانی که در ماشين دوم از پشت ناظر صحنه بودند، با حمله به  تبريز، به گفته
د، ماشين را از جاده جويان و پاسداران بوديگر باز ی خودرويی که حامل وی و راننده

باعث کشته شدن خود و ديگر  های ميان راه انداخته و و به يکی از درهمنحرف کرده 
، ی اوين در جريان مراسم بزرگداشت بازجويان در حسينيه. شود سرنشينان ماشين می

   . برداشته شدپرده از اقدام محمد نوزاد حاتميان
توانند تو را  ، تأکيدی بر اين واقعيت است که میداستان زندگی محمد نوزاد حاتميان
توانند تو را وادار به انجام هر کاری بکنند، اما  وادار به گفتن هر چيزی بکنند، می

نمايند،  گويند يا می که میتوانند تو را وادار سازند که باورشان کنی و به آن چه  نمی
توانند جسم تو را تسخير کنند و برای مدتی بر روان تو مسلط  ها می آن. ايمان بياوری
ن تو را نيز برای هميشه به خدمت توانند به درون تو راه يافته و روا شوند، اما نمی

ت تواند به مفهوم شکست و فروپاشی نهايی شخصي هيچ اعترافی به تنهايی نمی. گيرند
کنند،  ی اعتراف می اما برخوردی که فرد و اطرافيان او با مقوله. قربانی منجر شود

  . نابودی و اضمحالل برساند تواند او را به ورطه می
امانی که در دو سوی ميدان جريان دارد،  ی بی اين گونه افراد، بدون توجه به مبارزه

بايستی حمله کند و به موفقيت کنند تنها يک طرف ميدان است که  خياالنه تصور می خام
، ها ندر ديد اي. دست پيدا کند و آن سوی ميدان جز شکست و سرافکندگی نصيبی ندارد

ترين افرادند و اين خطری است که هميشه زندانی  ترين و کودن دشمنان هميشه از احمق
مورد ی اطالعات دشمن در  به دامنه زندانی ای که ها، لحظه گاهی وقت. کند میرا تهديد 

در اين شرايط . ريزد برد، يکباره به لحاظ روانی در هم می هايش پی می خود و يا فعاليت
من در مقام تحليل روانی . ترين مسائل نيز عاجز است قربانی حتا از تجزيه و تحليل ساده

تر از آن است که بتوانم ارزيابی کامل و بدون  اين موضوع نيستم، چرا که بسيار پيچيده
ی فوق که از نزديک شاهد آن بودم بتواند  ن ارائه دهم، ولی شايد انتقال تجربهنقصی از آ

من اگر امروز از .  شودذيربطکمکی در جهت باز کردن موضوع از جانب پژوهشگران 
. ام کنم به دليل آن است که بهای سنگينی برای آن پرداخت کرده اين تجربه ياد می

 درد و اندوه  ورفت هايم نمی  به چشم خواب،ای های زيادی، حتا برای لحظه شب
  . کشيد جانکاهی تمام وجودم را درهم می





  
  
  

  درک واقعی از اوين

 ديدار با دوستان ؛"عمليات آخر" ؛ی اوين خانه قصاب؛  دوم دادستانی طبقه
  ...و

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تو قلبت را بشوی... 
   جام بلور يک باران،ر بی غشٍی د

  تا بدانی 
            چگونه

                     آنان 
  گورها که زير هر انگشت پايشان بر

                                           گشوده بود دهان 
  در انفجار بلوغ شان 

                           رقصيدند،
  چه گونه بر سنگفرش لج 

  ...                    پا کوبيدند           
  

                                      احمد شاملو



٥٦  نه زيستن نه مرگ

١  
-٢۴۶-٢۴٠-٢١۶،  آموزشگاهبند: زد سداری در راهرو فرياد میشد، پا غروب که می

آن يی ديری نپاييد که متوجه شدم کسانی را که بازجو!  آماده شوند٣٢۵-٣١١-٢۶٩
زندانيان به . دهند انتقال می ... وبوس به بند و آموزشگاه روزشان تمام شده بود، با مينی

يکباره از . شنيدند محض شنيدن صدای پاسدار مزبور، گويی صدای دربان بهشت را می
صبرانه در انتظار  کردند و بی جای کنده شده، لباس خود را راست و ريس می

ای عجيب  شان، آرامش و طمأنينه  شدی که در چهره به روشنی متوجه می. ندايستاد  می
ای کاش جای که کردم  چقدر آرزو می. ی قبلی را گرفته است جای اضطراب و دلشوره

انديشيدم، احساس  ها می بعدها وقتی به آن لحظه. رفتم بودم و به بند می  ها می يکی از آن
ها  در آن لحظه. تواند کوتاه باشد  می چه اندازه تاکردم، گاه سقف آرزوهای آدمی  می
. بسيار دست نيافتنی بودچنين آرزويی  به فکر رهايی از زندان نبودم چرا که گاه هيچ

بند لعنتی را از چشمانم بردارم و لختی بياسايم،  ولی رفتن به بند و جايی که بتوانم چشم
ها   در يکی از دفعه.وه کندتوانست با مقداری چاشنی شانس، يک موهبت بزرگ جل می

کردم زودتر او را  آرزو می.  را ديدم که به سرعت در صف جای گرفتامير کريمی
  . توانستم با او گپی زده باشم ديده بودم بلکه می

تاقی جای دادند که و در ا برده ی دوم ساختمان دادستانی قهشب برای خوابيدن مرا به طب
های متعدد  اتاق مزبور يکی از اتاق. بردند جا به سر می افراد تازه دستگير شده در آن

. يی بود که به اين کار اختصاص داده بودند تا افراد در راهرو نباشندهای بازجو شعبه
  وارد  افراد تازهگاه. ای افتاده بودند هر يک گوشه آش و الش های زندانيان زخمی با بدن

ی   داشتند، متوجهبند جايی که چشم از آنکه هنوز از گيجی بازجويی به در نيامده بوند و 
های  گان افتاده و صحنه شد با تمام سنگينی روی پاهای مجروح شکنجهشدند  اطراف نمی

  . آوردند وجود می بهرا انگيزی  غم
  
٢  

 قساوت ،هفت، نسبت به حقيقت شکنجهی  ی دوم و نشستن نزديک شعبه با رفتن به طبقه
 ای از مجموعه . کردم پيداتری  رحمی در جمهوری اسالمی درک عميق  بیو

 را ای از راهرو گوشه. جا از نزديک مشاهده کنی توانستی در آن گان را می شد شکنجه
 بوی از. بختی اشغال کرده بود که چرک تمامی بدنش را فرا گرفته بود زندانی نگون
جز پوست و . تمام بدنش در پالستيک قرار داشت. ش شودتوانست نزديک تعفن کسی نمی

از . ا از دست داده بودکنترل ادرار و مدفوعش ر. استخوان چيزی از او باقی نمانده بود
ی ی هفت بود و بازجو متهِم شعبه. بارتر اين بود که تعادل روانی هم نداشت همه مصيبت
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داد و گاه به  ی سياسی فحش و ناسزا می ها گاه به جريان.  نام داشت٤٤ش فکورا تقيممس
بردند و به شدت مورد  گفت، او را دوباره می  ناسزا میوقتی به رژيم و خمينی. خمينی

  .دل دارندی عجيبی از وی به  مشخص بود کينه. دادند ضرب و شتم قرار می
  
٣  

اش  ی ريزی داشت و به شدت شکنجه ای را ديدم که جثه همان شب اول، سرباز وظيفه
ی پادگاِن محل  انبار اسلحه، موجودِی اش بوده شبی که نوبت نگهبانی. ندکرده بود

های هر دو گوشش پاره شده و  ، پردهبر اثر شکنجه. ش را مصادره کرده بودندخدمت
به خاطر اين که با دستبند قپانی از سقف آويزانش کرده . ش را از دست داده بودا شنوايی

از کار های دو دستش را  ند عصبش آسيب ديده بودند و هم فشار دستبهاي بودند، هم کتف
 اعصاب ی قرار داده وحاو را مورد جرادکتر زندان ده زا االسالم شيخ. انداخته بود

  دور تا دور پشت دستانش وهر دو دستش متورم بودند. دستانش را پيوند زده بود
ده زا االسالم شيخ. که کوک زده باشند درست مثل اين. خورد های بزرگی به چشم می بخيه

، پيشاپيش دهزا سالماال ظاهرًا شيخ.  و بهتری بزندکوچکترهای  نيازی نديده بود که بخيه
هر . ديد در ذهنش حکم مرگ وی را صادر کرده بود و نيازی به انجام کار اضافی نمی

  .  نيز آش و الش شده بودندپای اين زندانیدو 
ی هفت که در  و نزديک در شعبهاق جا نبود، مرا به راهرو آورده برای خوابيدن در ات

  ! بود، جايی به من اختصاص دادند تا شب را بياسايمکشتارگاه اوينواقع 
  
۴  

. ی خود داشت  ويژه"يو  سی  سی"يک اتاق  به رياست ابراهيم رحمانیی هفت  شعبه
ها را قبول ندارند و در مطب و  ناذق که گاه استانداردهای بيمارستا پزشکان حهمچون
ی  بينند، سالخان شعبه  خصوصی خود، اتاق عمل مخصوص خود را تدارک میکلينيک

ی خود را  ، کشتارگاه ويژهههای زند هفت نيز به تأسی از آنان، برای تشريح پيکر انسان
. ای حتا، خواب به چشمم نيامد لحظه.  ادامه داشتتا صبح شکنجه. فراهم کرده بودند

 آورده  چند دختر راای شب يک بازجوه نيمه. هرو قرار داشت نيز در همان را١٢شعبه 
جا چه  دانستم در آن نمی.  اتاق بسته بوددر. ها بود وگو با آن جويی و گفتو مشغول باز

هم نه برای  فکر کردن به موضوع آوردن زنان به بازجويی در نيمه شب، آن. گذرد می
وگو با آنان، اين حسن را داشت که برای مدتی  فت بلکه صرفًا برای گشان کردن شکنجه

                                                 
ستر   رسيد به رياست زندان اوين۶۴ در سال  است کهآرانی  اکبر کبيرینام اصلی وی  44  و شرکتی به نام حفاظ گ

ای احمدی    وی در تروريسم خارج از کشور و از جمله در طرح پيچيده          . کند  افق را اداره می     در ی ترور عطاءاهللا ب
ت    ستقيم داش ش م ی نق اش       . دب يار ب اتمی هوش ای خ اب آق ه کت د ب وع کني شم. (رج اتی  چ ای اطالع ان  ه ات، جاني

  . ل چاپ اوی رضا گلپور نوشته) اند المللی بين
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ام خالص شوم که خود در آن شرايط موهبتی  از فکر بازجويی و مسائل پروندهکوتاه 
ها   کمبودخواهد برداشتم اين بود که شايد بازجوی مربوطه به اين طريق می. بزرگ بود

ا کند وگرنه نيازی وگو با زنان زندانی ارض  را از طريق گفتو يا تمايالت جنسی خود
او و افرادی از جنس او در طول عمرشان، چه . نبود که نيمه شب به اين مهم بپردازد

های اجتماعی نيز به خاطر  در محيط. رابطه نداشتندبسا به جز با محارم خود، با زنی 
با   کردنوگو  و گفتتنها شدن با زنان امکانی برای ،کاراکتری که از خود ساخته بودند

توانست به  خواست و يا نمی  او که شايد به هر دليل نمی.آورند به دست نمی را ها آن
امکان شنيدن صدای چند زن در . کرد تجاوز فکر کند، به اين طريق خود را ارضا می

بين بودم و   هم من خوش شايد.ها، برايش کافی بود رانداز کردن آنبهای شب و يا  نيمه
 آنان، کسی را  از ميانتالش داشت تا  وگو، ی گفت براا انتخاب آن ساعتاو بساده دل و 

  ؟برای شکار انتخاب کند
  
۵  

 بود، در ميان  که هوادار سابق سازمان پيکار به نام شاهرضا بابادیيک زندانی تواب
شان هوادار سازمان تربيشبندش که  او جهت شهادت عليه زندانيان هم. زندانيان بود

اين .  بودند، آمده بود و متهم به داشتن تشکيالت در زندانبوده "سهخط "پيکار يا 
مزبور به  زندانی ٢٠هشت تن از . شده بودند منتقل ر به اوينحصا زندانيان از قزل

 ی يکی از هواداران مجاهدينچ ا به همراه مجيد بسطشاهرض. ی اعدام سپرده شدند جوخه
ن به جاسوسی کرد، در ميان زندانيا يی کار میی بازجو ها که در آن روزها در شعبه

  .دادند های بازجويی می شان را تحويل شعبهي ها پرداخته و دريافت
ند، توانستند به اشتراک عمل برس رون و داخل زندان نمیهای سياسی در بي اگر گروه

من در همان شب اول متوجه . بردند عمل عجيبی به سر می در وحدت و اشتراک  توابان
پوشی  کردم عنقريب اعدام خواهم شد، بدون پرده جايی که فکر می قضيه شدم و از آن

جا بر سر موضوع فوق  انکردم و هم  میبرمالگان يت آنان را برای تازه دستگير شدماه
عروف بود، به م" بند مجيد خالی"وی که به . داختم مگو پر- ی به بگوچ با مجيد بسط

دروغ نيز روی آن گذاشته و گزارش بلند بااليی را عليه من به همراه شاهرضا چند 
با جلب ويا وه داده بودند که گها طوری موضوع را جل آن. ام داده بودند يیی بازجو شعبه

کرد چه بر سرم   فرقی نمیبرايم ديگر .اند آورده هايی را نيز از من در اعتماد من حرف
  .آيد می
  
۶  
 نيز هنگام ظهر متوجه شدم نام وحيد ذاکر. ردای آن روز دوباره به شعبه برده شدمف

، منصور و  وی در شهريور ماه، به همراه قاسم فتحی.يی خوانده شده استبرای بازجو
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ام،  ش را فراموش کرده که نام مجاهدينمحالت شرق تهرانبخش يکی ديگر از مسئوالن 
ها از طريق تشکيالت به ما  خبر اعدام آن. يک جا در يک ماشين دستگير شده بودند

تر  فروی من چند نفر آن طر روبه. ديدم  در مقابلم میبا تعجب وحيد را. رسيده بود
  . نشسته بود

. شد پذير می  به سادگی امکاننبود وديگر تالش چندانی الزم آن روزها برای تماس با يک
، نزديک هم  بودن بازجويان، شکل ساختمان دادستانیها، ناوارد ميزان باالی دستگيری

را  به نظم و انظباط، امکان الزم  عدم پايبندی مسئوالن دادستانیهمچنين افراد و نشاندن
  . کرد ديگر تسهيل می افراد با يکبرای تماِس

 ٨-٧شد،  پاسداری که سيد خوانده می. هنگام رفتن به دستشويی، خودم را به او رساندم
اين درحالی بود که تنها سه . برد  به دستشويی مینفر را بلند کرده و در يک نوبت

اين . ايستادند  نفر پشت در منتظر می۴جا وجود داشت و عمًال   توالت در آندستگاه
  . ديگر بودوگو با يک ين فرصت برای گفتبهترموقعيت 

اين را در نگاهش حس . دانست خوشحال باشد يا ناراحت  نمی؛ب کردجاز ديدنم تعوحيد 
می رسد اعدا به نظر می: گفتم. ام سؤال کرد ی دستگيری ی پرونده و نحوه ارهدر ب. کردم

 در آذرماه اعدام شده است و جا متوجه شدم قاسم فتحی همان. هستم و هيچ شانسی ندارم
در پاسخ . ای  اعدام شدهتصورم اين بود که تو نيز: گفتم.  استوحيد نيز منتظر دادگاه

ام و به همين دليل افراد، چيزهايی را  چند بار هم چوب همين را خورده. دانم می: گفت
ش  بود و هيچ اميدی به زنده ماندناش سنگين پرونده. اند در رابطه با من اعتراف کرده

ات  ندهگی به پروتوانی سعی کن رسيد کرد که تا میتنها به ذکر اين نکته اکتفا . رفت نمی
به عقب بيافتد و اميدت را از دست نده، شايد تحولی در شرايط پيش آيد و از شدت 

های جديد، هر چه  ها گذشته، با توجه به دستگيری از اين. احکام صادره کاسته شود
ی برخوردار بيشتری امنيت  اند از حاشيه  بگذرد، کسانی که قبًال دستگير شدهبيشترزمان 
 من تنها به ذکر اين نکته اکتفا کنم ،رو کردند گر ما را با هم روبهقرار شد، ا. شوند می

آن هم در فاز سياسی و من ديگر اطالعی در . استی ما آمده  که او يک بار به خانه
  . های او ندارم مورد فعاليت

 حميد و وگ هايی که به دستشويی رفتم، علی حقيقت در روزهای بعد، در يکی از دفعه
دو هفته ها  هر دوی آن. يی بودند زير بازجو" الفيک" ی ها در شعبه آن.  را ديدمخطيبی

کمی با علی در دستشويی و نيز بعد از بازگشت از . زودتر از من دستگير شده بودند
گذاشتيم که اگر با هم قرار . دستشويی، هنگامی که کنار هم نشسته بوديم، صحبت کردم

ی جزيی اکتفا موارددانم و به  ی او سؤال کردند، بگويم چيز زيادی نمی از من در باره
ته و غالبًا  نشس نه چندان زياد از هم،ی با فاصلهدر دو طرف راهرو، کنار ديوار و . کنم

پاسداری در انتهای . کرديم وگو می ديگر گفتمان گذاشته و با يکي سرمان را روی زانوها
محل را ترک او زمانی که . گرفت سالن، پشت ميزی نشسته و افراد را زيرنظر می
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شد،  ها بلند می ها که پچپچه ، بعضی وقتموارددر باقی . شد  میبيشترها  کرد، صحبت می
پرداخت و در  راد میداد و گاه به ضرب و شتم اف وی با تحکم دستور سکوت می

گذشتند نيز  گاه بازجويانی که از محل می. داد ی مربوطه اطالع می به شعبهی هم اردمو
 اتبه زير ضرب... ا وول خوردن وشان و يبندهاي  را به جرم باال بودن چشمچند نفری

هراس او از اين بود . اش همان موقع نيز سنگين بود علی پرونده. گرفتند مشت و لگد می
زد بازجويان اعتراف کنم و هايش که لو نرفته بودند، ن که مبادا من به آن دسته از فعاليت

  . تر شود اش سنگين پرونده
اگر . ديگر بودها برای تماس افراد با يک  ت نيز يکی از بهترين فرصهارهنگام صرف ن

م، نداشتيم با ديدن چگونگی شان اسير بودي ی کسانی که در دست هيچ شناختی از سابقه
ی کار در بازار و  د که سابقهها کسانی هستن شديم که آن  متوجه میسادگیهار، به پخش ن

بايستی که  انگار نه انگار که ما زندانيان سياسی هستيم و می. دارند... مسجد و هيئت و 
هار را به شکل هيئتی، ن. رابطه با ما به شدت رعايت شود امنيتی در مسائلبعضی از 
 نجهافرادی که در راهرو بودند و در انتظار شک. کردند های بزرگ پخش می در سينی

 نهار چند نفر، دور يک سينی بزرگ نشسته و به صرف - بردند، چند نفر شدن به سر می
آمدند و درخالل  ی گرد مای، دور يک سينی پرونده ها افراد هم گاهی وقت. پرداختند می

ها من به سرعت دست از  در اين موقعيت. کردند  وگو می ديگر گفتبا يکصرف غذا 
 از اين گاه هيچخودم . تر حرف بزنند ها راحت نشستم تا آن و به کناری میخوردن کشيده 

، در شناختم، به جز وحيد ذاکر چون تمامی کسانی را که می. کردم شيوه استفاده نمی
شناختند و اگر ما را   ما را خوب می، يان بودند و بازجو"الف يِک" يا " بيِک"ی  شعبه

به همين خاطر ترجيح . کندتوليد ی بيشترمان دردسر  توانست برای ديدند، می کنار هم می
ها صحبت کنم تا  ا آنرويم ب ايم و يا به دستشويی می دادم زمانی که در راهرو نشسته می

  . مان پی نبرند  به ارتباط بازجويان
  
٧  

پيش آمده بود، خبر هايی که  و تمام اتفاق از دستگيری من ، حتا روحش هم کزازیجالل
ای که او در آن   های شاخه ی بچه جايی که همه آنبرد و از   به سر می٢او در بند . نداشت
ناگهان او . هايش تقريبًا به انتها رسيده بود يی دستگير شده بودند، بازجوکرد،  می فعاليت

ازگشت از بعد از ب. جا آورده بودند  به آنتازه او را از بند. را در راهرو ديدم
 متوجه .با وی در ميان گذاشتم را که مهم بود، موضوعاتی و دستشويی، کنار او نشستم

 سرباز فراری اودانند که  تر از همه نمی  و مهماش لو نرفته  شدم خيلی از مسائل پرونده
خل شعبه برود، قرار قبل از اين که به دا. از اين موضوع، تنها من مطلع بودم. است

من يک مورد در . گردن بگيردبه  را بگويد و چه چيزی را مسائلیگذاشتيم که چه 
 خوشبختانه. ورده بودمرابطه با او گفته بودم که آن هم به خاطر رودستی بود که خ
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های او که تقريبا  ام، اطالعی از فعاليت کردم از ناحيه او لو رفته می که فکر  آنرغم علی
 به نزد بازجويش،  اودرست قبل از آن که. ز آن بر من پوشيده نبود، نداده بودمچيزی ا

خواستم ما را در   نمی؛جايم را عوض کردميرون آمدن از اطاق بود، برود، که در حال ب
سعی کرد به بازجويش داد،  خبر جلوه می جالل، در حالی که خود را بی. کنار هم ببينند

سپس در حالی که .  آمده که قبًال فراموش کرده بگويدنشان دهد که موردی به خاطرش
ی ما و نيز مشخصات   نشود، آدرس خانهشسازي صحنهکرد بازجويش متوجه  تالش می
ی  ها را برای دستگيری من، کمک کرده و به خانه ام را به او داد و قرار شد آن ظاهری
ل، جهت دستگيری من جا نشسته بودم که گروه ضربت به همراه جال من در آن. ما ببرد

  .ی ما شدند عازم خانه
فشار زيادی را تحمل : گفت بعدها جالل هميشه می. پدرم جالل را در ماشين ديده بود

چطوری . ترکيدم داشتم می. رفتم کرد و در آن فرو می کاشکی زمين دهان باز می. کردم
ه با يويی است کها، بخشی از سنار ی اين توانستم به پدر و مادرت حالی کنم که همه می

  ؟من بازيگر آن هستمايم و متأسفانه  ايرج ساخته
  
٨  

  من ندارم دل فواره جوشانی را ديدن
  که کنون اندک اندک

  نشيند از پای  می
  و توانايی پروازش

  اندک اندک 
  ٤٥گريزد از تن می

گاه، روی زمين  پشت در شعبه و يا شکنجهها در  هنوز به بند منتقل نشده بودم و شب
دوم ی  يی در طبقهی هفت بازجو درمانده، نزديک در شعبه خسته، کوفته و. ابيدمخو می

 هنوز صدای شکنجه. اواخر شب بود. درازکشيده بودم، روی زمين ساختمان دادستانی
هايم در  تازه چشم. ه بود دو شب بود که خواب به چشمم نيامد- يکی. رسيد به گوش می

دانم  نمی. اش را ديدم سايه. حال گرم شدن بود که احساس کردم کسی پهلويم دراز کشيد
  . طول کشيد، ولی مطمئنًا زياد نبود چقدر
. با هراس از خواب پريدم.  احساس کردم که زمين زير پايم به لرزه در آمده استيکباره
. کرد  میه عقب افتاده بود و خر و خرسرش ب. ام دچار تشنج شده بود دستی بغل
ی صرع شده است و  ملهابتدا فکر کردم که دچار ح. خيز شدم نيم. پاچه شده بودم دست

ناگهان . آلودند  و خونپيچی شدهپاهايش تا زانو بانددم نگاه کردم، دي. ش کنمخواستم کمک
 خورده بود و حاال مجرای او سيانور. ی اشتباهم شدم به سرعت متوجه. به خود آمدم

                                                 
  ..  گارسيا لورکا، ترجمه احمد شاملو45
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  .داد زد و جان می دست و پا می. اش دچار مشکل شده بود تنفسی
ی، اهللا صفو  و ولی متری ما، دور يک ميز با محسن منشی٢٠-١۵پاسداران در فاصله 

 نيز همکاری يی و شکنجهه در بازجو کی هوادار مجاهدين دو تن از زندانيان بريده
جايی  به سرعت به پهلو خوابيدم و تالش کردم تا آن. کردند، گرم صحبت نشسته بودند می

خود را نيز " عمليات انقالبی"ها تا او آخرين  که ممکن است سدی باشم در مقابل ديد آن
گويی من نيز به همراه او جان .  و جانکاه بودهايی سخت  لحظه.دبا موفقيت به پايان بر

هر ثانيه، . گذشتند  سال میدرازایها به  لحظه. دادم و اين جان دادن تمامی نداشت می
  ! رفت و من به دنبال سرنوشت او به جاودانگی می. گويی يک عمر بود

ر بدين اميد که صدای خر و خ. شروع کردم به خرناسه کشيدنو خود را به خواب زده 
عمليات "ها نيز برای انجام موفقيت آميز  دانستم که حتا ثانيه نيک می. او را پنهان کنم

او . با او هم تيم شده بودم، "عمليات آخر"خودآگاه در انجام  من نا.حياتی است" آخر
برای او مرگ، . ش روان بودم دنبال او اراده کرده بود و من به.فرمانده بود و من همراه

  . اما برای من جانکاه بود و کشنده. ز زندگی بودتر ا شادی بخش
 با انسان دست شدن د؟ هم را تصورکنيآور ی پر درد وشکنجه توانيد آن لحظه دانم می نمی

توان   هر چه زودتر جان دهد؟ آيا می و تالش دارد کهعزيزی که در حال خودکشی است
 از ده به صفر بشماری،ها را  شوی تا ثانيه ح کرد آن موقعيتی را که مجبور میتشري
ی  که بدرقه رسد،   نه برای عزيزی که از راه می،سال نورفتن  نه برای به استقبال هم آن

ش، مرغ سياه ونان سپيداری بود که برای شکفتن در نظرم چانسانی به سفری ابدی؟
.  بر خالف هر شکفتنی،شکفت گونه میاو اين . آمد مرگ بايستی به پرواز در می

  .بودم "زندگی بخش مرگ ی  جوانه" در انتظار شکفتنصبرانه  بی
بند به خوبی  از زير چشم. ی سمت ما شدند ای بيش نگذشته بود که پاسداران متوجه دقيقه
:  فرياد کشيدبه ما که رسيدند، محسن منشی. آيند ديدم که هراسان به سوی ما می می

ها از  ام و آن ود کردم که پريشان از خواب پريده من وانم!، سيانور خوردهخورده سيانور
دانستند چگونه وی را به بهداری  نمی. هول کرده بودند. زدند شان مرا با لگد می  غيظ
روی پتويی گذاشته و در حالی که چهار طرف آن را او را سرانجام . ان برسانندزند

دانستم که  می. د، دويدندبه سمت بهداری که در نزديک بندها بوگرفته بودند، دوان دوان 
ساعتی بعد در .  شده بودکمترش هاي او حرکت. آيد  باز نمیديگر از اين راهاو 
 بهتر يا که ،اش غروب کرده است وگوی بين پاسداران متوجه شدم که آفتاب زندگانی گفت

 بهداری ی کوتاه، از محل حادثه تا در آن فاصله. است بگويم طلوعی دوباره کرده بود
ی را به زندگی  پليد را شانسی نصيب نشد تا قربان"هدزا االسالم شيخ"، دکتر زندان

فرسا و اعدام و  های طاقت اش سازد برای دور جديدی از شکنجه بازگرداند و آماده
  .خوشی از الجوردی دريافت دست
که  دانستم از اين نمی. دانستم خوشحال باشم يا غمگين نمی. اقضی داشتماحساس متن
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کردم  س پيروزی می با موفقيت کامل انجام گرفته بود، بايد احسا زندانی"عمليات آخر"
شد؟ کدام يک  رو می  با شکست روبهکردم که ای کاش عمليات او  میيا اين که آرزو

شود شادی را با  ولی چگونه می. و با همتوانست درست و منطقی باشد؟ شايد هر د می
   کرد؟ همراهغم و شکست را با پيروزی 

دانم تا آخرين  و می.  عمری است که در نظرم هستاما نبودای بيش  آشنايی ما لحظه
چقدر در آن . ش نتوانم کردهميشه با من خواهد بود و هرگز فراموشم، زندگيهای  لحظه
هر . اما بعدها فهميدم، اسامی تمامی ندارند. دانستم خواست اسمش را می ها دلم می لحظه

  . تکاند آيد و غمی بزرگ را در دلت می ها می روز يکی از آن
.  نداشتاده بود و آن شب لعنتی خيال تمام شدنی زمان از حرکت باز ايست گويی عقربه

 گاه از فرط اضطراب بلند. ای کز کرده بودم من گوشه "چه شب موذی و گرمی و دراز"
 مثل مار به خود. شدم باره ولو مینشستم و بعد با نهيب پاسدار دو شدم و در جايم می می
  . پيچيدم می

شب سختی را . بردم  پل رومی به سر می را که در کميته۶٠ مهرماه مبه ياد آوردم هفت
های شب  نيمه. رد نخوابيده بودميی پشت سر گذاشته بودم و تا صبح از ددر بازجو

متوجه شدم پاسداران، کسی را که در حال شعار دادن بود، با کتک به سلول بغلی 
در سلول را باز کردند سراسيمه به دنبال راه چاره  زمانی که ،انداختند و صبح

 را صدا کردند که رياست  از بازجويان قديمی اوينبه سرعت حميد طلوعی. گشتند می
پاسداران پيکر جا رساند و  وی خود را به آن. جا را به عهده داشت بخش سياسی آن

، با خود به  به زندگی خويش پايان داده بود که در سلول، باخوردن سيانورمجاهدی را
جا، تنها  در آن. ديدم ا میها ر ی سلول، آن  از الی درز دريچه. بيرون حمل کردند

من . کرد فرق میولی حاال قضيه . گر واکنش پاسداران در قبال انتحار او بودم نظاره
  .  به طور مستقيم درگير آن بودمخود
شايد از فرط خستگی و کوفتگی . ای به خواب رفتم دانم چه شد که دوباره لحظه نمی
 الجوردی. از کردمهايم را ب چشم. دهد  متوجه شدم چيزی تکانم میناگهان. هوش شدم بی

 زد و مرا به بلند شدن و  ايستاده بود و با لگد به پای من میسرمباالی با يک پيژامه بر 
اش در  فيافه. من تنها فردی بودم که در راهرو خوابيده بود. کرد خواندن نماز ترغيب می
سد به وقتی که  است، چه ر زشت و کريه و بد منظری کافی حالت عادی نيز به اندازه

 که چه ترکيب وحشتناکی را يدبرای يک لحظه تجسم کن. تازه از خواب بلند شده باشد
دستم را . خوابيد ها در اتاق کارش می در آن روزها، خيلی از وقتاو . پيش روی داشتم

اش را در آينه بزرگ  ی کريه توانستم قيافه نمی. گرفت و به سوی دستشويی وتوالت برد
  . ستشويی که قسمت زيادی از ديوار را پوشانده بود، تماشا کنمد

بدون آن که . بندم کسی را نبينم خواستم تالش کنم که از زير چشم نخستين بار بود که می
با آداب و رسومی تمام وضو . وگويی بين ما انجام گيرد، مشغول کار خود شد گفت
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به سختی کمی آب به . زد هم می ساخت و حالم را از هر چه نماز و وضو بود، به می
ها  وقت  گاهی.  و سرگرم کار خودش بودهيچ اعتنايی به من نداشت. دست و صورتم زدم

ديدند زندانی  ، به ويژه کسانی که بازاری بودند، وقتی میافراد شاغل در دادستانی
آميز، مسئله را به او گوشزد   مسخره یجا با غرولند و با لحن انگيرد هم درست وضو نمی

دنيا دور سرم . شدند ی صحيح وضو گرفتن می کرده و سپس مشغول آموزش شيوه
رهای فک. مدتی در جايم نشستم. کشان خودم را به سرجايم رساندم-  کشان. چرخيد می

کردم ای کاش  آرزو می. قدرت برخاستن نداشتم. کردند م نمیپريشان و ماليخوليايی رهاي
 بايد به ،شود جا که زندگی دور می آن. ديدم جای آن زندانی بودم و هرگز صبح را نمی

ای از رنج  گر آغازی ديگر بود و چرخهبيدار شدن برای نماز صبح، نشان. مرگ انديشيد
 گاه هيچماند و روز   پا برجا میهمچنانخواست شب  دلم می. افتاد به راه میوعذاب که 

 از سر بيشترم برخاستم و الفاظی را بر زبان جاری کردم که يبه سختی از جا. آمد نمی
در هر حالی که تا چندی پيش  .الفاظی که هيچ معنايی برايم نداشتند. عجز و ناتوانی بود

  . کردم وار زندگی را دوست داشتم، حاال مرگ را آرزو می ديوانه
  



  
  
  

  در بند اوين

 ؛يی؛ نشان دادن آدرسبازجو ؛دودامکانات مح ؛ باالدو اتاق ٢بند 
   رفتار پاسداران؛های زندان   سرگرمی؛ عذاب وجدان؛ی مخفی  خانه چاپ

  ...و
  
  
  
  
  
  
  
  

ايست دلم دهکده مه گرفته  
 ايستاده بر ستيغ کوه
 به زير باران و برف دی
 در دهليزها طباالن عاشقند
.اند که در کمين زمستان و شب  

.بينی باغ شقايق نيست ه میچ و در دامنه آن  
اند آنان پلنگان خسته  

اند بی کفن و دفن که به خواب سرخ خفته  
!، ای سيل سرخ و برف بهمنی آه  

بری؟  می مرا به دامنهپس کی   
 تا بخوابم کنار يار

کفن و دفن  شقايقی ميان باد، بیهمچون  
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 حکم بازداشتم را داده و يم، محمدیگذشت که بازجو ام می ز دستگيریحدود ده روزی ا

ام و در  تازه متوجه شدم تاکنون جزو آمار زندان نبوده. به بند را صادرکردفرمان انتقالم 
ز شدم، حتا به طور ظاهری ني  و يا به هر دليلی کشته میصورتی که زير شکنجه

چرا که حکم بازداشتی برای من صادر نشده بود و به . ی آنان نبود مسئوليتی متوجه
 نيز نامی از من ردم و در صورت مراجعه به بايگانیب  به سر نمیلحاظ حقوقی در اوين

  . جا موجود نبود در آن
ها ه بعد ک"حامد ترکه" معروف به قبل از ورود به بند، توسط پاسداری به نام حامد

شد، مورد سؤال و جواب قرار ) های مارکسيستی ويژه گروه(ی شش  ی شعبهبازجو
ميه، در زير رو يک زندانی را در ا١٣۵٩در سال . رحم بود وی به غايت بی. گرفتم
تقل ها از آسياب بيافتد، او را به تهران من  به قتل رسانده بود و برای اين که آبشکنجه

 به شغل افسر نگهبانی مشغول بود ولی به حامد مدتی در بندهای اوين. کرده بودند
رحمی او نياز پيدا کردند و به همين دليل دوباره حکم  سرعت، به تخصص و دنائت و بی

حامد بعد . های بازجويی پرداخت قضايی و بازجويی را دريافت کرد و به کار در شعبه
هواگيری : پرسيد هواداری؟ و سپس می: پرسيد م و نام خانوادگی و اتهام میاز پرسيدن نا

ها شنيدم  بعدها از بچه. ای يا نه شدی؟ و منظورش اين بود آيا مورد شکنجه واقع شده
ای برای فروکش   وسيله،برد که از بيماری روانی رنج میرا اهللا   زندانی به نام شمسيک

 و از انجام هيچ جنايتی در حق او کوتاهی نکرده کردن جنون حيوانی خود قرار داده
. بارها وی را به تخت زنجير کرده و مورد ضرب و شتم شديد قرار داده بود. بود

، گردد می ها و هنگامی که به اتاق باز اهللا بعد از يکی از همين ضرب و شتم  شمسظاهرًا
  .سپارد ها جان می در ميان بچه
شان از وضعيت اسفناکی برخوردار بود، به اتاق مسجد يپاها در اثر شکنجهکسانی که 
کردند هنگام  افرادی که از تجربه کافی برخوردار بودند، تالش می. شدند منتقل می

ها متوجه وضعيت وخامت بار  نای راه روند که نگهبا رسيدن به زير هشت، به گونه
 "اتاق مسجد"کسی از رفتن به . نند کشان منتقل ها را به اتاق سابق شان نشوند و آنپاهاي

 بود کمترهم امکانات اتاق . کرد ، استقبال نمیافراد شديدًا شکنجه شده بودکه مخصوص 
 و افراد ش با اتاق سابقتر اين که هرکسی مهم. بيشترو هم حساسيت نگهبانان روی آن 
  .کرد  استقبال نمی، آن هم در آن شرايطآن انس گرفته بود و از محيط جديد

اين خود به من .  شدمی حضور اسماعيل جمشيدی باال، متوجهدو به مجرد ورود به اتاق 
ولی از کم . دانستم چند روز قبل از من دستگير شده است می. داد دلگرمی و دلخوشی می

نيازی به جز يک سالم و عليک کوتاه، . بودماطالع  اش تا آن موقع بی و کيف پرونده
 هايش دياليز شده بود ، کليه نجهاسماعيل به علت شک. وگو با هم را نديديم تعجيل در گفت

برايم تعريف کرد که چندين بار زير شب، . اتاق منتقل شده بودو تازه از بهداری به 
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يه واقعی برده و هر بار با خوردن قسم و آ، پاسداران را به سر قرارهای غيرشکنجه
به همين . برد ها را سر قرار واقعی می گويد و آن ش را میاده که اين بار راستد قول می

اسماعيل باالخره موفق شده بود که نگذارد . دليل فشار زيادی روی او وارد کرده بودند
ای که اسماعيل  های شاخه تمامی بچه. ها باالتر رود ی آن های وارده از شاخه ضربه

شان اين بود که  يان تمام تالشبازجو. دستگير شده بودندمسئوليت آن را به عهده داشت، 
   .های باالی اسماعيل دست يابند به رده

: يم گفتمبه بازجو. رده بودمدر آخرين بار به شدت هوس کشيدن سيگار ک: اسماعيل گفت
شته باشم  در دست دای روشن اين است که من سيگار"سالمتی قرار"ش، عالمت راست

 نداشتند و به مای جز پذيرش ادعاي آنان چاره. ی مورد نظر به من نزديک شود تا سوژه
تا به حال دانی چه حالی کردم؛  دستم دادند؛ نمیهمين منظور سيگاری آتش زده و به 

 ولی لذت آن را بعد از پی بردن به ترفندم !هيچ سيگاری به من اين قدر لذت نداده بود
 هميشه رفتن .در آوردند، طوری که کارم به بهداری و تخت دياليز کشيداز دل و دماغم 

گونه قرارها موجب به  گاه رفتن به اين. شد به قرارهای ساختگی ختم به خير نمی
 برای فرار از زير بار " ر- عباس"از جمله . شد های دردناکی نيز می وجودآمدن صحنه

 ولی از بد روزگار علی سرابی. بود، پاسداران را به يک قرار ساختگی برده  شکنجه
 در محل حاضر شده و به اين ترتيب موجبات يکی ديگر از هواداران فعال مجاهدين

  . دستگيری او فراهم شده بود
 تشريح کردم و از او خواهش کردم چند مورد را آن طور ی اسماعيلم را براا موقعيت

آغوش گرفت خنديد، مرا در  در حالی که می. يی تصديق کند در بازجوکه من گفته بودم،
يک اسماعيل . کنم و مشکلی پيش نخواهد آمد گونه عمل می مطمئن باش همان: و گفت
  .  صداقت و پاکی بوددنيا

 قرار های اوين ور بند، تپهدورتا د. ی اتاق يافتم تا به خود آمدم، خودم را در کنار پنجره
. کرد ممکن مینا شده بود که فرار از آن را غيرای ب در واقع بند در ميان دره. داشت

های قبل از انقالب  اختيار به ياد سال بی. بام پاسداری در حال نگهبانی بود باالی پشت
های   افتادم که در باغ يکی از دوستانم در اوين، شاهد رنج ومشقتی بودم که خانواده

کردم که چند   فکرش را نمیگاه هيچ .کشيدند وار بلند زندان اوين میی دي يان در سايهزندان
ی  ام يکی از همين منتظران در سايه جا خواهم شد و خانواده سال بعد، خودم ساکن آن

خاطرات گذشته مانند فيلمی، در يک لحظه از پيش . ديوار بلند زندان اوين خواهند بود
ی و کزاز جالل.  بودندی اول در هواخوری های طبقه ان اتاق زنداني.نظرم گذر کردند
دانستم   نمی. از دستگيری شهريار اطالعی نداشتم. ها ديدم  را در ميان آنشهريار حکيمی

زندان را که در در اين بين يکی از کسانی . جا خوشحال باشم يا ناراحت نش در آنداز دي
 او بسيار دردناک  يادآوری وضعيت.  ديدمسلولم بود،  اولم هم ریي و دستگ"پل رومی"

ها مخالفت  بعد از مدت:  گفت او می.  عقد دستگير شده بود اش پای سفره عروسی شب. بود
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ی من برخالف  در واقع همسرم تنها به پشتوانه. ی همسرم به عقد هم درآمديم خانواده
ی محل دستگير شده و معتقد  او توسط کميته. اش تن به اين ازدواج داد انوادهرضايت خ

توانستند اين کار را زودتر انجام دهند و يا در موقعيت ديگری او   میمأموران کميتهبود 
 را  تا اواش انجام داده بودند  را دستگير کنند ولی به عمد اين کار را در شب عروسی

 او در حالی که بغض گلويش را گرفته بود، برايم تعريف .ی قرار دهندبيشترتحت فشار 
:  گفت،گريست کردند همسرم در حالی که آرام می وقتی مرا از خانه خارج می: کرد

از گفتار او به هيچ . کاری کن که زودتر برگردیکنم  خواهش میمواظب خودت باش، 
همسرش خواستار انجام عمل خالفی از سوی او شده کردی که  وجه چنين برداشتی نمی

   .اش برای بازگشت همسرش را بيان کرده بود او تنها تمايل قلبی. باشد
  
٢  

که سنی نداشت به   آنرغم علی، در زمان شاه. کنارم ديدم را در جعفرزاده علیاحمد
 ٣٠ بعد از گفته بود که خط مجاهدينيی در بازجو.  حبس محکوم شده بودپانزده سال

با اين تشکيالت ارتباطی به همين دليل از آن زمان به بعد  را قبول نداشته و خرداد
های پايش  ناخن. اش کرده بودند  بود که به شدت شکنجه٢٠٩از متهمان . نداشته است

با . تقريبًا اکثر روزها روزه بود. کرد بيوتيک مصرف می و دائم آنتیچرک کرده بودند 
در . به آن اتاق منتقل شده بود ٢٠٩ هايش، تازه از سلول انفرادی پايان يافتن بازجويی

ای را نشان داد و  حالی که کنار پنجره ايستاده بود، ناگهان به گذشته نقبی زد و پنجره
.  را نشان دادبعد سلول صفر قهرمانی.  در آن سلول بودند و موسی  مسعودزمانی: گفت

 شان داد که روزی برای اولين بار،ی سلولی را ن  گفت و پنجره٢از خاطراتش در بند 
 آن را خوانده بود، از طريق آن را که خواننده معروف مرضيه" مينای شکسته"ی  ترانه

  انديشد؟ کامًال مشخص بود که ناگفته به چه می. استشنيده 
 و همان بندی توانستم احساس او را از بازگشت به اوين او در اين ميان تنها نبود ولی می

کرد به اين سرعت،  ی فکر نمیتقريبًا هيچ کس. را که سابقًا در آن بوده، حدس بزنم
آنان که روزی شعار . تر از گذشته بر سرتاسر ايران حاکم شود شرايطی بسيار وحشتناک

نظير در تاريخ معاصر،  ی بیسبعيتبا دادند،  ز جنايات شاه را میای ا تبديل اوين به موزه
به ، بزرگتردی بسيار ن را، در ابعا و اوي را فراموش کردههای شاه و ساواک جنايت

  . کشتارگاه انسان تبديل کرده بودند
يابی   به دنبال دستروزی نيروهای کميتهبعدها شنيدم، . انگيزی داشت سرنوشت غماحمد 

ی تيمی، اشتباهی به منزل او حمله کرده و مادر و همسرش را کشته بودند  به يک خانه
دانم تا چه حد اين داستان  نمی(کرده بودند  ا کشته و ديگری را زخمیها ر و يا يکی از آن
  ! و به همين دليل وی را آزاد کردند) واقعيت دارد

 خاصی برخوردار گیيان از پيچيدوکرد که در زمان شاه بازج  تعريف میاحمدروزی 
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د نتوانست ا از قبل میزدند در چه حال و هوايی است و حت بودند و با ديدن متهم حدس می
گاهی با يک نگاه پی . بينی کنند  کابل را پيشاتاستقامت زندانی در برابر ضربحد 
او اين توضيحات را در مقام مقايسه بين . بردند که فرد چيزی در چنته ندارد می

  . داد  می و بازجويان مبتدی اوينبازجويان کارکشته ساواک
به کار گماشته شده گران و بازجويان   شکنجههای  و راهنمايی در اثر آموزشبعدها 

های آموزشی به جا مانده از دوران شاه و همچنين تجربيات کسب شده در   ساواک، جزوه
، که حميد ياوری. های شگرفی نائل شدند  نيز به پيشرفتگران خمينی شکنجهحين عمل، 

 دستگير شده بود، با سادگی و افسوس هر چه ۶٠ی سال  های گسترده در موج دستگيری
شود چند تا از آن بازجوها را استخدام کنند تا با ديدن ما پی ببرند که  نمی: تر گفت تمام

  . ايم و آزادمان کنند؟ پيشنهاد وی جدی بود هر چند حاوی طنزی تلخ ما هيچ کاره
  
٣  

 مترمربعی ٣۶ نفر در يک سلول ٧٠در حدود . ختی در اتاق حاکم بودشرايط بسيار س
. ها به سر برده بودند  نيز در همين سلول نفر١٠٠ه گاه بيش از اين درحالی بود ک. بوديم

موقع خواب، افراد در چهار رديف . ش متر و عرض آن نيز شش متر بودطول سلول ش
شد که  نيم جا داشت و اين باعث می از يک متر و کمتريعنی هر رديف . خوابيدند می

افراد مجبور بودند .  قرار گيردرويی يف، در زير بغل افراد رديف روبهپای افراد هر رد
ی افراد جهت  مسئول خواب ملزم به جا دادن همه. که بصورت تيغی و کتابی بخوابند

بيدند، خوا  نفر روی آن می٩ی اتاق بود که  يک تخت سه طبقه نيز در گوشه. خواب بود
 به ؛من نيز يک بار شانس خوابيدن روی تخت نصيبم شد. سه نفر روی هر طبقه تخت

  .خاطر وخامت جسمی، به مدت دو شب روی تخت خوابيدم
 نيز هم باقر ذاکری  نگذشته بود که متوجه شدم، محمداز آمدنم به اتاق هنوز چيزی

، افتادم که چندی قبل اردهالی ادرش، سکينه محمدیبالفاصله به ياد م. مان است اتاق
دانستم  نمی. خبر است وجو متوجه شدم باقر از آن بی با اندکی پرس. اعدام شده بود

  جعفرزادهعلیاحمدصالح ديدم اين کار را . موضوع را چگونه با وی در ميان بگذارم
چه در اين هر . باقر با شنيدن خبر اعدام شدن مادرش، بالفاصله به نزدم آمد. دهدانجام 

 را ی ذاکرو بعد خبر دستگيری برادر بزرگش، محمود. ش گفتمدانستم، براي مورد می
 دو روز از موضوع فوق نگذشته بود که تلويزيون زندان - يکی. تعريف کردم

  و دختر مادر شادمانی، حوريه ذاکریکه در آن زهرا بخارايیای را پخش کرد  مصاحبه
 به ويژه دو نفر اول از اعدام برادر و مادرشانشان پرداختند و  به نقد تفکرات گذشته

 حکم اعدام مادرش ی تلويزيون و تأييد باقر با ديدن خواهرش بر صفحه. دفاع کردند
قبل از ديدن خوشحال بودم از اين که باقر، . دتوسط او، دچار پريشانی شديدی شده بو

از زبان دانم اگر اين خبر را ناگهان  نمی. بود آگاه شده شاين فيلم از اعدام مادر
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، چه شنيد ی تلويزيونی می دهنده در مصاحبههم به آن طرز فجيع و آزار رش، آنخواه
 . آورد همه را تاب  توانست اين کرد و چگونه می حالی پيدا می

  
۴  

انگار خبر بدی را گواهی . دل توی دلم نبود. يی صدا زدنددو روز بعد مرا برای بازجو
 را خواهند از طريق من، حسين جهانگيری بزودی متوجه شدم که می. دادند می

 به همچنانخواستم  می. هايم چيزی از شهادت او نگفته بودم در بازجويی. نددستگيرکن
 تنها آدرس :گفتم. شان را هرز دهم  انرژیجا که مقدورم بود،  تا آند ودنبال او بگردن

ی حسين و چند آدرس   راهی خانهمرا به همراه گروه ضربت اوين. دانم اش را می خانه
  . ديگر کردند

ها را به  ام، آن  ديده بدون اين که بگويم امير دستگير شده است و او را در اوينابتدا
 کردند اجع به محل مورد نظر و موقعيت آندر راه چند سؤال ر. ی امير بردم سوی دکه
بعد از چند پرسش در اين مورد و گرفتن . ای عمل کنند که مرغ از قفس نپرد تا به گونه

 از آن جوش و به سرعتشان ريخته باشند،  ی ی روکه سطل آب سردپاسخ، انگار 
ها همان تيمی هستند که چند روز قبل دکه را غارت  متوجه شدم اين. خروش اوليه افتادند

با ايما و اشاره با هم صحبت . به روی خودم نياوردم. کرده و امير را با خود برده بودند
گيرشان نخواهد  دستاند و چيزی  أيوس شدهاز برخوردشان معلوم بود که م. کردند می
مورد حمله از دور وقتی متوجه شدند محل مزبور همان جايی است که چندی قبل . دش

و با خشم و چشم غره مرا نگاه ! دور بزن: شان به راننده گفت  مسئولاند، قرار داده
  . کردند 

شان  جا هم چيزی نصيب در آن.  رفتيمی حسين جهانگيری سپس با راهنمايی من به خانه
 ١٣۶١ سال عاقبت او در.  حسين نشوندکوچکتری فعاليت برادر  تالش کردم متوجه. نشد

جا، به  بعد از آن.  از زندان آزاد شد١٣۶۴دستگير شد و چند سالی زندان بود و در سال 
يی در رابطه با آدرس در بازجو. است دانستم خالی ی سهراب رفتيم که از قبل می خانه
جايی که از  ولی از آن. نيز از من پرسيده بودند) معروف به حسين بافنده(ی حسين خانه

هايی   بچه های آدرس. اش را بلد نيستم سرنوشت او اطالعی نداشتم، گفته بودم آدرس خانه
 تم مرا به اوينبه هر حال با ضرب و ش.  خبری نداشتم، نداده بودمشان نرا که از لو رفت

شدم حسين و سهراب دستگير شده بودند ولی ما را با هم   بعدها متوجه. بازگرداندند
  ... من اعدام شده بودند و يا  شايد پيش از دستگيری. رو نکردند به رو
  
۵  

از او خواسته بودند که روی . رو کردند به رو" گ - م"با بعد از ظهر همان روز، مرا 
لبخندی بر لبان . ديدم او را می، اين اولين باری بود که  پس از دستگيری.  کندمن کار
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جا بياورم تا  شناسم به اين تالش من اين است تمام افرادی را که می: گفت میداشت و 
 را به روی خودشان "راه نجات"های نظامی بزنند و برای هميشه  مبادا دست به عمليات

از : گفتم. هم بابت لطفی که کرده بود به او بدهکار بودندگويی افراد يک چيزی . ببندند
دانی که طرف فعاليت را رها نکرده و به زندگی عادی نپرداخته است؟ مانند من  کجا می

 و بايستی منتظر مرگ جا هستم کردم ولی امروز اين ا میام ر که داشتم زندگی عادی
: خياالنه گفت  تو باقی است؟ خامراه فراری برایکنی  فکر می: گفتم.  پاسخی نداد؟باشم

شوم که آن هم مطمئنًا پس از چندی شکسته  من حداکثر به ده سال زندان محکوم می
کنم اعدام خواهم  ولی من اميدی به آينده ندارم و فکر می: تفاوتی گفتم با بی. خواهد شد

يی زد که گو آرامش عجيبی داشت و چنان با اطمينان و اعتماد به نفس حرف می. شد
خواست به راه او رفته و کمال همکاری را  از من می. اش را هم ديده است حکم آزادی

دانست ردی از حجت و منصور   با اين که می!ها، داشته باشم برای نجات جان بچه
عصبانی شده و در . يان را کمک کنمها بازجو خواست که در دستگيری آن ندارم، باز می

ها ندارم و تنها  دانی که من هيچ ردی از آن خودت بهتر می: اد زدمحضور بازجو فري
ش را نيز به خاطر ام و تازه نام را ديدهيک هفته در آن تيم بودم و فقط يک بار حجت 

طالعی نداشتم و کشی؟ واقعًا هم هيچ ا خودی پای من را به ميان می چرا بی. آوردم نمی
 چيزی به خاطرش آمده باشد، ناگهان، گويی همين حال در. م شده بودخود پاپيچ او بی
آمد راجع به چه چيزی صحبت  ها را گفتی؟ هنوز يادم نمی ی اعالميه راستی قضيه: گفت
ی الدوز بود؟ حتا نام مغازه را هم  هايی که مغازه اعالميه: گفت. کند و گيج بودم می

دانی  ت بهتر میخود. خاصی نبودچيز : سريع به خود آمدم و گفتم. فراموش کرده بودم
هم با مخالفت صاحب مغازه  آنجا گذاشته بودند که  يه بود که در آن تنها چند تا اعالمکه
  . رو شده بود به رو
  
۶  

ی که در زندان محمد به همراه مهدی مهر. ۶٠گشت به تيرماه  ها برمی موضوع اعالميه
اعالميه را بار وانت کرده و از تعميرگاهی به مهدی اوراقچی معروف بود، تعداد زيادی 

ی يکی از هواداران در  که متعلق به پدرش بود و در خيابان ری قرار داشت، به مغازه
 آن محل مناسب نبود، جايی که از آن. نتقال داده بوديمخيابان نبرد در شرق تهران، ا

چندی . ا منتقل کنيمج ها را به آن چه زودتر اعالميهرديم تا هرقرار شد دنبال جايی بگ
ها، به شدت تحت فشار  نگذشت که مهدی از طرف صاحب مغازه، برای انتقال اعالميه

به خاطر ،  را تصادفی در خيابان ديدم"گ - م"و همين باعث شد که وقتی . ار گرفتقر
و در ميان را با ابه محل ديگری ها  موضوع انتقال اعالميهشرايط اضطراری که داشتيم 

کنی،  اگر محلی که پيدا می: باهی که مرتکب شدم اين بود که در خاتمه گفتماشت. بگذارم
حوالی  ی الدوز در ها در مغازه تان باشد بهتر است، چون اعالميه همان حوالی محله
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ی اطالعاتی بود که  و اين همه. تر خواهد بود ش راحتخيابان نبرد است و نقل و انتقال
   .ها داشت  اعالميهموضوع از "گ - م"

ها  ها نکرد و چندی بعد مجبور شدم آن  کمکی در انتقال دادن اعالميه"گ - م"به هر حال 
بار به مصالح فروشی عمويم برده و برای مدتی در ميان  با يک وانت را به همراه مهدی

ها از ميدان نبرد به ميدان ثريا که  هنگام انتقال اعالميه.  کنيمنشانمصالح ساختمانی پنها
 را رد کنيم که خوشبختانه به  است، مجبور شديم چند ايست بازرسی کميتهمسافت زيادی
  . خير گذشت

نبرده   و بازجوها به ارتباط تشکيالتی من و او پی دستگير شده بود۶٠ماه  ، آبانهدیم
ود که اما مسئله اين ب. آمديم ای به حساب نمی پرونده ها، هم يعنی از نظر آن. بودند
 هم دستگير شده بود ولی اش چگونه است؟ مهرداد اشتری  دانستم موقعيت پرونده نمی

در اين ميان من .  بازجوها پوشيده مانده بودایارتباط تشکيالتی او با من و مهدی نيز بر
در اين رابطه تنها به ذکر اين .  کنمها را آشکار توانستم اين ارتباط ای بودم که می حلقه

ی پيراهن، مقدار  ی الدوز، با استفاده از جعبه نکته بسنده کردم که يکی دو بار از مغازه
که  ام تا اين کردند من کشته شده  فکر می مهردادمهدی و. ام کمی اعالميه خارج کرده

مهدی و . ببرند نفر پیبازجوها نتوانستند به ارتباط تشکيالتی ما سه . بعدها مرا ديدند
  . به شهادت رسيدند۶٧عام سال  مهرداد، هر دو در قتل

  
٧  

 ی مابازجوها را به ميان کشيد،  ی الدوز و اعالميه  موضوع مغازه"گ - م"وقتی که 
ها؟ و سپس از من  کدام اعالميه: جا حضور داشت، دخالت کرده و گفت  که در آنمحمدی
 از بس که ساده و آنواال موضوع : چرا صحبتی در اين مورد نکرده بودی؟ گفتم: دپرسي

 مغازه دو بار به آن-  من فقط يکی. پيش پا افتاده بود به کلی آن را از ياد برده بودم
ش سر راست است و آدرس: گفت" گ - م. "ام راموش کردهفام و آدرسش را هم  رفته
شناخت و هيچ  و صاحب مغازه را نمیا. درنگ آدرس را روی کاغذی نوشت بی

  به نام عسگریمنزل فردی او آدرس چندين محل از جمله. برخوردی نيز با وی نداشت
را که در همان حوالی خيابان نبرد بود، نيز داده و تأکيد کرد که اگر خودش نبود، 

جت و منصور  که ممکن بود حهايی را آدرس محل" گ - م". خواهرش را دستگير کنند
ی پدر زن حجت گرفته تا  از خانه. جا رفت و آمد داشته باشند، به محمدی داد به آن

.  کندو آمد رفت "ح- م"کرد ممکن است  هر جا که فکر می... مرکز دامپزشکی تهران و
 نيز موارد کوچکتريناز ذکر او .  دکتر دامپزشک است"ح- م"دانستم  موقع نمی تا آن

ای که در ارتباط با دستگيری من به دست آورده  سداران با تجربهپا. کرد خودداری نمی
تواند  شان اين بود که هر رد و سرنخی، حتا بسيار جزئی و کوچک نيز می بودند، ذهنيت

، "گ - م"خوشحال بودم که با اولين تالش از طرفی . به دستگيری يک فرد منجر شود
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ی يکی از آشنايانم داشت،  از خانه "گ -  م"اند وگرنه با آدرسی که  همرا دستگير کرد
 چندين بار در رابطه با صاحب محمدی. شد حتمًا موجب دستگيری او نيز فراهم می

پاتوقم بوده، . چيز خاصی نبوده است: در پاسخ گفتم. ام با او سؤال کرد آژانس و رابطه
ها را از   حساسيت روی آنتالش کردم. کردم ها کمک می کار بودم به آنهنگامی که بي

 شد در اند ولی اين موجب نمی ها در حقم کم لطفی کرده دانستم آن هر چند می. بين ببرم
 کنند و يا  توانستند با يک تلفن، مرا از آمدن پاسداران مطلع ها می آن. سستی کنماين باره 

ولی . باز کنندسر خود  مان را در اختيارشان قرار دهند و مسئله را از تنها آدرس منزل
راست فرستاده بودند به   بودند و پاسداران را يکمتأسفانه از انجام آن خودداری کرده

ی  خبر از همه جا، منتظر بازگشت منصور و آوردن پمپ تخليه  و من، بیشرکت
  . فاضالب نشسته بودم

 و  که مورد تفتيشاند نراه اي به هنگامی که شهروندان يک جامعه پيوسته نگران و چشم
يی مأموران و مفتشان دستگاه امنيتی قرار گيرند، وقتی که هميشه با بازرسی و بازجو

 و آزار و اذيت قرار گرفتن درگيرند و هيچ امنيتی را فکر دستگيرشدن و مورد شکنجه
ارند د که گمان می کنند، زمانی  احساس نمینشانتگادر رابطه با جان و مال خود و بس

دارند  ی رژيم، به هرگامی که بر می های جاسوسی شناخته و ناشناخته نخبرچينان و ارگا
اند، وقتی که احساس   چشم دوخته و گوش سپرده،رانند و هر سخنی که بر زبان می

را تواند به يک عمر پشيمانی بدل شود و يا سرنوشتی شوم   غفلت میکوچکترينکنند  می
ها رو به تحليل  ها فرسوده گشته و تاب و توان  آرام اعصاب - شان رقم زند، آرامبراي
گير و همه جانبه شده و بر  و در چنين شرايطی است که وحشت و هراس همه. رود می

ی افراد، از مردم عادی گرفته تا فرهيختگان و  افکند و بر همه سراسر جامعه سايه می
 و جو خفقانی  موقعيتبا توجه به. زايد راند و اخالقی ديگر می گان جامعه حکم می نخبه

سياسی بودند، از بابت اين ها را که اشخاص عادی و غير تم آنتوانس از اين دست، نمی
 قابل درک بود، هرچند که به بهای برايمکارشان . که چرا خبرم نکردند، محکوم کنم

  . ام تمام شد دستگيری
  
٨  

وسايل اوليه مانند حوله . برود همراه گروه ضربت به دنبال شکار آنان "گ - م"قرار شد 
هر . ظاهرًا در اين راه کارکشته شده بود! و مسواک نيز به همراه خود از بند آورده بود

اش را نيز همراه خود  کردند برخالف معمول، وسايل ضروری بار او را از بند صدا می
ربانی  واقف بود که هر لحظه ممکن است به مأموريتی برای شکار قبهترخود . آورد می

تو نيز بايد : ش عوض شد و به من گفتا  تصميمپس از مدتی محمدی. فرستاده شود
شان بار ديگر عوض  وقتی گروه ضربت آماده حرکت شد، تصميم. ها بروی همراه آن

ی فال به نام من افتاد و  جايی که متهم ديگری نيز قرار شد با ما باشد، قرعه از آن. شد
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زندانی ديگری که من را همراهی .  دستور داد من به تنهايی همراه آنان بروممحمدی
های اول  همان لحظه.  شده بود نام داشت که به شدت شکنجهکرد، محرم غفاری می

له مهر او به دلم افتاد و بالفاص. ی زيادی از وی به دل دارد يش کينهمتوجه شدم بازجو
 پيوست و در محرم بعد از آزادی بالفاصله به مجاهدين. بعدها يکی از دوستان خوبم شد

 به مأموريت رفته بودند، گروه ضربت اوين.  به شهادت رسيد۶٧ در سال عمليات آفتاب
   ش مسئوليت کار ما را به عهده گرفتند و تيم همراهشکو به همين دليل اکبر خوش

از جمله پيدا کردن يک چاپخانه مخفی صالح ديدند که نخست به کارهای ديگرشان 
 به ٣، سربازجوی شعبه با اين که ناصری. رسندب در خيابان فدائيان اسالم مجاهدين

ی مزبور  خانه هاست که از چاپ ای در کار نيست و مدت رده بود عجلهها تأکيد ک آن
ی ناصری يکی از  به گفته. در الويت قرار دادندآن را   کردنشود، پيدا استفاده نمی

يابی به  ش ظاهرًا دستکو اکبر خوش. اعضای مجاهدين به وجود آن اعتراف کرده بود
هنگام به محل مورد  شب.  يافته بودمواردانگيزتر از ديگر  جانی مزبور را هي خانه چاپ

به داخل . شد ای بود خالی که در آن مقدار زيادی کاغذ ديده می مغازه. نظر رسيديم
ی امنيتی و  مدتی من و محرم را نيز به لحاظ رعايت مسئله مغازه رفتند و پس از

جا يک  دانستند در زير آن ل میاز قب. جلوگيری از امکان فرار، به داخل مغازه بردند
ش تالش کو اکبر خوش. دانستند دقيقًا کجا قرار دارد ی مخفی است ولی نمی خانه چاپ
مغازه از الی است يا نه؟ جا خ کرد با زدن نوک کلنگ به زمين متوجه شود آيا زير آن می

در خالل . شد، راه داشت یمی مجاور باز   در کوچهب آنای که در به يک خانهداخل، 
 افراد آن ی تيمی بوده است که نی يک خانه نيز زما شان متوجه شدم آن خانهي ها صحبت

رم را که به دو بار من و مح.  باشند توانستند از طريق آيفون با مغازه ارتباط داشته می
سيار سنگين بود، مجبور کردند مقدار متنابهی کاغذ را که ب شده بود، شدت شکنجه

گر جان کندن من   پاسداران کناری ايستاده و نظاره.چيزی دستگيرشان نشد. جا کنيم جابه
ای افتاده   تلفن که در گوشهاره دو شئی زرد رنگ به شکل گوشیکبي. حرم بودندو م
 تمام، گیدها شد ولی با لو ش نيز متوجه آنکو اکبر خوش. ، نظرم را جلب کردندبود
به سرعت متوجه شدم به چه . کرد  الو می- ها را برداشته و با پاسداران ديگر الو آن

های کوچک آن را  دادند و اهرم ها را روی زمين قرار می اگر آن. آيد کاری می
ها  در واقع آن. کردند حکم دو دستگيره را پيدا میکشيدند، روی زمين محکم شده و  می

ها من هم  با ديدن آن. دادند مورد استفاده قرار میخانه   چاپ مخفِیدِررا برای بلند کردن 
ش کو اکبر خوش. خانه در همين مغازه و در زير زمين قرار دارد مطمئن شده بودم چاپ

 مغازه گرديم و کف  می اما فردا برديروقت است، بايد برويم، : ه گفتبا نااميدی، به بقي
 زد، ها را به زمين می رين ضربه در حالی که با کلنگ آخ.سره بکنندکدهيم ي را می
ها خورد و چيزی خمير مانند، به سر کلنگ  دفعه، سر کلنگ به درز بين موزاييک يک

ها و کاربرد آن  تازه به ياد دستگيره. جا جلب شد شان به آن به سرعت توجه. گير کرد
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 به مدد آن قسمتی از کف زمين، به ابعاد ها را روی محل سفت کرده و دستگيره. افتادند
 در  خانه چاپ.  داشت، بلند کردندخانه را  موزاييک که حکم در چاپ۴ موزاييک در ۴

جا را روشن کرد  د المپ مهتابی آنکليد برق را زدند، چن. جا قرار گرفته بود زير همان
داشت که مطمئنًا جا قرار  يک دستگاه بزرگ چاپ در آن.  به خوبی نمايان شدداخل آنو 

جا  ای که در آن آخرين اطالعيه. جا حمل و مونتاژ شده بود های کوچک، به آن در قطعه
.  بود۶٠ر، مربوط به تيرماه صد  و بنیی ميثاق مسعود رجوی چاپ شده بود، اطالعيه
من و محرم را از نردبان . قرار نگرفته بودجا ديگر مورد استفاده  ظاهرًا از آن تاريخ آن

استنسيل  يک دستگاه فتو! شان باشيم فلزی به پايين فرستادند تا از نزديک شاهد پيروزی
شان به باال ند تا غنائم به دست آمده را برايرا به دست من و محرم داده و مجبورمان کرد

 سنگين را نيز بايد کول کرده های دستگاهاما توانستيم بکشيم،  خودمان را نمی. حمل کنيم
فتواستنسيلی را که به دستگاه بار خواستم   چند:گفت بعدها محرم می. برديم و به باال می
 ولی فکر کردم شايد به تو آسيبی برساند و از ،وسط راه ول کنمند،  بودهمن و تو داد
خاطرش  به آدرس مورد نظری که به انه،خ در بازگشت از چاپ. باز زدم انجام آن سر

ت چيزی دستگيرشان نشد، فقط محرم چند تا مش.  را آورده بودند، مراجعه کردندمحرم 
  . ادامه دادند١٢ی منطقه  شان به سوی کميتهو لگد توی ماشين خورد و به راه

  
٩   

ا  خد- فقط خدا. آيد دانستم چه پيش می نمی. دل توی دلم نبود. حالم به شدت منقلب شده بود
خرد و درمانده بر . آمد کمکی از دستم بر نمی. های مزبور نباشد کردم کسی در آدرس می

هزار شب بدتر  آن شب از. ای چشمم به هم نرسيد تا صبح حتا دقيقه. جای مانده بودم
فکر کردم خودم را . رسيد تمام شب به فکر خودکشی بودم ولی راهی به نظرم نمی. بود

نشانند و  رويم، مرا وسط می دانستم هر بار که بيرون می اما می. از ماشين بياندازم پايين
  . نشست ری میدر دو طرفم پاسدا

 به زندان پل رومی ۶٠کاش هنگامی که در دستگيری مهرماه سال  کردم ای آرزو می
ن آ! شدم  کرده بودند، کشته می و برای ترساندم مرا اعدام مصنوعی٤٦برده شده بودم

 مرا کنار ديواری قرار داده و گفتند بنا به دستور گيالنی. روز خطر از بيخ گوشم گذشت
وقتی . ام نيست و قصد دارند اعدامم کنند يی و محاکمهی نيازی به بازجوتبريز و موسوی

. بند ايستاده بودم  حياط با چشميکی از پاسداران دستور شليک داد، من کنار ديوار
اش را پايين به سمت  وی نيز سر اسلحه. داد ها نگهبانی می بام سلول پاسداری روی پشت

وقتی .  ث اش است- ی ژ سر من گرفته بود و متوجه نبود که يک فشنگ در اسلحه
                                                 

دای سال      عالوه بر معاونت اجرايی دادستان انقالب       جايی که حاج احمد قديريان        از آن   46 ز، از ابت تان مرک  و دادس
ستق     هم ۵٩ ن بازداشتگاه و دادسرای         زمان رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر م ود، بخشی از اي م ب ل رومی ه ر در پ

  . مستقر در پل رومی را نيز به زندانيان سياسی اختصاص داده بودند
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  .شليک کرد، سرخی گلوله را ديدم که از بغل صورتم رد شد و کنار پايم به زمين خورد
هايی که  ها و کروکی  راجع به آدرستوضيحی محمدیروز قبل هنگام خروج از اوين 

  .ش سپردکو ها را به دست اکبر خوش  و آنکشيده بود داد" گ - م"
اکبر خوش کوش به سراغم آمده و در حالی که  ازظهر بود که   بعد٢حوالی ساعت 

وای به حالت اگر :  گفت.العات داده شده مربوط به من استکرد اط میتصور 
های فوق   پاسدار ديگر مرا راهی آدرس۴هنگامی که به همراه ! بندی کرده باشی خالی

ها را به دست يکی از آنان داد و با  فقط آدرس. ش خودش نيامدکو کردند، اکبر خوش
ها بی خبر بود  من روحم نيز از آن. ها خبر دارد ف آناين از کم و کي: اشاره به من گفت
کرد، دل توی  ی الدوز که به من ربط پيدا می فقط در رابطه با مغازه. ولی حرفی نزدم

يک پژوی سبز رنگ استيشن که چند پاسدار در عقب آن نشسته بودند و  اب .دلم نبود
  .ها روانه شديم به دنبال آدرسروز قبل اوين را نيز با آن ترک کرده بوديم 

 در خيابان نبرد زندگی خود" گ - م"جايی که  از آن.  اول از همه به ميدان نبرد رفتند
 در من.  رفتنددنبال عسگریابتدا .  از آن محله را داده بودهايی زيادی کرد، آدرس می

در منزل خواهرش : ها گفت در بازگشت يکی از آن. م بودماشين ماندم و يک نفر مواظب
نه، گفتند فقط : درنگ دخالت کردم و با ترس و لرز گفتم است او را بياوريم؟ من بی

مان نبود و کار به دست ش همراهکو  اکبر خوشخوشبختانه. خودش را بياوريد
کردم با شعبه يا   خدا می- خدا .ها افتاده بود که حساب و کتابی در کارشان نبود چی کميته

در راه از چند . شدند ش تماس نگيرند، زيرا به سرعت متوجه ترفندم میکو کبر خوشا
الدوز را پرسيدند و مردم نيز که اطالعی از موضوع نداشتند، مغازه نفر آدرس 
که چرا در محل هستيم چند بار نيز با مشت به پهلوی من زدند . کردند شان می راهنمايی

مغازه را پيدا کرده و صاحب آن را عاقبت . ام بلد نيستم رفتهکه يی را جاولی آدرس 
دانستم چگونه موضوع را به اطالع او برسانم و بگويم که من نيز  نمی. دستگير کردند

هايش، چندتايی  به سرعت به منزلش رفتند و پس از وارسی کتاب. مانند تو قربانی هستم
ها  کتاب: چند بار از او سؤال کردند. خود آوردندها را، به عنوان مدرک جرم، با  از آن

ها استفاده  من و خواهرم با هم از آن:  گفت،متعلق به توست؟ او که به شدت ترسيده بود
خواستند او را سوار  دوباره وقتی می. گفتند پس خواهرش را هم همراه بياوريد. کنيم می

 به شدت  نده، او را نياوريم؟اهرت نخواها را خو اگر اين کتاب: ماشين کنند پرسيدند
انگار گوشش . کنند  متوجه نيست چه سؤالی از او میکردم اصًال احساس می. ترسيده بود

خوانده است و تنها متعلق به  ها را می او نيز کتاب: دوباره گفت. شنيد وجه نمی  به هيچ
غم و .  بردندهمه ما را به کميته. سرانجام خواهرش را نيز همراه آوردند. من نيست

اشتباه و حماقتم باعث شده بود زياده . راه گريزی نداشتم. اندوه بزرگی در دلم نشسته بود
، با ديگری در ميان نبود کردنش  را که نيازی به مطرح موضوعیاز حد صحبت کنم و 

   .ودگيری اين برادر و خواهر شده بمنجر به دست مسئلههمان حاال . بگذارم
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١٠  
 را اميد و آرزويیگويی در آن برهوت دلم هيچ . کرد م نمیای رهاي عذاب وجدان لحظه

رفت که  همه چيز داشت به خوبی پيش می. اندازی پيش رو نداشتم  و هيچ چشمطلبيد نمی
 به خودم لعن و. ها شد آن بدشانسی بزرگ گريبانم را گرفت و منجر به دستگيری آن

 آيا امکان نرفتن وجود نداشت؟ آيا امکان مقاومت ها رفتم؟ اه آنکردم چرا همر ینفرين م
فشارهای . برد وجود نداشت؟ شرم از تسليم و عذاب وجدان مرا تا سرحد جنون می

ای به  لحظه. ای مرا درهم پيچيده بود  و واقعيت تسليم، بطور فزايندهی شکنجه العاده فوق
ولی اين . کردند  را دستگير میعسگری رتمًا خواهزد اگر نرفته بودم، ح ذهنم می

برای خودم .  حاال دو نفر ديگر دستگير شده بودند!چه فايده. هايم نبود می بر زخمهمر
چه که  اما آن. کردند ها را دستگير می نکردم که اگر من نرفته بودم باز هم آ توجيه می
تباهی که از من  به خاطر اشها پيش از دستگيری، ماهآزرد، در اين نهفته بود که  مرا می

. ی الدوز قرار گرفته بود ها و اسم مغازه  در جريان اعالميه"گ - م"ناشی شده بود، 
نفر  از من در مورد آن دو يم محمدی بازجوقدر به هم ريخته بودم که وقتی در اوين آن

 متوجه شد ،خنديد او در حالی که می. شناسم من چنين کسانی را نمی: سؤال کرد، گفتم
د که ها همان خواهر و برادری هستن  اين :گفت. پريشان هستم و حال و روز خوشی ندارم

شان  حتا نام،به خاطر آشوب روانی که بدان دچار بودم! اند در ارتباط با تو دستگير شده
بعد از آن . رانگشتانش از آب بيرون مانده، بودممانند غريقی که تنها س. به يادم نماند

 اما احساس گنگی دارم که نام .وردمنياشان چه بود، به خاطر کردم نام شب هرچه فکر 
 کسانی با آن مشخصات  سخنی در موردگاه هيچ طول زندان ولی در .خواهرش منير بود

 احساس ،ه بند فرستادندوقتی مرا ب. شايد همان موقع و يا بعدًا آزاد شده بودند. نشنيدم
کردم که سخت  زخم پر دردی را بر جانم حس می. ام به بند رسيده است کردم جنازه می

ذهنم داشت . دمبه شدت در خود فرو رفته بو. حال نداشتم روی پاهايم بايستم. گدازان بود
ی  تههم ريخهای از هم گسيخته و در انستم تکهتو نمی. ای نداشتم  چارهراه. شد متالشی می

به شدت به کمک . چند روزی نه خواب داشتم و نه خوراک.  آورموجودم را گرد هم
 آرام گرفتم و  جمشيدی و اسماعيل آهسته به کمک عليرضا يوسفی- آهسته. نياز داشتم

اهل (ان به يوشیبعد از اين واقعه، اسماعيل که در زند. تالش کردم خود را بازيابم
کرد که دعا کنم هر چه زودتر اعدام شود  معروف بود، مکررًا از من خواهش می) يوش

  .تا اطالعاتش محفوظ بماند
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چشم اميدی نسبت به سرنگونی ديگر  که من پا به بند گذاشتم، زندانيان مجاهد  موقعی

 بودند، يا اتاق ما  پذيرفتهاش  با همه تلخیزودرس رژيم نداشتند و ظاهرًا واقعيت را
 که با مبالغه نيز همراه داری در اين مورد شنيدم های گاه خنده بعدها داستان. بودگونه  اين
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 حمام نرفتن چند تن از  تاخوابيدند ها با کفش و کاله می بچهتعدادی از از اين که . بود
ها غافلگير نشده و  يم، آنی سرنگونی رژ به اين اميد که در لحظه  اوين٢ها در بند  بچه

  ٤٧.شان عمل کنند به وظايف انقالبی
اند،   جای دنيا که درگير مبارزه برای آزادی بوده البته اين نوع نگرش و برداشت در همه

 در آرتور کستلر.  نيستشود و منحصر به ايران و هواداران مجاهدين کم و بيش ديده می
روز سلول انفرادی در انتظار ١٠٠ که شرح خاطراتش از "وگو با مرگ گفت"ن رما

نگاری  های ديگر و نامه  مرگ، در خالل جنگ داخلی اسپانيا است، از ارتباطش با سلول
خطاب به او  "خواه سه چريک جمهوری"ها  در يکی از نامه. نويسد ها می مخفيانه با آن
  :نوشته بودند

 "ويتوری"، "اويه دو". را فتح کرده است "توله دو"ا ارتش پيروزمند دولت م
رسند، و ما را  جا می زودی به اين به.  را هم گرفته است"باداخوز"و 

دل . باز هم نامه خواهيم داد. ها عبور خواهند داد پيروزمندانه از ميان خيابان
  ". دوستت داريم .داشته باش

بعدها فهميدم که دوتاشان همان شب . ی ديگری نرسيد اما نامه": نويسد می آرتور کستلر
  " ...اند و سومی اعدام شده

کرد و چه  گرفت، اسماعيل ما را به آوازی ميهمان می مان میازظهرها، وقتی دل بعد
من هنوز بعد از گذشت ساليان، گرما و صميميت نهفته در صدايش را . خواند زيبا می

زد، من به ياد   میهچهخواند، بخصوص وقتی که چه میت که هر وق. کنم احساس می
ی کلت  ماشه، ١٣۵٩افتادم که در خوابگاه پلی تکنيک در سال  دسِت موجود حقيری می

افتم  هنوز نيز وقتی به ياد او می. و گلوی او را مجروح کرده بودرا به سمت او چکانده 
  !بينيم  هم میاختيار اين دو صحنه را در کنار هم، شايد هم منطبق بر بی

های حافظ  ای از غزل اتاق داشتيم که پاره  را درمرتضی مطهری" تماشاگه راز"کتاب 
های گوناگون موسيقی ايرانی  های حافظ را در دستگاه اسماعيل غزل. در آن آمده بود

جوع کرده و تاق داشتيم ر که در اآورد به ديوان ناصر خسرو وقتی کم می. خواند می
رفته بود و منتظر حکم بود  اسماعيل به دادگاه. کرد مان زمزمه میاشعاری از او را براي
 رفته و يی و شکنجه، دوباره به زير بازجو١٣۶١ای در خردادماه  که با دستگيری عده

گويی، از حاکم  در دادگاه نيز به جرم دروغ. شده در تابستان همان سال تجديد محاکم
  .، برای هميشه از خواندن باز ماند در اوين١٣۶١او در مهرماه .  کتک خورده بودشرع

 آن کس چونبست   انسان دل به کسی نمی کهتر بود  شايد منطقی۶١ و ۶٠های  در سال
ای بعد، ناگهان برای  کرد، شايد لحظه و را ميهمان میکه در کنار تو بود و به لبخندی ت

شکفت، در اثر خشم  ای که بر لبش می هر لحظه ممکن بود غنچه. ش ندبرد هميشه می

                                                 
تان اقليت       من در توجيه تظاهرات پنج مهر       47 ا يکی از دوس ی ب دين    ام صحبت می   ی وقت ل مجاه ردم و او تحلي  از ک

   .کردم پذيرفت، در ذهنم او را به نشناختن و عقب ماندن از شرايط متهم می شرايط را نمی
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کسی را از فردای خود . ها َپرَپر شود  پژمرده گردد و يا با رگبار گلولهيک بازجو
 ،من با عليرضا يوسفی. بودی یهر لحظه بايد منتظر خبر ناگواری م. خبری نبود

عليرضا . ستيمنش  با هم بر سر يک سفره در اتاق می و مهشيد رزاقیاسماعيل جمشيدی
عام  نيز در قتل) حسين(جاودانه شدند و مهشيد١٣۶١ و مهرماه و اسماعيل در تير

  . سال از پايان محکوميتش گذشته بود، به شهادت رسيدپنج  ، در حالی که١٣۶٧
  

١٢  
گرفت و به سالنی سربسته   انجام نمی۴وقفه ادامه داشت ولی ديگر در پشت بند  اعدام بی

، ۶٠ در شهريور گيالنی. ها بود چه که ارزشی نداشت، جان انسان آن. منتقل شده بود
ها؟ فقط هزار و  ان چقدر اعدام شدند از اين گروهکمگر در تهر" :اعتراف کرده بود

 و  از سه ماه، در منطق گيالنیکمتر در عرض "هزار و اندی"ستاندن جان  ٤٨" ...اندی 
کرد و  تازه اين چيزی بود که او به آن اعتراف می! سش نيز نداشت پرجایيارانش حتا 

 آن روزها بر پايه نظم و قانون بود و يک چيز در اوين. به يک شهر اختصاص داشت
آسمان درست هر چهارشنبه . های چهارشنبه بود ها در روز جان ستاندن از انسان هم  آن

ها دژخيمان روزهای ديگر هفته را نيز از دست  هرچند بعضی وقت. شد گلگون می
ی  ها سلول از لحظهها در  بچه.  برقرار بودهمچنانها  دادند، ولی اعدام چهارشنبه نمی
مانست، و   که به خالی کردن تيرآهن از تريلر میها ردناک شنيدن صدای رگبار مسلسلد

افتادند،  بعد شمردن تيرخالص که در واقع شمردن تعداد سروهايی بود که به خاک می
 را که آنان به کرات با آن  گفتند و من تنها در خيال خود، اين تراژدی ها می قصه
ها  ها بايستی به قانون سخت انسان با همه مرارت. کردم   بودند، تصوير میشدهرو  به  رو

  گذاشتيم  ن میکه همانا تالش برای زنده ماندن بود، گرد
  

١٣  
ای نبود، بايستی خود را به چيزی مشغول  در زندان هيچ وسيله و امکان سرگرمی

معمول اتاق بود که گاه های  سر تازه واردها گذاشتن، يکی از سرگرمی سربه. داشتيم می
پرداختند، به ويژه اگر در پنج شنبه شب، تازه  ی افراد در آن به نقش آفرينی می همه

گذشت، يکی از  وارد می  پس از مدتی که از حضور فرد تازه. آمد واردی به اتاق می
قصد خواست کسانی که  ها می ها کاغذی در دست گرفته و با صدای بلند از ديگر بچه بچه
شان را به وی بدهند تا ترتيب حضورشان در   به نمازجمعه بروند، اسامیند روز بعددار
کرد کسانی که قصد رفتن به کوه در صبح  يک نفر نيز اعالم می. جمعه را بدهد نماز

ه تا به پاسدار بند در چه زودتر در اختيار او قرار داشان را ه جمعه را دارند نيز اسامی
کردند و هريک خود را  ها مراجعه می راد برای اسم نويسی به آنتعداد زيادی از اف. بدهد
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ی کارهای افراد را  تازه وارد، همه. داد ها نشان می مشتاق حضور در يکی از برنامه
بايد در رابطه با   زودی نوبت به او خواهد رسيد و کرد به زير نظر داشت، فکر می

افراد به سؤال و جواب با مسئوالن بعضی از . های فوق نظر دهد انتخاب يکی از برنامه
شان در رابطه با ساعت حرکت به سوی نمازجمعه يها عمدتًا سؤال. پرداختند وه میهر گر

 مواد  استجا به زندان بود و اين که آيا الزم  ساعت برگشت از آنهمچنينو يا کوه و 
دهند  رجيح میکردند ت اعالم می  بعضی ديگر از افراد نيز!غذايی با خود بياورند يا نه؟

يی و رد که تازه از بازجووا  تازه. ها شرکت نکنند در بند بمانند و در هيچ يک از برنامه
 طاقت فرسای آن برای مدتی خالص شده بود، معموًال تمايل داشت به کوه فشارهای

از کرد اگر به نم از سوی ديگر، تصور می. انگيز آن استفاده کند برود و از فضای دل
های  ش ايجاد شده و از حساسيتکن است تسهيالتی در پرونده و حکمجمعه برود، مم

ش به که در ذهنشد به تناقضاتی  ی فرد می از چهره. مورد در رابطه با او کاسته شود بی
 جهت شرکت در يکی از هنگامی که فرد تصميم خود را. بردها بود، پی  دنبال حل آن

  .رسيد ها به پايان می ی بچه  خندهايش عمومی در ميان انفجار نمکرد، ها، اعالم می برنامه
ها هنگام خوابيدن، از فرد تازه وارد  ، يکی هم اين بود که بچه ها از ديگر سرگرمی

تازه وارد در نزديکی در به جست و جوی . خواستند تا چراغ سلول را خاموش کند می
از طرف ديگر حجب و حيا . افتي  میکمتر ،گشت  میبيشترهرچه . پرداخت کليد برق می

 جايی در نزديکی در اتاق زد بايد حدس می. قيق آن را بپرسدداد که محل د هم اجازه نمی 
ا کرد ت سؤال هم نمی. شد ند، کمی شرمنده میتوانست آن را پيدا ک باشد و از اين که نمی

. استش شود که از پيدا کردن يک کليد برق عاجز وپا بودن دست مبادا حمل بر بی
 همه ی  پرسيد که موجب خنده خالصه آخر سر با خجالت محل دقيق کليد برق را می

اموش و روشن کردن آن کليد برق در بيرون از اتاق قرار داشت و ما امکان خ. شد می
  !را نداشتيم

 اتاق سر شّرهای  يک بار نيز پيش از رفتن به دستشويی برای نماز صبح، چند تا از بچه
به مجرد باز شدن در . ها دوخته بودند های تنی چند از بچه  پايين پيراهنچند پتو را به

کردند با سنگينی   احساس ،شويی را داشتندها که قصد رفتن به دست ق، بيچارهاتا
 از  و قسمتیشان آويزان بود و در حالی که پتوها از پشت. ای مواجه هستند غيرعادی

بعد از طی مسافتی تازه متوجه . ت رفتند، به سمت توالشد ها روی زمين کشيده می آن
  !ها از خود کردند  است و کلی وقت صرف جدا کردن پتو شدند چه بر سرشان آمده

  
   وقتی که به اتاق.دادند ای افراد اتاق را مورد تنبيه قرار می پاسداران به اندک بهانه

نبيهی، افراد اتاق را از به داليل ت. به اتاق بازگردانده بودندتازه  تلويزيون را منتقل شدم،
ای بود که  دليل بازگرداندن تلويزيون، صحنه. داشتن تلويزيون محروم کرده بودند

يک گرفت  جايی که سابقًا تلويزيون در آن قرار می. پاسداران با آن مواجه شده بودند
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ها ايستاده و سرش را از  يکی از بچه. دبه ديوار پيچ شده بوبود که چهارچوب فلزی 
 تنها بطوری کهدور تا دور چهارچوب را پتو انداخته بودند . وب بيرون آورده بودچارچ

تر، يک مسابقه فوتبال را گزارش  با استادِی هر چه تمامپيدا بود و او صورت وی 
 ! شده بودندها محو پخش مستقيم گزارش فوتبال ی بچه گوش تا گوش اتاق، همه. کرد می

وضوع را ديده بودند و برای جلوگيری از کارهايی از  و مپاسداران، دريچه را باز کرده
توانست نمايشی از همبستگی زندانيان باشد، چاره را در آن ديده بودند  اين قبيل که می

 . که تلويزيون را به اتاق برگردانند
  

ی  ننده، يک زندانی با ذوق مجاهد که هم دانشجو بود و هم کمک راقاسم مره ابيانه
 سانتيمتر ۴٠های  تريلی، با کمک چند چوب جارو و يک کش و يک تکه مقوا در اندازه

ای ساخت برای صيد کبوتر و آن را روی کانال کولری که پشت   سانتيمتر، تله۴٠در 
چيزی نگذشته بود که در يک بعد ازظهر هنگامی . ی اتاق وجود داشت، قرار داد پنجره

قاسم . ی وی به دام افتاده است ، متوجه شديم کبوتری در تلهکه به دستشويی رفته بوديم
.  کرد کبوتر، آن را آزاد  و آرام گرفتنکبوتر را به داخل اتاق آورده، بعد از کمی نوازش

شد غرور همراه با شعف را در   به راحتی می،کرد میهنگامی که پرنده را آزاد 
  . درخشش چشمانش ديد

  
جايی که از داشتن  از آن. اتاق بودافراد های ديگر  يکی از سرگرمینيز حل جدول 

های صحيح، از سوزن استفاده  خودکار و مداد محروم بوديم، برای نوشتن پاسخ
نبود خودکار را ها  چنان در اين کار مهارت کسب کرده بوديم که گاهی وقت. کرديم می

  .کرديم احساس نمی
  

١۴  
نه تنها ها  آن.  نگهبانان بندها وجود نداشتای در رابطه با رفتار پاسداران و هيچ ضابطه

ها بسته به خلق و خو و ميزان  هريک از آن. بودندگر نيز  شکنجهبلکه ان نبزندا
نگهبانان از دست بازی برای . داد ای را انجام می  اقدامات خودسرانه،اش خويی درنده

فتاری با زندانی يک از آنان به خاطر بدر آزار و اذيت زندانيان برخوردار بوده و هيچ
  ها بر گان زندان کنند  و نظام فکری حاکم بر ادارهدستگاه. ندگرفت مورد پرسش قرار نمی

 خدا را شکر ستی باي،کشند همين که زندانيان زنده هستند و نفس می: اين پايه استوار بود
از يک   هر،با اين ديد. اند کنند چرا که مشمول رأفت و رحمت نظام اسالمی قرار گرفته

 و در رابطه با پاسداران و مسئوالن زندان به صورت خودمختار در بندهای اوين
  !کرد برخورد با زندانيان عمل می

 که به خاطر دارا بودن  بودترين نگهبانان بندهای اوين  رحم ، يکی از بیمصطفی شعبانی
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يی و  و به سرعت به کار بازجو، ارتقای مقام يافتانهکار جنايت های ی صفت کليه
ها را در سرمای زمستان لخت به حياط  گاه بچه. ی هفت اوين پرداخت  در شعبهشکنجه

 همراه با چند ۶١ در سال خوشبختانه. داد برده و مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می
 رضا مهرآيينو، محمدحسين تکل ، ملکجمله جليل بندهگر ديگر از  زندانبان و شکنجه

  . های جنگ ايران و عراق کشته شد  در جبهه... و
  

  اوينترين پاسدارانکار جنايتترين و در عين حال  ی نيز از معروفعبدالعظيم علی شاه
ها بعد از اتمام زمان دستشويی و   تعدادی از بچه، کافی بود به هنگام شيفت او. بود

 به وقت  آنکردند، ای درنگ می  لحظه،کرد  دقيقه تجاوز نمی١۵ تا ١٠توالت که گاه از 
او بعدها در دوران ميثم و . داد ها را مورد ضرب و شتم قرار می  آنترين وجه شديد

  .  شد١ واحد ۶ر انتقال يافت و مسئول مجرد حصا به قزل! ”حات در زنداناصال“
  

.  بود۶٠ی  های اوليه دهه  در سالهای معروف اوين يکی از شخصيت، حسن گشتاپو
پو کوتاه  نيروهای گشتاهمچونبرد و موهايش را  پاسداری که از بيماری روانی رنج می

 کابلی در دست داشت و دائمًا. برد  او از بيماری ساديسم و ديگرآزاری رنج می.کرد می
 و ارشاد آنان به  پرداخت و يا در تالش برای موعظه با آن به ضرب و شتم زندانيان می

  .های خود بود شيوه
با . را نيز به عهده داشتبود که مسئوليت فروشگاه بند بندها ، از ديگر نگهبانان هرمز
او خود . زد بود زبانو پررويی رحمی  که موهای صورتش در نيامده بود، ولی در بی آن

اشتن  به جرم دهرمز.  بودپيوسته پاسداران ی جرگهيک بسيجی زندانی بود که به 
  .  شده بود، دستگير شده بوداش منجر به حاملگیی جنسی با خواهرش که  رابطه

  



  
  
  

   بهداری در اوينبهداشت و

  ای در اوين  فرشته؛گاه  بهداری يا شکنجه؛وضعيت توالت و حمام رفتن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست پر ز درد ای نشاِن زمانی  گوشه هر  
 

        نيما يوشيج                         
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١  
قابل ها خراب بود و معموًال   غالبًا دوتای آن توالت در بند قرار داشت کهدستگاهشش 

ای برزنتی که هميشه تا نيمه خيس بود و کثيف، قرار  به جای در، پرده. استفاده نبودند
 دو نفر به توالت بفرستد تا از - شد افراد را دو نفر گاه مسئول توالت مجبور می. داشت

ها مجبور  بچه. ه برسديک توالت استفاده کنند و فرصت و زمان توالت رفتن به هم
دليل اين کار اين بود که تنها .  نشسته، کارشان را انجام دهندشدند پشت به پشت هم می

 نفر، آن هم ١٠٠ تا ٧٠ دقيقه فرصت برای بيش از ٢٠ توالت وجود داشت و بابچهار 
تقريبًا   و اينين تحرکی نداشتندکمتردر طول روز  و بودنديی افرادی که زير بازجو
ی   و اعالم شماره توالت مجبور بود با شمردن اعدادمسئول. رسيد غيرممکن به نظر می

شدی،  ای که وارد توالت می از لحظه. توالت، افراد را وادار به خروج از توالت کند
کرد و عمل دفع را در  شد و اين خود استرس شديدی به فرد وارد می شمارش آغاز می

ترين و   يکی از سخت.کرد ای غير ممکن می و تا اندازهتر  خيلی از مواقع، سخت
ای از اتاق  نيز در گوشه! يک توالت ويژه. ها، مسئوليت توالت بود ترين مسئوليت پرتنش

تقريبًا هر اتاق دارای دو دبه بود، يکی برای ادار و ديگری برای مدفوع . قرار داشت
ای از اتاق، مسئول مربوطه   در گوشه.دش  نام برده می"کتبی" و "شفاهی"ها به  که از آن

 از آن استفاده ،کرد و افرادی که نياز به توالت فوری داشتند لنگی را آويزان می
های  نيمه. مان چيزی شبيه به توالت رفتن. حمام کردن هم مصيبتی بود ناگفتنی. کردند می

شب ممکن بود آب تنها در نيمه . کردند شب ما را برای رفتن به حمام از خواب بيدار می
های  سال. و چند دوشتشکيل شده بود از يک چهارديواری  حمام .گرم نصيب کسی شود

. بعد، در همان فضا چندين کابين حمام درست کردند ولی آب آن هم چنان سرد بود
استفاده . کردند  دقيقه نبود، از حمام استفاده می۴٠ی افراد بايد در مدتی که بيش از  همه

جايی که کابينی در حمام نبود،  از آن. کرد فت مصيبت را دو چندان میاز داروی نظا
افراد لخت رو به ديوار ايستاده و مسئول دارو نظافت با سطلی بزرگ وارد شده و مقدار 

اين عمل چند  .گذاشت هايی که رو به عقب دراز شده بود می  کمی دارو نظافت در دست
 ،شدم رو می به ی فوق رو هر گاه با صحنه. شد تا نياز همه برطرف شود بار تکرار می

افتادم که لخت در صف رفتن  های هيتلری می ه اختيار به ياد وضعيت اسرا در اردوگا بی
 که مسئول دارو نظافت به همه گفتند میها به طنز  بچه. های گاز ايستاده بودند به اتاق

که به حمام و يا توالت  زمانی !ها شدم حرم بچه ديری نگذشت که من نيز َم!حرم استَم
های   در اتاق کهشانيها پرونده  فرصت برای تماس با همای بهترين رفتيم، برای عده می

م،  در نظر بگيرLاگر بند را به صورت حرف . آمد  به وجود میبردند،  به سر میديگر
ها، سه اتاق قرار گرفته   آن واقع شده و در هر دو طرفهای حمام و توالت در وسط اتاق
خواست با هم  کسی که میکرد،  زمانی که پاسدار نگهبان محل را ترک می. بود

 به پشت در اتاق مزبور رفته و با باز کردن ،ها صحبت کند اش در يکی از اتاق  پرونده
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اش را بر زبان   پرونده گی هم  و محکم نام و نام خانوادی سلول، با صدايی بلند  دريچه
 ...پرسيدن نام پدر ودر اين لحظه با . خواند ی سلول فرا می آورده و او را به پای دريچه

خواهد در رابطه با  کرد که وانمود شود که پاسدار بند است و می بايد طوری عمل می
 های اتاق  اين کار حساسيت تواببا. ای از شخص فراخوانده شده، پرس و جو کند مسئله

کرد که فردی که به پشت در  نمی خطور نشانبه ذه گاه هيچها،  تواب. رفت ز بين میا
تماس گرفتن به اين شکل، از ريسک بااليی برخوردار . آمده، در واقع يک زندانی است

  .پذيرفتند بود که هر دو نفر بايد از پيش آن را می
  
٢  

بهداری جزيی . کشيد، در واقع موهبتی بود ت به بهداری نمیآوردی و کاَر اگر شانس می
 پاسداران در هيئت پرستار و بهيار، از ٤٩. در آن روزها بوداز دستگاه اعمال شکنجه

مثًال به هنگام باز کردن بانداژ روی . کردند ترين کارها نيز فرو گذار نمی انجام رذيالنه
. شد کردند که پوست و گوشت نيز همراه با باند کنده می ها، چنان با سبعيت عمل می زخم

تر   يا ناله و فرياد قربانی، با خونسردی هر چه تمامآنان در پاسخ به اعتراض و
و يا اين که بايستی فکر اين نشيند  خورد پای لرزش هم می هر کس خربزه می: گفتند می
 و تيمارگری را به ی پزشکی و پرستاری نگار که وظيفه انگار نه ا!کردی ش را میجاي

 بهداری در کنار بخش ٥٠.شتندگران ندا ها دست کمی از جالدان و شکنجه آن. عهده دارند
 يان سپاهاين به بازجو. شد نيز در آن باز میآن بخش  قرار داشت و يک در  اوين٢٠٩

 به بهداری سرزده و به آزار و اذيت زندانيانی که در زير کرد که دائمًا کمک می
پرسنل بهداری را در .  بپردازند،ها آش و الش شده بودند ی آن  کابل و شکنجهضربات

های زندان نيز به آنان کمک  کرد و تواب  پاسداران تأمين میواقع بهداری سپاه
در بهداری اوين  فرقان گروههوادار تواب زندانيان تنی چند از ، ۶٠در سال . کردند می

شناخت چرا که در بدو دستگيری  ها را خوب می الجوردی از پيش آن. فعال بودند
رياست .  به عهده داشتندها را خود وی به همراه محمدباقر ذوالقدر بازجويی از آن

 وزير بهداری زمان شاه بود که در ٥١ ده،زا االسالم الدين شيخ بهداری اوين با دکتر شجاع
                                                 

د در سال   49 انی پزشکی   ١٩٧۵  هرچن ا صدور    انجمن جه و  " ب ه توکي ادر  Declaration of Tokyo "اعالمي  ک
ه شکنجه و ديگر رفتارهای وحشيانه،                            پزشکی را  وط ب ی در امور مرب ه صورت جزي ا ب  از هرگونه مشارکت حت

تانداردهای              غيرانسانی و توهين   ه اس دون توجه ب م ب آميز بر حذر داشت، اما پزشکان و کادر پزشکی وابسته به رژي
  . دادند المللی به مشارکت در جنايت ادامه می بين
د   ی مافيايی وزارت اطالعات می        يکی از وابستگان باندها     50 ول : گوي ی می          آمپ ه باعث ايست قلب ايی ک در [شود  ه

 توسط دکتر مهدوی] به کار برده شده...  و ، احمد ميرعاليی، غفار حسينی ، مجيد شريف  رابطه با سعيدی سيرجانی   
يم         ار ت ده و در اختي ه ش داری وزارت اطالعات تهي وده و نحوه     مسئول به اتی ب ق و     های عملي ق، محل ترزي ی تزري

ا آموزش داده می                   ه نيروه ز ب ن ني ق در ت اش         . شد   چگونگی رفع آثار تزري اتمی هشيار ب ای خ اب آق های   چشم . (کت
  .١٣٨۴رضا گلپور چاپ اول خرداد !)  اند المللی ان بينات، جاني اطالعاتی

اره     51 ن    وی دارای اطالعات منحصر به فردی درب ام اوي ياهترين اي رای     . باشد   می ی س ن اطالعات ب اهی از اي آگ
  .بيان تاريخ شقاوت و جنون و همچنين استقامت و پايداری در کشورمان بسيار مهم است



٨٦  نه زيستن نه مرگ

های بسياری در حق زندانيان و  ی اعمال جنايت رذالت و پستی نمونه نداشت و به واسطه
يک پايش در . ، از مقربان او شده بودحد و حساب به الجوردی های بی خدمتی نيز خوش

 ١٣۶٢او که محکوميت ابد گرفته بود، در سال . نزندان بود و پای ديگرش در بيرو
شد داروی  گفته می. مشغول شد در تهران، به کار ”پاستورنو“آزاد شد و در بيمارستان 

 را در البراتوار يکی از وابستگان رژيم شاهنشاهی که از قضا وی نيز ضد سيانور
 موجود های گشت دادستانی ماشيناين دارو در تمامی . مدتی زندانی بود، ساخته بود

کرد، بالفاصله  به محض دستگيری فردی، در صورتی که از سيانور استفاده می. بود
های  رساندند و اقدام آمپول ضد سيانور را به او زده و او را به اولين مرکز پزشکی می

گاِه  او را راهی شکنجهتا هر چه زودتر آوردند  اوليه را برای نجات جان وی به عمل می
  .  کنند جهنم اوين

خورده بودند، بدون  ده گاه عمل جراحی را روی پای کسانی که تيرزا االسالم شيخ
داد و به اين طريق قربانی را با درد و  حسی موضعی، انجام می هوشی و يا حتا بی بی

 آزمايشگاه خوبی جهت ارتقای ی اوينربرای او، بهدا. کرد  میرنجی عظيم مواجه
گونه مسئوليتی   وی با دستی باز، بدون داشتن هيچ.اش بود های پزشکی و جراحی دانسته

ای مربوط به ارتوپدی ه از عمل. پرداخت ها می ی جراحی در برابر بيمار، به انجام کليه
های داخلی و  د اعصاب و پوست و هم چنين جراحیش بود گرفته تا پيونکه در تخصص

  اتفاقی برایدر صورتی که. ش مهم بودش برايد و تجربه کردنآم هر آن چه که پيش می
ده در ارتکاب زا االسالم ی شيخ انگيزه. گو نبود کسی پاسخ ، به هيچافتاد بيمار می
ی عميق او به نيروهای  حق زندانيان، قبل از هر چيز، از کينه ها در ترين جنايت رذيالنه
ها را باعث و بانی به زير کشيده شدن شاه  وی آن. گرفت انقالبی سرچشمه می مترقی و

با اين کينه بود که به همدستی و همکاری . دانست ی قدرت می و امثال خودش از اريکه
  ٥٢.داد خدمتی را برايشان انجام می  و نهايت خوش رسيده و الجوردیبا خمينی
 اند تا هميشه چاپلوس و گوش به فرمان باشند و ارباب نيز  گويی خلق شده ها بعضی آدم

ده زا االسالم شيخ . قدرت هستندی سرسپردهها  آن. کند چه کسی باشد شان فرقی نمیبراي
های اوليه، به علت عدم آشنايی  افراد زيادی طی سال. يکی از اين دسته افراد بود

فرسا و يا  های طاقت ، به سرعت در اثر شکنجهيان با تکنيک بازجويی و شکنجهبازجو
ين باعث دادند و ا نبود امکانات پزشکی و يا تمهيدات الزم، جان خود را از دست می

مند اطالعاتی از ديد رژيم مهم و ارزشهايی که به لحاظ  شد گاه عناصر و مهره می
 را از نظر از همين روی به سرعت تالش کردند تا اوين. بودند، از دست بروند

ها در اين رابطه آوردن يک دستگاه همودياليز به  اولين قدم. امکانات بهداری تجهيز کنند
                                                 

ت ش52 الم يخ  پس از محکومي ال  زا االس اه س رداد م د، در م ه حبس اب دين۵٨ده ب ازمان مجاه ا صدور  س ق ب  خل
همين موضوع باعث     .  انقالب، خواستار اعدام وی شده بود      الحنی، ضمن محکوم کردن حکم دادگاه       ی شديد   اطالعيه

دانيان،        ذکر اين. ده شده بود زا  سالماال  ايجاد کينه شديدی در شيخ     دادی از زن ه وی در حق تع ه ضروری است ک  نکت
  .اش فرو نشسته بود خدماتی را نيز انجام داده بود های بعد که عظش  سال در
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ن بود، در حالی که تعداد اندکی از آن در کشور موجود بود و بسياری از زندان اوي
جايی که در  از آن. های کشور نيز از داشتن چنين دستگاهی محروم بودند مراکز استان

شوند،  داخل جريان خون می... های خون و لختهشود و   کابل، پا متالشی میضرباتاثر 
وم مختلف د و سمنافت بند و اصطالحًا از کار میيا ی خون را نمی  امکان تصفيه ها کليه

دستگاه . تواند منجر به مرگ زندانی شود  میکهشوند  وارد بدن و اجزای آن می
تا پيش از آن از يک روش . دهد  را انجام میها همودياليز، به طور مصنوعی کار کليه

. معروف بود" روسیروش "کردند که اگر اشتباه نکنم به  ابتدايی برای دياليز استفاده می
 که چندان ،کردند و از طريق آن دانم محلولی را به بدن فرد وارد می جايی که می تا آن

. کردند کارساز هم نبود و با درد زيادی همراه بود، سعی در خارج کردن سموم بدن می
فرسا کف پايش  های طاقت شکنجه، که بر اثر اقليت، هوادار نصراهللا سورانی دکتر

در بهداری، شاهد مرگ دو تن در اثر تجويز شبی کرد که  متالشی شده بود، تعريف می
وی هر . اش زنده مانده بود  خود وی به کمک دانش پزشکیبود و اتفاقًاشده اشتباه دارو 

 شود، به فهماند که اين تجويز باعث مرگ زندانی میها ب بود به آنچه تالش کرده 
  .شان نرفته بود خرج

  
٣  

ی، وزير علوم الدين مفيد ای بود به نام دکتر شمس  نيز فرشتهدر جهنم بهداری اوين
 در اثر یالله  که پس از کشته شدن دکتر کامران نجاتی ارتشبد غالمرضا ازهاری کابينه

 فردی سياسی نبود و به بافت گاه هيچ وی .تيراندازی مأموران حکومت نظامی استعفا داد
ی اعضای  حکومتی نيز نزديک نشده بود هر چند منابع وابسته به رژيم وی را در زمره

اين که چرا در آن روزهای سخت و . کنند يکی از لژهای فراماسونری معرفی می
 از آن سر در گاه هيچول مسئوليت کرده بود، رازی بود که انگيز حکومت نظامی، قب غم

 در آن شرايط خطير، کاری از کرد شايد پيرمرد با آن قلب رئوف، فکر می. نياوردم
  . آيد ش بر میدست
ی  دل بسته بود و عمر خود را در رشتهو پژوهشی های تحقيقاتی  ساليان سال به کاراو 

 وی همچنين اولين .سپری کرده بوددر ايران پزشکی و در خدمت به پيشرفت اين علم 
انسانی متين و دوست دکتر مفيدی  . بود١٣۵٠معاون پژوهشی دانشگاه تهران در سال 

شناختند، بر انسانيت او صحه   را میاو ام کسانی که از دور و نزديکتم. داشتنی بود
 و در بندهای هيچ کس را سراغ نخواهيد داشت که آن روزها در اوين. گذاردند می

ی آن، او را ديده باشد و يا برخوردی با او داشته باشد و از او به نيکی ياد  چهارگانه
  . نکند و از او جز خوبی، چيزی به ياد و خاطر داشته باشد

ی آن چه که از  هرچند امکانات او بسيار محدود و اندک بود، ولی دريغی در ارائه
شان  پالستيکی مملو از دارو که به سختی حمل  هايی ا کيسهاو ب. کرد آمد نمی دستش برمی
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شد و به مداوای زندانيان که در واقع   ظاهر میای در بندهای اوين کرد، چونان فرشته می
گاه سيگار هما . شد پرداخت و با دردهای آنان شريک می حکم فرزندانش را داشتند، می

 دور ا چند تايی از آن را، به ظاهر، بهه کرد تا بچه ای رها می فيلتردارش را در گوشه
 منطقی ها زياد بودند و  و جاسوس و گاه افراد ناشناس در اتاقتواب! او بردارندز چشم ا

شد، از بيرون زندان  گاهی داروهايی را که در اوين يافت نمی. گدار به آب زند نبود بی
کايت  به او شکه از گلودرد اولين بار .داد قرار میکرد و در اختيار زندانيان  تهيه می

ی هر چه  با حوصله. م گفت که دردم را فراموش کردمکردم، چنان با مالطفت پاسخ
ها  م بر آنهپرداخت و با مالطفتی کم نظير، مر تر به پانسمان پاهای مجروح می تمام
را که هايی  گفت نام بچه  می٢ پايين بند ٢ مسئول بهداری اتاق داور عزيزی. گذاشت می

شان را در  آورد، نام گرفت تا هنگامی که نماز شب به جا می  از او میاعدام شده بودند،
او در شرايط سخت و . برند، بر زبان جاری کند  مؤمنی که در قنوت می۴٠ی  زمره

افتاد که  ق میحالی اتفا ها همه در اين. داد ناگوار، جوهره انسانی خود را نشان می
 نسبت به ديگر  ش رو به اتمام بود و انجام هر گونه کمک و برخورد مهربانانهحکم

لغو کند يا برای ، تا حکم آزادی او را ای شود برای الجوردی توانست بهانه زندانيان، می
  .مدت نامعلومی به تعويق بياندازد



  
  
  

   بهمن١٩
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 منصور حالج آن نهنگ دريا 
ی جان کرده جدا ی تن دانه کز پنبه  

آورد روزی که اناالحق به زبان می  
  منصور کجا بود؟ خدا بود خدا
 
  ابوسعيد ابوالخير
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ترين فرزندان وطن در طول پنج دهه،   خون پاک. دبار آن می بهمن، ماهی که خون از

، خون سياهکلشهدای ، خون خون دکتر تقی ارانی: در اين ماه به هم گره خورده است
 و ٢١دای  بهمن تبريز، خون شه٢٩ن، خون شهيدان دانشيا  کرامت و گلسرخیخسرو 

 به رود  بهمن١٩صبحگاه  های آمل و خونی که در ، خون سربداراِن جنگل۵٧ بهمن ٢٢
   ٥٣.خروشان بهمن پيوست

ی، پاسدار بند که ريشی حنا بسته و محمد   ساعت سه بعد از ظهر شاه بهمن١٩دوشنبه 
در .  فرا خواند و به سرعت به سمت زير هشت برده شدمهای طاليی داشت، مرا دندان

آنان مرا سرخوشانه به اين سو و آن سو . آمد ی پاسداران می راه صدای خنده و قهقهه
از . کوب شدم  ميخيمناگاه سرم به تيزی يک در نيمه باز خورد و بر جا. کردند پرتاب می

برای مدتی تعادلم .  شکستساعتم نيز شيشه. چرخيد شدت درد گويی دنيا دور سرم می
چيزی نيست بزرگ ميشی يادت : گفتند. دوباره مرا به رفتن واداشتند. را از دست دادم

حرکات و ! خواد بره مهمونی  می:روع کردند به خنديدن و ريسه رفتندوباره ش. ميره
ای آن  لحظهچند با وجود اين، برای . برانگيز بودرفتارشان معمولی نبود، بسيار شک 

کنار . ی زيرين برده شدم به طبقه. ها نداشتم ديگر توجهی به آن سرم درد گرفت که قدر
توانستم  دليل کارشان را نمی.  نبودم٢٠٩من متهم .  توقف کرديم٢٠٩ ساختمان بدر

  حالی ده درزا االسالم دکتر شيخ.  قرار داشتبهداری اوين، ٢٠٩در کنار در . حدس بزنم
چه : ی و گفتمحمد  هايش را به دو طرف درگاه تکيه داده بود، رو کرد به شاه که دست

بندم خونی شده بود و چون  چشم. ش افتاده؟ بياورش تا سرش را پانسمان کنماتفاقی براي
الزم نيست االن بر : ی گفتمحمد  شاه. سفيد رنگ بود، از دور نيز مشخص بود

 تالش همچنانی محمد  شاه. تعجب کردم، اما چيزی نگفتم. گردد، کار مهمی ندارد می
 را قانع کند تا ٢٠٩مات داخلی کرد تا با دادن توضيح از طريق آيفون، مسئول انتظا می
  . جا ببرد، ولی توفيقی نيافت ديگر به آن را باز کرده و مرا به همراه يک زندانی درب

سبزی روی آن بود و ما را از محوطه بيرون برد و در کنار يک تريلر که بار اسفناج و 
کنار آشپزخانه يک در . جا ايستاده بود، متوقف شديم  آشپزخانه در آنبرای تحويل به

ی  سطح محوطه  هم٢٠٩ زير زمين. شود  منتهی می٢٠٩قرار دارد که به زيرزمين 
ناگهان صدای يک . جا منتظر ايستاده بودم تا او ترتيب کار را دهد، آن. بيرونی است

وسط زمستان و با آن همه برف که . هواکش بزرگ سه فاز توجهم را به خود جلب کرد
. کرد روی زمين نشسته بود، روشن بودن يک هواکش بزرگ منطقی جلوه نمی

                                                 
پاه  بهمن١٩  در صبحگاه    53 ه ، در درگيری با نيروهای مشترک س تانی ، کميت دين  ٢٠ و دادس ن از دالوران مجاه   ت

  : های زير به شهادت رسيدند خلق به نام
ا     ، محمد مقدم  ، آذر رضايی  ، اشرف ربيعی   خيابانی موسی ه س ه رحيمی    ، طه ميرصادقی    ، مهشيد فرزان ژا  ، تهمين د، ن

د  ، خسرو رحيمی  ، مهناز کالنتری  ، ثريا سنماری  ، کاظم مرتضوی  ، محمد معينی  عباسعلی جابرزاده انصاری   ، محم
  .، سعيد سعيدپور، حسن بخشافر، فاطمه نجارياناهرخ شميم، ش، حسن مهدوی، ناهيد رأفتیحسن پورقاضيان
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. توانستم ببينم بند، به راحتی می از زير چشم. سطح زندان بود زيادی در آمدهای و رفت
کردند تا  چند پاسدار تالش می. روی ما توقف کرده بود يک ماشين بنز سياه رنگ روبه

شد، الی آن را کمی باز کرده و خود   منتهی می٢٠٩با هل دادن دری که به زير زمين 
ها  دادند تا از ورود آن رف در را هل میچند نفر نيز از آن ط. جا برسانند را به داخل آن

 به ذهنم يکبارهبند ناظر اين صحنه ها بودم،  طورکه از زير چشم همين.  کنندجلوگيری
خطور کرد که حتمًا چيز جالب توجهی در آن زيرزمين وجود دارد که اين گونه سر و 

که به زير ام به هواکش سه فاز جلب شد  دوباره  توجه. شکنند دست برای ديدن آن می
. خواهند به من تعدادی جنازه نشان دهند ترديدی نکردم که می.  راه داشت٢٠٩زمين 

ی داخل ساختمان بو   که محوطه بودند ا نيز به اين منظور روشن کردههواکش سه فاز ر
ها را برای ديدن پيکر  تعدادی از بچهسال  در شهريور ماه همانقبًال شنيده بودم . نگيرد
وی را .  آويزان بود، برده بودندی که از درخت مقابل ساختمان دادستانیالماهللا اس حبيب

چه کسی را از خودم پرسيدم . با دست شکسته و پای آش و الش شده به دار آويخته بودند
شد   بدترين چيزی که میکنند؟ ممکن است شکار کرده باشند که اين گونه شادمانی می

. توانست باشد  می خيابانیآن شخص بدون شک موسی.  به ذهنم خطور کرد،حدس زد
زمين از برف پوشيده بود و آسمان را غم . اختيار بر خود لرزيدم  بی وپاهايم سست شد

به سوی همان در کذايی . حرکت دادناگهان دستی به پشتم خورد و فرمان . گرفته بود
صدای . پاسداران را کنار زده و مرا به همراه سه نفر ديگر به داخل بردند. برده شديم

های شالق  ن صدای ضربهزميدر محوطه زير. رسيد  به گوش میجهضجه و شکن
  . پيچيد می
. جا بود گويند همان جهنم که می. جا را تشريح کرد شود فضای آن دانم چگونه می نمی

صدای . ما را به اتاقی در سمت چپ هدايت کردند. ها هم حاضر بودند ميرغضب
ای پشت ديوار اتاق، نرسيده به در  لحظه. رسيد  از درون اتاق به گوش میالجوردی

و گويی ت. گرفت کابوس رنگ حقيقت به خود می. ی وارد شدن بگيرند ايستاديم تا اجازه
خواستم شاهد آن چه  نمی. باشندها گرفته  حرکت را از آنقدرت بسته بودند و  را پاهايم

صدای فردی که به . که حدس زده بودم و حاال نسبت به صحت آن ترديدی نداشتم، باشم
ه باالخره به اتاق را. شد داد، شنيده می کرد و آه و ناله سر می چيزی موهوم توهين می

دانستم  می. خواست از سينه در آيد  میتپيد و  به شدت میقلبم. غوغايی بوددر دلم . يافتم
 وارد اتاق شدم و او فرمان پشت به الجوردی. خودم را باخته بودم. رنگ به چهره ندارم

قدرت تنفس .  را که برداشتم، نفسم در سينه حبس شدبند چشم.  را بردارمبند داد چشم
اتاق پر از . چرخيد اتاق دور سرم می. اختيار دستم را به ديوار گرفتم  بینداشتم،

هنوز نتوانسته بودم به . پيکرهای پاکی بود که در سحرگاه آن روز به خاک افتاده بودند
 کرد بلندبااليی نهيبی زد و مرا متوجه پيکر خود بيايم و تعادلم را حفظ کنم که الجوردی

بقيه پيکرها .  قرار داشته در سمت راست اتاق و زير يک دستشويی فلزی کوچکک
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شناسی؟ با صدايی  او را می: م داد و گفت را نشانموسی. عمود بر او قرار گرفته بودند
پاسخم باز هم ! درست نگاه کن: با تحکم گفت. شناسم نه، نمی:  گفتمخورده خفه و ترس
: گفتم.  استنگاه کن موسی: از کوره در رفت و با زهرخندی گفت. منفی بود

مگر تو هوادار منافقين : با صدايی که حاکی از خشم و عصبانيت بود، پرسيد. شناسم نمی
 چشمانم: شناسی؟ گفتم  را نمیچطور موسی: پرسيد. نيستی؟ با تکان دادن سر تأييد کردم

کمی آرام شد و . صورتم را ديد که آغشته به خون بود. بينند و به سمت او برگشتم نمی
او .  را تماشا کنموی را گرفته و بلند کنند تا من به خوبی بعد دستور داد زير بغل موسی

 می بيست سانتيمتری صورت در فاصله را  موسیپيکر.  ذره آب کند- خواست مرا ذره می
شاربش را تازه کوتاه کرده بود، نوک . هيچ نشانی از مرگ در او نبود. نگاه داشتند

تن داشت که  ای و مشکی بر بلوزی زمستانی به رنگ سرمه. سبيلش هنوز تيز بود
يک شلوار لی . رسيد بدنش سالم به نظر می. شد های خون در آن به خوبی ديده نمی رگه
اش بودم که به پاهايش دقت الزم را   حو چهرهقدر م آن. ای رنگ به پا داشت سرمه
ی  را از زمين بلند کردند، گوشهه زير بغلش را گرفته و پيکرش هنگامی ک. نکردم

ی شورتش که آبی آسمانی رنگ بود نيز  لباسش باال رفت، تنش خونی نبود و حتا گوشه
. ته بود، ديدجا که قلبش آرام گرف شد سوراخی را روی بلوزش، آن به سختی می. پيدا شد

من :  به پاسداران گفت در همين حال الجوردی٥٤.باشديق فرو رفته گويی به خوابی عم
م داد  را نشانسپس آذر رضايی. را در اتاق باقی بگذارند و بقيه را به بيرون هدايت کنند

آذر . سماجتی به خرج نداد. شناسم نمی: گفتم.  استآذر همسر موسی: و با کنايه گفت
معلوم بود سرش هدف .  بود کوتاه و مشکیهنی نخودی رنگ بر تن داشت، موهايشپيرا

روی .  در انبوهی پنبه قرار داده شده بود،ی سرش از پشت ، چون کاسه استقرار گرفته
خشم و عصيان ، گويی که دستش مشت کرده به سمت باال بود. بدنش ملحفه کشيده بودند

ترسيدم  ام به پيکرش نخورد، می کردم تا تنه  من تالش می.يک نسل را در خود داشت
جا  خواستم تا آن می. شهامت از بين برود آن حالت پر از غرور و مبادا دستش بيافتد و

   . باال باقی بماندهمچنانکه ممکن است، 
: در رديف انتهايی اتاق قرار داشت، اشاره کرد و گفتر زنی که  سپس به پيکالجوردی
: به مسخره گفت. پاسخی ندادم! همسر مسعود: با طعنه ادامه داد!  است نگاه کناشرف

 بدن او را هم با ملحفه !آيد ديگر چنين فرصتی گيرت نمی! چرا ايستادی؟ برو جلو
ها  روی موزاييک. بود به رگبار بسته شده استمعلوم . ملحفه خونی بود. دندده بوپوشان

اتاق پر از جنازه . اند جا منتقل کرده مشخص بود پيکرها را تازه به آن. خون جاری بود

                                                 
کردند تعريف کرده بودند که موسی در تالش برای     همان موقع تعدادی از توابين که در شعبه بازجويی کار می            54

ديريان   . مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود      کنار اتوموبيل   ی محاصره در      شکستن حلقه  د ق اون    بعدها حاج احم مع
ود                   ه ب رار گرفت ه ق ورد اصابت گلول ه    . الجوردی در خاطرات خود فاش ساخت که موسی از پشت م د ب رجوع کني

ناد      :  تدوين ،١٨٨ی    ، صفحه خاطرات حاج احمد قديريان    شارات مرکز اس سيدحسين نبوی، محمدرضا سرابندی، انت
 .انقالب اسالمی، چاپ اول
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کردم روزی   فکر نمیگاه هيچ. رسيد که آنان را بشمارم ها به ذهنم نمی در آن لحظه. بود
 آنان را پاسداران پروايی نداشتند و پيکرهای. يی بيان کنمالزم شود که مشاهداتم را جا

ای به  ضربهگاه از پشت  و راندند ی گاه مرا به جلو م.دادند  قهقهه سر میکردند و لگد می
کردم که پايم را روی  تالش می. من ميخکوب ايستاده بودم. زدند تا حرکت کنم پشتم می

 ديگر کسی را الجوردی. شدم مرتکب میگويی گناه بزرگی .  نگذارمشان های پاک خون
پيکر او نيز در انتهای .  شناختم،قوام معروف بود  را که به علیمحمد مقدم. معرفی نکرد

ی نسبتًا ريزی که ريشی بر چهره  در جلوی در اتاق، يکی از مجاهدان با جثه. اتاق بود
صورتش به شدت در هم . هيچ چيزی در شکم نداشت.  کردام را جلب داشت، توجه

دور .  دردی عميق و جانکاه را متحمل شده بود،ی مرگ کشيده بود، گويی در لحظه
های  غرفه. بلوزش آثار سوختگی بود، به احتمال زياد خودش نارنجک را کشيده بود

  .يدرس  به گوش میهنوز صدای شکنجه تکميل بود و شان جهنم
جای محمد : چند بار گفت.  کت و شلواری به رنگ طوسی روشن به تن داشتالجوردی

ی، در ا  بود که تيرماه همان سال هدف شليک کاظم افجه منظورش محمد کچويی !خالی
جا بودند اما جان سالم به   هم آن و گيالنیالجوردی.  قرار گرفته و کشته شده بوداوين

 برای  رقصی ، در دوران شاه، يک بار به خاطر خوشمحمد کچويی. در برده بودند
در . رده بود و کارش به بهداری کشيده بود سيلی خو خيابانیزندانبانان، از موسی

د را به همان صورت زده  که قدرت يافته بود، زندانيان مجاهدوران فاز سياسی کچويی
 و رقابتی بود بين سپاه.  عجله داشتالجوردی!  بگوييد برويد به موسی:گفت و می

 سپاه.  که کدام يک خبر اين جنايت بزرگ را به گوش مردم ايران برساننددادستانی
   ٥٥!پاسداران زودتر عمل کرد و مدال وقاحت را دريافت کرد

ی بيرون بهداری و  های محوطه  را روی برف بهمن١٩روزهای بعد پيکرهای شهدای 
بردند،  می... يی و ی زندانيانی را که برای مالقات، بازجو بندها قرار داده بودند و کليه

. ها را از نزديک ببينند کردند که آن و مجبورشان میعبور داده  از نزديِک اين پيکرها
 و  مسعود اکبریی،عشر ، مانند ابوالقاسم اثنین مجاهدينائ و خبتدا کادرهای بريدهدر ا

ای  های بريده سپس تواب. را به محل برده بودند تا شهدا را شناسايی کنند رضا کيوانزاد
بستگان شهدای . د، به محل گسيل داشته بودندها مشغول جنايت بودن را که در بازجويی

. جا برده بودند ی بعدی به آن ، در مرحلهت آنان بهمن را برای اطمينان يافتن از هوي١٩
ها و  آنچين کردن   آخر برای خرد کردن روحيه زندانيان، شروع به دستی در مرحله

ه بيماران بستری در در اولين مرحل. کردند بهمن ١٩های شهدای   به ديدار پيکرشاننبرد
قصد آنان . شان برده بودند  را که به محل نزديک بودند، به تماشای جنايتبهداری اوين

                                                 
ری                      55 ان درگي ه در جري ود ک ده ب دعی ش ويی   ١٩  سپاه پاسداران در اطالعيه فوق به دروغ م ه عم ن، فرزان ،  بهم

ز   بيژن محرابی  ز وسا ، فرزانه چيت، الهه عروجی ، بهمن جوادی  ، حسن قندهاری  ، فرح ترابی  نژاد  محمود سيفی   ني
ر       . اند  دستگير شده  يده           یدر حالی افراد فوق يا در درگي ه شهادت رس بًال        های ديگری ب ويی ق ه عم د فرزان ا مانن  و ي

  . دستگير شده بودند
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شان را نيز درهم  اند، از اين طريق روحيه اين بود حال که پيکر آنان را درهم کوفته
يادی مانند من، ولی چه بسا افراد ز. کردند آنان به خيال خام خود قدرت نمايی می. شکنند

 گريزی از آن نخواهند گاه هيچسرنوشتی که شايد . شان در آن شب رقم خورد سرنوشت
 بهمن و بدون رؤيت پيکر سردار، شايد تحمل دوران زندان و ١٩من بدون . داشت

ها   بيرون آمدم هنوز مثل برق گرفته٢٠٩وقتی از زيرزمين . داشتم مصائب آن را نمی
توانم قدم  کردم نمی عرق بدنم خشک شده بود و احساس می. لرزيدم  سرما میبودم و از
ها چه جوابی  های بچه دانستم در مقابل سؤال نمی. خواستم به سلول برگردم نمی. بردارم
ترين خبر  من بايد قاصد ناگوار. چگونه خبر را بازگو کنم: انديشيدم  میبا خود. دهم
  رحم باشم؟ مه بیه توانستم اين میچگونه . شدم می

جا را چگونه طی   تا آن٢٠٩دانستم فاصله بين  نمی. ناگهان خود را پشت در سلول يافتم
د کريهی بر لب ی پيروزمندانه در اتاق را باز کرد و در حالی که لبخنمحمد  شاه. کردم

! تان خوش خبری دارد برای:  تها کرد و گف در ظاهر شده  رو به بچه داشت، در آستانه 
اگر . سکوت کردم و چيزی نگفتم. ها را مخاطب قرار دهم و از من خواست که آن

تمام . ناگهان خودش به سخن آمد و خبر را بازگو کرد. توانستم بگويم خواستم هم نمی می
انتظار داشتند که . کردند همه مات و مبهوت، من را تماشا می. شان زده بود اتاق خشک

،تکذيب ،ی هرچه زودتر برود تا من پوزخندی زده و خبری را که او داده بودمحمد  شاه
توانست  در ميان جمع هيچ کس نمی!  او و ديگر جالدان را به سخره بگيرم کنم و حماقت

ی محمد  وقتی شاه. ها به من دوخته شده بود ی نگاه همه. چه را که شنيده بود، باور کند آن
آن چه شنيديد حقيقت دارد و من از آخرين : در را بست و رفت، با اندوهی تمام گفتم

  !آيم ديدار با آنان می
و در حالی که من آمد  نزديک بهبا بهت از روی تخت بلند شد و  جعفرزاده علیاحمد
ی  کرد که چهره وهای پيوسته داشت؟ تالش میآيا ابر: داد، گفت هايم را تکان می شانه
نيازی به تشريح اين مسائل نيست، من او : با عصبانيت گفتم.  تشريح کندبرايم را موسی

ولی . تخت نشستها روی  گرفته مثل برق. شناسم و شکی در اين مورد ندارم را خوب می
 هر دو  و عليرضا يوسفیاسماعيل جمشيدی. شدند گان به من تمام میکنند مگر مراجعه 

آخر : چشمانش حلقه زده بود، گفت اسماعيل در حالی که اشک در. از اولين نفرها بودند
من هم مثل :  دلم لرزيد، گفتم چگونه ممکن است؟ تو از کجا مطمئنی خودش بوده است؟

کنم ولی چه کنم، چطوری به تو حالی کنم که من او را از چند خواست باور ن تو دلم می
هايش سرازير بود، پاک کرده و  هايش را که از گونه اسماعيل اشک. متری ديدم سانتی

.  تنها نيستموسی: آرام گفتم. عليرضا دستم را محکم گرفته بود. مرا در آغوش گرفت
صدايم . گزيد هايش را می عليرضا از ناراحتی لب.  هم بودند آذر و محمد مقدم،اشرف
خواست که  هرکس می. توانستم آن چه را که ديده بودم، تشريح کنم لرزيد و نمی می

گرد غم روی بند و زندان ريخته . خودش به تنهايی موضوع را از دهان من بشنود
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  .ودسکوتی حزن انگيز اتاق را در بر گرفته ب. بودند
وستانش و از جمله چند تن از د، چند زاده ای به نام رضا ارباب  ما يک تودهدر اتاق

 و از سياسی را که به داليل مختلف دستگير شده بودند دور خود جمع کردهزندانی غير
کرد و حقانيت رژيم و  چه که به وقوع پيوسته بود، اظهار خوشحالی و شادمانی می آن

او هم چون رهبرانش در بيرون . گرفت  را نتيجه می"اکثريت" و های حزب توده تحليل
رفتار و  ٥٦. پايکوبی به راه انداخته بوداز زندان، همراه با مقامات رژيم جشن و

 جام گريستند و آنان شادمانه  انبوهی از مردم میکردند؟ برخوردشان را چگونه توجيه می
 بعدها رفسنجانی. آن شب جماران غرق در شادی و سرور بود. کشيدند پيروزی سر می

، برای عرض تبريک به یا در کتاب خاطراتش تعريف کرد که آن شب به همراه خامنه
به ميمنت فتح و  "ی ما را به سفره نشسته بودندسور عزا"ه،  شتافتديدار خمينی

  .شان، عکس يادگاری با وی گرفته بودند بزرگ
، اين جنايت بزرگ ، برای تقرب به بارگاه خمينی و اکثريتهايی مانند حزب توده جريان

  : گفتند را به دژخيم بزرگ تبريک می
ريزد  ها را به دور می اين انقالب است که در جريان بالندگی ناخالصیآری 

  ٥٧ کند های سنگين و استوار خود له می و خائنين را در زير گام
گريست  اظهار تبريک و ارادت تنها چاره کار نبود، آنان در حالی که به راستی ملتی می

نطقه خود را در اين غم رحمی، هنگامی که تمامی انقالبيون م از اين همه شقاوت و بی
  : کردند شرمانه اعالم می ديدند، بی بزرگ سهيم می

ب هايی که با اعمال جنايتکارانه خود نابودی انقال سرکوب قاطع تروريست
هر نوع ترديد در اين زمينه .  مبرم بودکردند يک ضرورت را طلب می

 ضمن بايستی نيروهای انقالبی می. شد انقالب تمام می به سود ضدمسلمًا
گان مستقيم کنند گی شرکتزد راسيمگی و شتابخويشتن داری و پرهيز از س

   ٥٨.در عمليات تخريب و ترور را با قاطعيت تمام سرکوب نمايند
مبادا دژخيمان را که دادند  کردند و هشدار می تر را طلب می آنان قاطعيت هر چه تمام
  .در کارشان سستی پديد آيد

اين جنايت بزرگ از طريق  ز برای اولين بار خبرساعت شش بعد از ظهر همان رو
ز بعد و رو.  هنگام تيتر اصلی اخبار سراسری بود اخبار استان تهران پخش شد و شب

. مان بر صفحه تلويزيون شکل گرفت های تاريخ ميهن انگيزترين صحنه يکی از غم
 رژه  بهمن١٩ی متالشی شده شهيدان  در حالی که فاتحانه بر باالی پيکرهاالجوردی

 و او را مغرورانه گرفتهرفت، فرزند يک ساله مسعود و اشرف رجوی را در آغوش  می
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اللهی تمام عيار تبديل  کرد که وی را به يک حزب داد و ادعا می به پدرش نشان می
  . ادعاهاستتاريخ شاهد خوبی برای. خواهد کرد تا به مبارزه با پدرش برخيزد

 را با آتش سالحش نسالن آن کودک شيرخواره، الجوردی ها بعد، يکی از هم سال
ی رزم به   آن روز، جامهی مجازات کرد و در همان وقت نيز مصطفی فرزند شيرخواره

  .پيشگان شتافت  جنگ جنايتتن کرد و سالح به دوش کشيد و به
مان که  ، شاعر نامدار آذری ميهنحسين شهريارحمدفردای آن روز ديدم که م

ل جنايت بزرگ دژخيمان  شده بود، با قطعه شعری به استقباالشعرای دربار خمينی ملک
فرزند دلير "و " سردار خلق"و بر عليه " دنک نواله ناگزير را گردن کج می" ورود  می

، پاسداری را که در بار ابوالقاسم دهنوی دهد و به شکلی بالهت  داد سخن می"آذربايجان
هر چند . ستايد  میسردار و يارانش کشته شده بود،ه  به پايگا بهمن١٩گاه  يورش صبح

گاه در طول حياتش کرده بود و هربار از پيشها  خرجی از اين خاصهشهريار بارها 
اين بار هم در آخر عمر دوباره فيلش ياد .  عذر تقصير خواسته بود بزرگ مردم

مجيزگوی و مداح مظفر وی هنوز فراموش نکرده بوديم که چگونه . هندوستان کرده بود
 مصدقای عليه دکتر محمد   بقايی و مصدق، قصيدههای  و در اوج اختالف بودبقايی

که   داشت، وقتیباری از شعر در مدح سران رژيم پهلوی شهريار، که کوله. سروده بود
 رزمندگان"و بعدها نيز برای . رافيانش رفت و اطانقالب شد سراسيمه به پابوس خمينی

بار   يکروشنفکران را مذمت کرد و  شعرها سرود و ٥٩ی،ا  و خامنه رفسنجانی،"اسالم
خدايا خدايا تا "ای، مدعی شد که زيباترين شعری که شنيده  هم به شکل بسيار احمقانه

  ٦٠! است"  را نگهدارانقالب مهدی خمينی
 سرود و با حنجره  را اسماعيل جمشيدی خيابانیدر زندان، اولين سرود به ياد سردار

  : مان خواندش براينازنين
  کنون که از جهان گذری بر طول ياران بکن نظری ا

  با ياری يار شاهد بر خصم شب ران بزن شرری
  : خروشيد و بعد می

  با ياد سردار شوری به پا دار
  .. او را به ياد آر،هر کوی و برزن او را به ياد آر

 موسی. بخش محفل زندانيان مجاهد بود  گرمیو در زندان رمز مقاومت نام موسی
  :ش سرود برايبعد علی خليلی. ی بودا  اسطورههمچون
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  غروب سپيده

 

٩٧

  بيدار است ناقوس بتکانيد نقاره خوان سحر
  لران خيابان را بگوييد مزقون عشق بنوازند عاشق

  .ب ضيافتی دگر است را امش٦١"ال چه"
  .اند قراوالن بهشت بوليوی از دروازه تا مقر به خوش آمد نشسته

   هر يک به گويشی متفاوت حوريکان
  کنند مينوت رنج و ستايش را با قهرمان خلق تکرار می

  ...کسی پرسيد ارنستو کجاست؟
و جنگ های زعفرانيه  هکوچ" ر موردها خوانده شد د ها سروده شد و مرثيه و بعد چکامه
 حماسه شد و جاودانه و موسی... " که رفت جا پای او بنفشه بودموسی" و "کوه و باد

در کوره .  و به رزم خويش ادامه داددوباره زنده شدگشت و در روح و جان زندانيان 
او تنها در اين . شد شان می یداد و ناج  مینشانراه را نشا. گرفت ها را می ها دست آن راه

  :ميان، يک پيام ساده بر لب داشت
آينده از آن انقالبيون "و  ٦٢) از ننگ استبهترمرگ (  "الموت اولی من رکوب العار"

  "است
در جان و دل  ه با جنبش سياهکل بهمن ک١٩. يافت میی دوباره ا  جاودانگی بهمن١٩
ان راه آزادی و رهايی ميهن نقش بسته بود، اين بار تاللويی دوباره ی مبارز همه
 بهمن ١٩خونی جديد، خونی پاک و جوشان در پيکر . گرفت يافت و اوجی تازه می می

مان بود،  ميهنبرای نيل به آزادی و رهايی  "جنبش مسلحانه"ی آغازين  که همانا نقطه
  .جاری شد

  
٢  

  : ن سرودم را بخوانمقلبت را چون گوشی آماده کن تا م
   سرود جگرهای نارنج را که چليده شد - 

  در هوای مرطوب زندان
  در هوای سوزان شکنجه

های خونين را نکرد استفراغ در تب درد آلود  در هوای خفقانی دار، و نام
  ٦٣اقرار

ی   فاصله. برده شدمی اوين  بار به حسينيهبرای اولين، ۶٠ بهمن ماه سال ٢٩پنج شنبه 
استفاده . بين حسينيه تا ساختمان بندها را که راهی نسبتًا طوالنی است،  پياده طی کرديم

جايی منتظر نگه موقع  بازگشت، ما را . نعمتی بوداز هوای آزاد در آن شرايط خودش 
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ر من در کنار د. مان منتقل کنند دسته به بندهاي- راه رسيده و دستهداشتند تا همه از 
 و ٢٠٩ساختماِن بندها، نزديک همان جايی که ده روز پيش برای رفتن به زير زمين 

بندی بر چشم  در حالی که چشم.  گرفتمقرار ايستاده بودم،  بهمن١٩ديدن پيکر شهدای 
ی را ا انديشيدم و در ذهنم صحنه مان گذشته بود، می داشتم به حوادثی که بر ما و مردم

م چه که در اطراف رغ از دنيا و آنفا. کردم که ده روز قبل شاهدش بودم، ترسيم می
روی به ی محکمی به پشت سرم خورد که نزديک بود با سر  ناگهان ضربه. گذشت می

؟ چی را کنی کنی؟ چرا دزدکی نگاه می ه میمنافق کجا را نگا: گفت. زمين شيرجه روم
دانستم راجع به چه  من اصًال نمی. ر از نزديک نگاه کن بيا بريم جلوتخواهی ببينی؟ می

 کشان به سمت -  کشان مراام را گرفت و يقه. گيج و منگ بودم. کند چيزی صحبت می
در همين حال . متری ما قرار داشت، برد ١۵-١٠دانی پشت بهداری که در آشغال

به . م کرد، نيز به همان شکل همراهار داشتی را که پشت سرم قرا کيومرث زواره
ای را که ناظرش  توانستم صحنه نمی! بندتان را باال بزنيد چشم: ها که رسيديم، گفت آشغال

پاهای هر . جا افتاده بود ی دو تن از زندانيان در آن پيکر درهم شکسته. بودم، باور کنم
، در ناشی از شکنجهات در اثر ضرب. آلود بودند تا باالی ران باندپيچی شده و خون ،دو

های پشت  شان را در آشغاليفجيعی جان سپرده بودند و پيکرهابهداری اوين به طرز 
ها در حالی که سرش در سطل آشغال بزرگی قرار  يکی از آن. بهداری انداخته بودند

ده هايی که روی زمين کپه ش داشت، پاهايش به سمت باال بود و ديگری در ميان آشغال
 را در ها آيا آن. کردند معلوم نبود بعد از آن با پيکرها چه می. بودند، قرارداشت

جمعی به خاک سپرده  ؟ آيا در گورهای دستکردند  دفن میهای رسمی و عمومی قبرستان
 هر خويی ی با درندهمحمد  شاه. اين سؤال هميشه در ذهن من باقی ماند... شدند؟ و يا می
! های بندتان تعريف کنيد که ما با کسی شوخی نداريم برويد برای بچه: تر گفت ه تمامچ

  !اين جا زباله دانی تاريخ است. ی شماها همين خواهد بود آخر و عاقبت همه
توان تصور نمود  چگونه می. دلم آتش گرفته بود از اين همه درد و از اين همه شقاوت

  :فته استرکه چه بر سر ميهن ما و فرزندانش 
  مردم چشمم به خون آغشته شد 
  ٦٤در کجا اين ظلم بر انسان کنند

توانستی فرياد  از اين که دهانت بسته بود و نمی. ها نبود ی درد، ديدن اين صحنه همه
. از اين که سکوت پيشه کرده بودی، در رنج و تعب بودی. شکستی کنی، در خود می

ی به مناسبتی ا ، هرگاه با کيومرث زوارهها بعد حتا سال. مرگ يک بار، شيون يک بار
ترين خاطراتش از  کرديم، از آن واقعه، به عنوان يکی از فراموش نشدنی خلوت می

  .دمام گريسته بو تنهايی ها در و من خود بارها، به ياد آن. کرد زندان، ياد می
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  يشفرودها و فراز و اوين

ی روحان   حسين؛ی اوين  حسينيه؛برگزاری مراسم عيد؛ موزشگاه آ١سالن 
 هيئت ؛وپاسخ الجوردی ی پرسش  جلسه؛ حسين فقيهی؛و منيژه هدايی

  ... و دادگاه؛  بازديد دانشجويان خارجی؛ويژه خمينی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گرديدم  روزی ز پی گالب می  
آتش ديدم  پژمرده عذار گل در  

سوزندت ای که می گفتم که چه کرده  
  گفتا که در اين باغ دمی خنديدم

 
 ابوسعيد ابوالخير



١٠٠  نه زيستن نه مرگ

١  
  گانه های شش اق را جهت انتقال به سالنزيادی از افراد ات، نام تعداد ۶٠در اسفندماه 
، در راه خوشحال بودم که با حسين رزاقی.  معروف بود، خواندند٢۶٩ که به آموزشگاه

مان را  توانيم جمع کوچک ستم و دوباره می همراه ه و عليرضا يوسفیاسماعيل جمشيدی
 متأسفانه به هنگام تقسيم، تنها من و عليرضا يوسفی. داشته باشيم، ولی اميدم ديری نپاييد

 متعلق به ۴سالن .  بردند٣ اما آن دو را به سالن .انتقال يافتيم ١بند شديم و به سالن هم
 ٢های  سالن.  به زندانيان کودک و نوجوان تعلق داشت۶زندانيان مارکسيست بود و سالن

يکی از  مسئوليت آموزشگاه با مجيد قدوسی.  اختصاص داشتند نيز به مجاهدين۵و 
ها و  کتابهای سياسی در   افراد و گروهمتأسفانه . بودی آب منگل  های محله لومپن
اسبق انقالب معرفی دادستان کل  ه وی را فرزند علی قدوسیهای خود، به اشتبا نشريه
 نامی مستعار است و نسبتی با علی ٦٥“مجيد قدوسی“ اما واقعيت اين است که .اند کرده

 و حميد های قاسم کبيری نامدو معاونش به و   به هر حال، مجيد قدوسی٦٦.ندارد، قدوسی
اندازی   قديم بودند که با راههای انفرادی ، سلول٣٢۵ی   داننده، از پرسنل گرکريمی

  .  را به عهده گرفته بودند ی آن  قسمت منتقل شده و اداره ، به آنآموزشگاه اوين
  
٢  

ها باز بوده و  دِر اتاق. ، در آن دوران به شکل عمومی بودنده آموزشگا۶ و ١های  سالن
 آن به های محيط آموزشگاه و اتاق. ديگر را داشتندهای يک به اتاقافراد امکان تردد 

های بزرگ و  هايی با پنجره راهروهای عريض، اتاق. سبک زندان ساخته نشده بود
.  اداری بودن ساختمان بودنشانگرابی در سقف، های متعدد مهت سرتاسری و نيز چراغ

های آهنی زده بودند که از  های بزرگ اتاق، جلوی آن را قفسه ی پنجره برای حل مسئله
يک طرف مشکل جای وسايل افراد را حل کرده و از سوی ديگر مانع ديد زندانيان و 

 بند، به لحاظ محيط آموزشگاه نيز نسبت به. شد ه از پنجره و فضای بيرون میاستفاد
های ديگر   فرستاده شدم که از اتاق٢۴من به اتاق .  و تميزتر بودبهتربهداشتی بسيار 

در  و تعدادمان نيزبود چيزی در حدود سه متر در چهار متر مساحت آن .  بودکوچکتر
  . نشدبيشتر نفر ١١ از جا بودم، طول مدتی که آن

                                                 
ود    يان و شکنجه  مستعار بازجو  های  نام  65 ه ب ران دو گون ق -١: گ ده     تعل ان می   خاطر دارن رد و رنگ و    اش را بي ک

ی    المی، قدوس امی، اس می، ام د هاش ذهبی داشت مانن اب م جاد   لع د، س ثم، حام الح، مي دوی، ص شان از -٢، مه   ن
  ...جو، پيشوا، فکور، کاردان، قدرت، صبحی، زمانی، فروتن وی آن داشت مانند معلم، دانش آرزوهای دارنده

د   های محمد  خود را دارای دو فرزند پسر به نام      ۴۵ در سال    قدوسی در بازجويی ساواک     علی  66  ١٣٣۶حسن متول
د  ) ی جنگ کشته شد       در جبهه  ۵٩در سال   ( د       و محم د   معرفی می    ١٣۴٠حسين متول دگی . کن ه  زن اهللا  يت ی شهيد آ  نام

  .١٣٨۴قدوسی، تدوين سيد مسعود موسوی آشان، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، 
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 و درکه داشت و به همين دليل، ما از موهبتی ی با ِده اوينی نسبتًا کم  فاصلهآموزشگاه
گو ساکنان محله فروشان با بلند ها و دست گرد ها وقتی دوره صبح. يمبزرگ برخوردار بود

گردها با  دوره. شنيديم شان را میدند، ما نيز صدايکر را نسبت به حضور خود آگاه می
 سبزی و ميوه بود، برای جلب بيشترشان، که يآوازهايی مخصوص، برای فروش کاال

شان ي صداشان، مشتاق شنيدنيها  از مشتریبيشتر در واقع ما .کردند مشتری تالش می
ها  شب.  ادامه داردهمچنانکرديم زندگی  می چرا که با شنيدن صدای آنان احساس. بوديم

 را به زندگی  که در شهربازی به شادی و تفريح مشغول بودند، ماینيز فرياد آنان
در  .آورد گذشت زمان را به يادمان می کرد و زنگ ساعت دانشگاه ملی نيز اميدوار می

رو شدم که روزها برای   روبهنژٰاد اولين روز ورودمان به آموزشگاه با بهمن صادقی
. وردار بودشد و از روابط نزديکی با عليرضا يوسفی هم برخ همکاری به شعبه برده می

بهمن به شدت . شناخت ولی به عليرضا گفته بود به ايرج بگو نگران نباشد  مرا میاو
 يکی از هواداران  به همراه مليحه مقدموی. لنگيد شکنجه شده بود و يک پايش می

 پاسداران کميته انقالب مجاهدين به هنگام تردد در سطح شهر در تور ايست و بازرسی
پاسداران پس از گشتن ماشين به مدارک و اسنادی در ارتباط با . افتند اسالمی می

. شوند يابند و به همين دليل بهمن و مليحه دستگير و به کميته برده می مجاهدين دست می
ی ها را نزد مهد به هنگام دستگيری اين دو، پاسداران متوجه مسلح بودن بهمن نشده و آن

. برند  رئيس کميته و يکی از گردانندگان جامعه روحانيت مبارز تهران میآبادی شاه
کند  دهد و تالش می آبادی قرار می جا سالحش را در آورده و روی شقيقه شاه بهمن در آن
 مورد اما به هنگام خروج از کميته. گرفتن او از مهلکه جان سالم به در برند با گروگان

شود و به اين  ی يکی از پاسداران قرار گرفته و در درگيری حاصله زخمی می حمله
يافت از مهلکه جان   های اوين نيز حضور می آبادی که گاهی اوقات در دادگاه ترتيب شاه

 .شود فرسايی برده می های طاقت  شکنجهبرد و بهمن با همان حال به زير سالم به در می
  .  را پذيرفته بود و به اين ترتيب جان مليحه را نجات داده بوداو مسئوليت همه چيز

٣   
آنان . کردند ی میپيگير آموزشگاه ١ش سياست خاصی را در سالن و اطرافيانالجوردی

، زادی، رضا کيوانعشر ، ابوالقاسم اثنی نيریدمانند فرها توابانبا اعزام تعدادی از 
 ... و، محمد مزيدیی، حميد مهدی شيرازیاهللا صفو ، ولی، محسن منشیاکبری مسعود

های بازجويی به شکنجه و آزار و اذيت زندانيان مشغول بودند و يا در  که در شعبه
ای مانند  های کارکشته  توابهمچنينپرداختند و  های دادستانی به شکار انقالبيون می گشت

تعدادی  به همراه تر از آنان بهزاد نظامی  و پيش و هنروریميرنجات جاويدکار
کردند جو بند را در دست گرفته، ضمن  تالش می  تازه کارزن و تواب تيرخالص

ها، جو رخوت و خمودی و نااميدی و يأس در  شناسايی افراِد فعال و به زير تيغ بردن آن
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اما رژيم، . گامی با رژيم وادار کننديجاد کرده و تعداد زيادی را به همکاری و همبند ا
ند نيستند که تحت تأثير جو پس از مدتی بسيار کوتاه، متوجه شد که اتفاقًا اين زندانيان ب

بازجويان و نيروهای خود  گيرند، بلکه برعکس، اين کمک  ايجاد شده قرار میکاذِب
. شوند دار می رژيم هستند که در مجاورت و مجالست با زندانيان فعال و مقاوم، مسئله

 "ولی پانصد"ی را که به اهللا صفو گير نيز بود، ولی تهای سالن که آفتابروزی در ان
ديدم که به بازجويی فرا خوانده نشده بود و در حالی که آرام يکی از  ٦٧مشهور بود

  .کرد، پهنای صورتش را اشک پوشانده بود  خلق را زمزمه میسرودهای مجاهدين
، مواردکرد که در بعضی  د مدعی بود که در زير فشار بريده و تالش میزا انرضا کيو

او هنوز دستش که به هنگام فرار تيرخورده بود در . يی خط بدهدبه افراد برای بازجو
دام خواهند  وی را اع،خودش اعتقاد داشت پيش از آن که دستش خوب شود گچ بود و

  . اعدام شد١٣۶٣به وقوع نپيوست و در سال اش همان زمان  بينی اما پيش. کرد
همين دليل ی تأثيرپذيری افراد شده و خطر را حس کرده بودند، به  مقامات زندان متوجه

  حميدی،اهللا صفو ، ولیپنج نفر از آنان مرکب از محسن منشی، نام ١٣۶١شب عيد سال 
و اعالم ی وسايل خوانده  د را با کليهزا  و رضا کيوان، مسعود اکبریمهدی شيرازی

ابتدا همه و از جمله خود آنان تصور کردند که برای . کردند هر چه زودتر آماده شوند
تنها رضا .  نداشتند و به شدت ترسيده بودندرنگ به چهره. شوند اعدام برده می

 قديم منتقل ٣٢۵ها را به بند   متوجه شديم که آندهابع. د ظاهری آرام داشتزا کيوان
اند تا در انزوای کامل قرار گرفته، تنها با افراد همانند خويش حشر و نشر داشته  کرده

در واقع هريک از آنان به ديگری، در . رندقرار نگيزندان باشند و تحت تأثير جو 
ها را  کوشيد تا حد ممکن آن بدين طريق رژيم می. داد پيمود انگيزه می مسيری که می

پيش از آن . های الجوردی  ويترينی بود برای نمايش آموزشگاه١از طرفی سالن  .بدوشد
 نماينده مجلس از اليگودرز و رئيس بنياد ل شوم، مهدی کروبیکه من به آموزشگاه منتق

عالی   رئيس شورایاردبيلی ، موسوی دادستان کل کشورمهدی ربانی املشیمحمدشهيد، 
 ی مجلس  نماينده  در نهضت سواد آموزی و شجونی نماينده خمينی محسن قرائتیی،قضاي

  . بازديد به عمل آورده بودند١ از سالن کل کشور  سازمان بازرسیگاننمايند و
  
۴   

تعدادی از .  بند با بيماری پوستی گال درگير بود،نتقل شديم م١زمانی که ما به سالن 
شان را بجوشانند هاي ی افراد بند مجبور بودند لباس  همه. ها موقعيت بحرانی داشتند بچه
ها داده شده بود تا از  ی اتاق ی ضدگال به همه  صابون و محلول ويژه.  ضدعفونی شودکه

   .شيوع بيماری جلوگيری شود
سه شب اول خواب به - دو. کردم در محيط جديد احساس خفگی شديدی میاز بدو ورود 
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. بردم یدر دلهره و اضطراب عجيبی به سر م. رنگ پريده و مات بودم. چشمم نيامد
. ها عادت کرده بودم مثل اين که به بند و بچه. دانستم ش را نمیدليل. کردم داشتم دق می

ای نداشتم که حاال گريبان گيرم شده  روحیوقتی که در بند بوديم، مدتی بود چنين مشکل 
افتاد نيز  چه در پيش رويم اتفاق می آن. دوباره گويی، ميان امواج گرفتار آمده بودم. بود

دوباره عليرضا و اين بار به جای اسماعيل، وحيد . بودشده تا حدودی مزيد بر علت 
  .  به دادم رسيدندسعيدی نژاد

 که از ی دادستانی انقالب   ن روزهای اول ورودمان به آموزشگاه، متن اطالعيهدر هما
مقامات دادستانی از . شد توجهم را به خود جلب کرد طريق بلندگوی زندان خوانده می

های جنگ جريان داشت و  های نظامی که در جبهه خواستند به خاطر عمليات  زندانيان می
. برم به خون برای نجات پاسداران مجروح، به طور داوطلبانه خون اهدا کنندنياز م

تعداد زيادی از توابان و کسانی که به داليل واهی دستگير شده بودند و آن روزها 
شان ايجاد شود برای  کردند تسهيالتی در امر پرونده تعدادشان کم نبود و چه بسا فکر می

 "اهدای خون داوطلبانه"رويمان برای  ی که پيشنگاه به صف. اهدای خون صف کشيدند
ها يک اقدام   انسان البته هميشه تالش برای نجات جان. گرفت دردآور بود شکل می

جا موضوع نجات جان کسانی بود که قرار بود  انگيز است، اما در اين اخالقی و شعف
  ٦٨ !ها دستگير شده بوديم  و ما به اتهام مبارزه با آنجانمان را بگيرند

  
۵  

، ک - ی اسداهللا   منتقل شوم، مسئوليت بند به عهده آموزشگاه١قبل از اين که به سالن 
ی او    بود که هنوز لو نرفته بود و اتهام سياسی خاصی متوجهيک زندانی هوادار اقليت

 اين که رغم علیبه همين دليل . ه استخودش مدعی بود که مشکوک دستگير شد. نبود
اسداهللا .  بود١وی هنوز در سالن  منتقل کرده بودند، ۴زندانيان مارکسيست را به سالن 
 ٦٩"سبز ُدم- کله"ی  کرده و راننده کرد که مسافرکشی می بچه خيابان مولوی بود و ادعا می

  زندانيان ميانهای بند بود و از محبوبيت خاصی در منتخب بچه وا. بوده است
شد، حتمًا به مسئوليت بند انتخاب  اگر ده بار ديگر نيز رأی گيری می. برخوردار بود

ی اعدام و زدن تير خالص، از   به خاطر امتناع از شرکت در جوخهوی. شد می
های منحصر  گی به خاطر کاراکتر خاص و ويژهمچنانمسئوليت بند خلع شده بود ولی 

 را شاد و بندکرد تا جو  ام وجود تالش میبا تماو  .ان بودی زنداني  مورد توجهبه فردش،

                                                 
دام در پ           68 ل از اجرای حکم اع ای  اره  اين موضوع به غير از اخبار منتشر شده مبنی بر کشيدن خون زندانيان قب

  . موارد است
رای از       در سال . سبز اصطالحی است در ميان کبوتر بازان        ُدم-   کله  69 ردم ب های قبل و بعد از انقالب بسياری از م

د     های شخصی    ی سنگين زندگی، مجبور به مسافرکشی غير قانونی با ماشين           عهده برآمدن هزينه   در سال   . شان بودن
و و عقب ماشين                   به دستور شهرداری، اين افراد اجا      ١٣۵٩ اپوت جل ا سبز کردن ک ه    شخصی  زه يافتند که ب شان، ب

  .سبز معروف بودند  ُدم -ها به کله اين ماشين. طور قانونی به مسافر کشی در سطح شهر ادامه دهند
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  . کرد  نگاه دارد و در اين رابطه از انجام هيچ کاری فروگذار نمیزنده
 منتقل شد و مشخص شد تحصيالت عاليه در يی به گوهردشت جهت بازجوهااسداهللا بعد

در . بوده استمشغول  دانشگاه ملی س دربه تدريی روانشناسی داشته و  رشته
مجتبی پاسدار بند را .  نيز دست از کارهايش برنداشته بودگوهردشت و سلول انفرادی

مار را از زبان اسداهللا ! ش بياوردبيرون زندان کمپوت خريده و برايوا داشته بود تا از 
کرد دوست  فرقی نمی.  داشتآورد و تسلط عجيبی بر مخاطبانش سوراخ در می

ها و دهانش و گاه  و حرکت لبش با نگاه. سدار بند و دژخيم اوينهمرزمش باشد و يا پا
کرد،   خاص خودش، مخاطبش را به سوی خود جذب میهای شوخ طبعی و مسخرگیبا 

  . ها را هيپنوتيزم کرده باشد گويی که آن
کرد با همسرش که در قسمت زنان بود،  میيک بار در حسينيه، هنگامی که تالش 

ور  ش حمله و با خشمی باور نکردنی به سويهدوگو کند، پاسداری از دور متوجه ش گفت
ش دستی کرده و او را که به سوي يش و پشود می متوجه وخامت اوضاع اسداهللا. شود می
ی اول پاسدار دچار ترديد  در وهله. ندخوا می ی دست به نزد خود فرا آمد، با اشاره می

 زيرا به لحاظ روانی، از همان .ی روانی اول را دريافت کرده بود شد، پاسدار ضربه
ی روانی  اما در ضربه! رفت کرد، يعنی به طرف او می ابتدا فرمان اسداهللا را اجرا می

 گفت که دار چه، متوجه نشدم در گوش آن پاسدوم، وقتی پاسدار به نزديکی اسداهللا رسيد
 برای بهبود اش های شخصی گیاو از ويژ !پاسدار آرام گشته و به جای اولش بازگشت

اسداهللا در شرايط زير . کرد پذيرتر کردن آن به نفع جمع استفاده می اوضاع و تحمل
 و برای فايق نقش داشتکشيدن ديگران  فضای مناسبی برای نفسدر فراهم آوردن  ،فشار

ه کسانی بود که از جمل.  و غم و اندوه به سهم خود فعال و کوشا بودآمدن بر جو خمودی
به نظرم در آن شرايط، . های زيادی داشت توانايی. برد ش لذت می از مصاحبتیهر کس

حالی که ظاهرًا هيچ مسئوليتی در بند نداشت، از  در. دين بزرگی به گردن افراد داشت
ها در بند جمع شده و  گرفته بود که هنگام سال تحويل، بچه اجازه مسئوالن آموزشگاه

مسئوالن . های شب بود، برگزار کنند مراسم سال تحويل و عيد نوروز را که نيمه
. بند بدهندای اضافه نيز برای سال تحويل به آموزشگاه متقبل شده بودند چند فالسک چ

  !شوند اشتباه هولناکی میآنان در نگاه اول متوجه نشده بودند که دارند مرتکب چه 
ها به  باريد، بچه در شرايطی که مرگ و نابودی و يأس و نااميدی از در و ديوار می

سين نشسته و نوروز را  توانستند در کنار هم بر سر سفره هفت هنگام سال تحويل می
شان را برای يها د غمنتوانست ها می بچه.  دهندگرامی دارند و بهار در راه را بشارت

عيد آن سال مصادف بود با چهلمين . هايی چند فراموش کنند و به شادی برخيزند هلحظ
زندانيان . ی که همراه او به خاک افتادند و ديگر مجاهدينخيابانی روز شهادت موسی

ای به   مراسم ويژه، نداشتندهايی که تواب  به ويژه در اتاقمجاهد در بعضی بندهای اوين
 ١در سالن .  مخفی برای بزرگداشت اين روز برگزار کرده بودندصورت کامًال
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 امکان ،يی نيز مشغول به کار بودندهايی که در بازجو  به خاطر حضور توابآموزشگاه
ها را  ال در ذهن خود ياد آنبرگزاری چنين مراسمی نبود و هر کس به فراخور ح

   .داشت  می گرامی
. ها نشسته بودند ای سراسری چيده شده بود و در دو طرف آن بچه در راهروی بند سفره

اسداهللا و چند نفر ديگر از . سين پهن شده بودند های هفت در چندين نقطه از سالن، سفره
کردن رفتند و به شوخی  نگ کراوات زده و در طول بند رژه میهمگی با ُل! حواريونش

يک نفر نيز . پرداختند کوبی و شعرخوانی می با اين و آن پرداخته و به جشن و پای
سداهللا از ی ا برد و با اشاره   نام می” آقای فتو”کرد که از او به نام  مییاسداهللا را همراه

ان گرفت و تحويل آن  که درست کرده بود، عکس میای ساختگی افراد مختلف با دوربين
مثًال عکسی که ظاهرًا . های ساده و ابتدايی بيش نبودند ها چيزی جز نقاشی عکس. داد می

خری بود که چهار دست و پايش را هوا  داد، کره شان می گرفت و به دست ها می  از تواب
 که رست شده بودی کاغذ، با استادی تمام د  نيز به وسيلهساختگیسيگارهايی . کرده بود

ی  نمودند و در ميان سفره هری بسيار شبيه به سيگارهای واقعی میبه لحاظ شکل ظا
ی لب  ها را بر گوشه ها يک نخ از آن تعداد زيادی از بچه. بودندشده گذاشته سين بند  هفت
داد و از  با پک زدن به اين سيگارها واقعًا احساس سيگار کشيدن به من دست می. داشتند

  . کرديم  از اين سيگارهای مصنوعی استفاده میها بعد نيز تا ماه. بردم آن لذت می
را به رهبری " رقصد از باد بهاری شکوفه می"ی  جمعی ترانه ها به طور دست بچه

اسداهللا . رقص و آواز و شادی و شور تا پاسی از شب ادامه داشت. خواندند اسداهللا می
شد و به  شناخت، به سرعت با افراد ُاخت می کوچک و بزرگ و غريبه و آشنا نمی

امکان نداشت کسی روزی در آن بند به سر برده باشد و . پرداخت گويی می شوخی و بذله
  .وی را نشناسد و از آن دوران به نيکی ياد نکند

را ، يکی از توابان منفور  با همان استعداد منحصر به فردش، ميرنجات جاويدکاراسداهللا
ی   معروف بود، واداشته بود تا با آهنگ ترانه”شله سيد“لنگيد و به  که از يک پا می

ديدن . خواند، در ميان جمع برقصد  که اسداهللا خودش آن را می”عموسبزی فروش“
آمد، دل و روده برای کسی باقی  هايی که اسداهللا می ی رقص و آواز با عشوه صحنه
مانند خرسی که  ”سيدشله“. همه نخنديده بودم عمرم آنشايد تا آن زمان در . گذاشت نمی

رقاص مراسم شب عيد بود و همين دست پاسداران در ميان جمع به رقص آورده باشند، 
  .بست رای برخورد با افراد بند میرا ب

ای در بند و در حالی که اتاق به اتاق  اندازی دسته روزهای بعد نيز اسداهللا با راه
را خوانده و ديگران " رقصد از باد بهاری شکوفه می"کوبان   پایافشان و رفت، دست می

اسداهللا که از قد بلندی برخوردار . داشت را نيز به همراهی با گروه ارکستر خود وا می
انداخت  تخته می  های مشکی الستيکی بزرگی، در حياط بند شلنگ بود، با پوشيدن چکمه

با اسداهللا . داشت نيز به جنب و جوش وا میکرد و ديگران را  و مثًال واليبال بازی می
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گو بود، ولی از   بذلههمچناناو . بند شدم  دوباره هم، در گوهردشت۶۶بعدها در سال 
. خودش نيز به اين مسئله اذعان داشت. نظر روانی ديگر آن شادابی گذشته را نداشت

او به شدت از . گذاشتم رام میمن هنوز او را از صميم قلب دوست داشتم و به او احت
. جست ها دوری می های مارکسيستی در زندان، سرخورده بود و از آن روابط بين جريان

در واقع از مبارزه نيز . های آنان نداشت  و يا ديدگاهالبته او هيچ نزديکی به مجاهدين
آوردند و يا به  بان نمیچه را که ديگران به ز او رک بود و صادق و آن. زده شده بود

  . کرد ای مطرح می کردند، به روشنی و بی هيچ پيرايه سختی و در لفافه عنوان می
  
۶  

 فروردين ماه اسم عيد در بند نگذشته بود که درهنوز مدت زيادی از برگزاری مر
ها  ها را بهانه قرار داده و در اتاق ، مسئوالن زندان سيگار کشيدن چند تن از بچه١٣۶١

 ای که الجوردی بند به صورت در بسته در آمد و بدين وسيله شکست پروژه. بستندرا 
. ها به امری رايج بدل شده بود سيگار کشيدن بچه. پروراند، اعالم گرديد در ذهن می

ی آغشته به الکل از  آوردند برای روشن کردنش يک پنبه وقتی سيگاری را به دست می
ر پريز برق دو تکه سيم را د. گرفتند  نام داشت، میداری سالن که شکرابیمسئول به

شد   پنبه مشتعل میته به الکل را به آن نزديک کرده،ی آغش د، پنبهز کرده وقتی جرقه می
بسته شدن درها امکان تحرک ما را . کردند و به راحتی سيگارشان را با آن روشن می

کرد ولی از سويی  مان می وگو با دوستان نزديک حروم از گفتسلب کرده و ما را م
ديگر لزومی نداشت دائم . آورد تر می ها را پايين ی تواب امکان شناخته شدن به وسيله

 که ترس و  هايی آن. يی نفرستدی بازجو مواظب باشی که کسی گزارشی عليه تو به شعبه
شان گريزان   جديد در پروندهموارد مطرح شدن ی شناسايی شدن داشتند و از واهمه
برمال شدن  برای موضوعیبرعکس کسانی که . کردند  از شرايط جديد استقبال می،بودند

بسته شدن درها اظهار  از ،ای جزيی دستگير شده بودند  به خاطر رابطهنداشتند و يا
ای  هرچند پاره. دنددي ای از وخامت اوضاع می کردند و آن را نشانه نگی میتنگرانی و دل

ها را موقتی و تنبهی دانسته و معتقد بودند که پس از  از افراد بسته شدن درهای اتاق
  . مدتی اين درها باز خواهند شد

  
٧  

 در واقع سالن ورزش ی اوين حسينيه. بردند ای چند شب ما را به حسينيه می هفته
ک سن در قسمت جنوبی آن، به يک سالن ها در دوران شاه بود که با ساخت ي ساواکی

، های بزرگ خمينی های آن پوشيده بود از عکس ديوار. آمفی تآتر تبديل شده بود
 يکی از زندانيان نقاش  که به مرور توسط و محمد کچويیقدوسیعلی ، ، بهشتیمنتظری

ی   و به مناسبت محرم و دهه۶٠ی مزبور از پاييز سال  حسينيه. کشيده شده بودند
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ی اوين  در زير حسينيه، استخر سرپوشيده. رد بهره برداری قرار گرفته بودعاشورا مو
قرار داشت که آب آن را خالی کرده بودند و با مسطح ساختن سطح آن و قرار دادن 

ی اطراف آن، به عنوان کارگاه مورد استفاده  طی در کف استخر و محوطههای خيا چرخ
حسينيه برای بسياری از زندانيان محلی بود برای رد و بدل کردن . قرار گرفته بود

. گاه را داشته باشدحکم قتلتوانست  ای ديگر می و برای دسته. ای اخبار و مسائل پرونده
شان هاي  که لو نرفته بودند و فعاليتشد کسانی احتياطی و يا بدشانسی موجب می کمی بی

گان شناسايی شوند و با انده بود، از سوی توابان و بريديان اوين مخفی ماز ديد بازجو
های معمول از طرف  جدا از سخنرانی. شان فراهم شود ی اعدام دهی آنان، زمينه گزارش

ی اوين برگزار  که در حسينيه...  وهای دعای کميل و توسل های رژيم و برنامه مقام
های به  شد، يکی ديگر از کاربردهای حسينيه، استفاده از آن برای انجام مصاحبه می

  . های سياسی بود اصطالح افشاگرانه عليه گروه
  
٨  

، های حسينيه، احمدرضا کريمی ی شب  منتقل شدم، ستارهکه به بخش آموزشگاه هنگامی
ی مجلس شورای  ، نمايندهی زمان شاه بود که دکترعباس شيبانی يک زندانی بريده

 نام "ی دو نظام بريده" از وی به درستی به عنوان ی اوين  او در حسينيه  با ديدناسالمی
يی و تعقيب و مراقبت و سرکوب ، در بازجووی در هر دو نظام شاه و خمينی. برد

 اصطالحی "زندانی دو نظام"تا آن زمان . ی داشتپيگيرزا و فعاالن سياسی نقش به س
 از ذهنی فعال و هوشی سرشار برخوردار بود و احمدرضا کريمی. رايج در زندان بود

هر  ر مساعدت به دژخيمان درها را د ی اين استعداد او همه. يار قوی داشتای بس  حافظه
های سياسی  کرد با نفوذ در جريان او در زمان شاه تالش می.  به کار گرفته بودنظام دو

شد که   به شناسايی و دستگيری آنان مبادرت کند و از سويی گفته میو به ويژه مجاهدين
البته وی .  نيز به ابتکار وی بوده استسط دادستانیتشکيالت مجاهدين توی ايجاد  ايده

 ی که بعدها تامحمد بشارت  افرادی مانند علی٧٠.در زمان شاه در اين راه تنها نبود
امی وزارت خارجه و مق  قائمفرماندهی واحد اطالعات سپاه پاسداران، نمايندگی مجلس،

 ارتقا يافت، نيز از جمله مزدوران دارای کد ی رفسنجانی وزارت کشور در کابينه
احمدرضا . های سياسی و مبارز را داشتند  بودند که قصد نفوذ در سازمانی ساواک ويژه

 در ٢١اتاق . ی را نداشت و به زندان افتادمحمد بشارت  علی"خوش شانسی" کريمی
 او از.  آموزشگاه قرار گرفته بود٢ و ١  آموزشگاه به او تعلق داشت که بين دو سالن

تمامی امکانات برخوردار بود و هر از چندگاهی برای مرخصی به خارج از زندان 

                                                 
رکوهی70 رج س اس" در   ف اره"داس و ي ی  در ب سد  ی او م دان در پوشش فعا ": نوي س از آزادی از زن تپ ای  لي ه

ی       [فرهنگی کار خود   ستم امنيت ا سي ه     ] همکاری ب ه داد و در مجل شريه    ادام د      ی کلک و يکی دو ن ام احم ا ن ی ديگر ب
  " .نوشت  کريمی می
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هر : چندين بار گفت، ۶١ و ۶٠های  هايش در سال ل صحبت در خالالجوردی. رفت می
اين موضوع را ! ش کرديم، زهرتان را ريخته و اگر توانستيد او را ترور کنيد وقت آزاد
الل  در خاحمدرضا کريمی. کرد ده نيز تکرار میزا االسالم ی دکتر شيخ در باره
 نيروهای انقالبی و به  جا که در توان داشت عليه تا آنی اوين،  هايش در حسينيه سخنرانی

 خواست تا کتاب  يک بار از الجوردیاو. کرد  می و تهمت زنیويژه مجاهدين تبليغ
های سياسی به زندانيان  ی وضعيت گروه  را برای مطالعه"ظهور و سقوط رايش سوم"

 به وضعيت رژيم بيشترهای سياسی نشدم چون  ی اين کتاب و گروه ی رابطه وجهمت! دهد
 که به ٧١ تالش کرد تا با دکتر محمد ملکیی الجوردی و يک شب نيز به اشاره. شبيه بود

ه خواندن دکتر ملکی زير بار نرفت و فقط ب. شدت تحت فشار بود، به مناظره بپردازد
شعری در رابطه با تجليل از پاسداران که مدعی بود خودش آن را سروده است، اکتفا 

کرد هرطور که  داشت و تالش می  دست از سر او بر نمیولی احمدرضا کريمی. کرد
  . و مجاهدين منتسب کندشده وی را به فرقان
 شرح مبسوطی از دورانی که او را برای جمع آوری اطالعات به احمدرضا کريمی
شهرام وی را از نزديک و به قيافه .  فرستاده بودند، به دست داد٧٢سلول تقی شهرام

 تالش داشتند از طريق يان دادستانیبازجو. ی او با خبر بود شناخت ولی از سابقه نمی
اما تقی . پی ببرندو بخشی از اطالعات وی ، به زوايای روحی شهرام احمدرضا کريمی

های او به مارکسيسم گرايش   که تحت تأثير و آموزش٧٣ از سوی پاسدار نگهبانیشهرام
 نام واقعی و ماهيت پليد او شده و با جار و جنجال و در واقع با ی پيدا کرده بود، متوجه

 توضيح داد که همچنين احمدرضا کريمی. کتک او را از سلول خود بيرون انداخته بود
  به بيمارستان شهدای تجريش منتقل که به علت بيماری  رادر موقعيتی ديگر، تقی شهرام

 وی فاش ساخت که .رده بودند، ضمن معرفی خود به افشاگری عليه رژيم پرداخته بودک
برده و از  های انفرادی به سر می در سلول) اوين قديم ( اوين٣٢۵مدتی نيز در قسمت 

ی  ژهموقع به روابط وي  را زير نظر داشته است و همانجا سيد محمدرضا سعادتی آن
 تالش کرد تا در يک ۶٠ی در تيرماه ا کاظم افجه. ی پی برده بودا  و کاظم افجهسعادتی

 را مجازات کند که  و محمد کچويی، اسداهللا الجوردییگيالن محمدیعمليات متهورانه، 

                                                 
ات    اولين رئيس دانشگاه تهران پس از پيروزی انقالب و کانديدای مورد حمايت مجاهدين              71  در اولين دوره انتخاب

  . از تهرانمجلس شورای ملی
 ۵٢در ارديبهشت .  به مجاهدين، دستگير شد ساواک۵٠ پيوست و در ضربه شهريور  به مجاهدين۴٧  در سال 72

 کند تغيير ايدئولوژی که اعالم  فرار کرد و بدون آن. و حسين عزتیاز زندان ساری به همراه ستوان حسين احمديان
ی ۵٢ در خرداد   پس از شهادت رضا رضايی      . داده، دوباره به مجاهدين پيوست     رغم توصيه او در مرکزيت      و عل

رام آرام  ا همراهی به ت و ب رار گرف دين ق هو  مجاه د افراخت ا وحي رد ت الش ک يوه ت ق ش ا از طري ی غيراصولی، ه
ر قبضه        رد          غيردمکراتيک سياست خود مبنی ب يش بب درت در سازمان را پ ل       . ی ق ه تحمي ن ترتيب موفق ب ه اي او ب

  . نظرات خود به اکثريت اعضای سازمان در بيرون از زندان شد
رون انتق     های تقی شهرام    ها و دست نوشته       پاسدار مزبور نامه    73 ه بي دان ب شريه پيکار    ال می  را از زن ه در ن  داد ک

ورد شناسايی واق          ی احمدرضا کريمی    به گفته . شد  همان موقع چاپ می    ور م ان سال    ع، پاسدار مزب ده و در هم ا    ش ه
  .اعدام شد) ۵٩-۶٠(
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او را مدتی نيز با نام مستعار در  ٧٤. منجر شدعمليات فوق تنها به کشته شدن کچويی
   . قرار داده بودند تا بلکه چيزی از او در آورندکنار عباس اميرانتظام

 به آن اعتراف کرد، اين حقيقت بود که های جالب ديگری که احمدرضا کريمی از نکته
های آن بود و   و آرمان يکی از معتقدان به ايدئولوژی مجاهدين٧٥یواقف مجيد شريف

 وی دعوای او و جريان.  نداشتاعتقادات او هيچ سنخيتی با اسالم رژيم و خمينی
حاج آقا :  حاکم بر سازمان را نيز تشکيالتی عنوان کرد و تأکيد کرد که "اپورتونيست"

های مرا تأييد   گفتهجملگی در جريان امر قرار دارند و  و مسئوالن دادستانیالجوردی
.  نيز تکرار کرد٧٦صمديه لبافوی اين موضوع را در رابطه با مرتضی . کنند می

اين اعترافات . کرد های وی را تأييد می  در همان حال با تکان دادن سر، گفتهالجوردی
فريبانه از خون و نام مجيد  رژيم به شکلی عواممقامات گرفت که  در حالی صورت می

مان مجاهدين به شهادت رسيده حاکم بر ساز ٧٧های "اپورتونيست"ی که توسط واقف شريف
 پاسداران و سازمان های منتشر شده از سوی سپاه  و کتابندکرد استفاده می  سوءبود،

 پاسداران نيز بودند، در بندها گان سپاهگردانند که در واقع قالب اسالمیمجاهدين ان
.  فوق داشتندموضوعاتبرداری از   فريبانه تالش در بهره موجود بود و به شکلی عوام

 افی و صمديه لبواقف کرد که گويی شريف اش چنان وانمود می رژيم در تبليغات بيرونی
اند و به همين دليل به شهادت   و ايدئولوژی او بودهو ديگران، پيروان راه خمينی

دست از اين سياست برنداشته و نام يکی از ماليان حاکم هنوز که هنوز است . اند رسيده
ی، دانشگاه واقف نام مجيد شريفهای کشور مزين به  ترين دانشگاه  ترين و معروف   بزرگ

ی، جنگ واقف استفاده از نام مجيد شريف کرد با سوء رژيم تالش می. صنعتی شريف است
ی مجاهدين و شهدای آن به سرکوب نيروهای   راه انداخته و از کيسه"نعمتی -  حيدری"

                                                 
رور         و سعادتی  ی عميقی که از مجاهدين        الجوردی به خاطر کينه     74  به دل داشت او را به اتهام ساختگی آمر در ت

ت نداشت  ن واقعي ه از نظر م زی ک رد؛ چي دام ک عادتی. کچويی اع ود و س م ب زد رژي دين ن ان مجاه دا گروگ  از ابت
 خود را به دادگاهی که ۵٩ که در سال کردند، چنانچه اکبر طريقی ترديدی نبود که در هر صورت وی را اعدام می     

  . اعدام کردند۶٠کرد معرفی کرده بود، در اسفند    را محاکمه میسعادتی
ستادگی روی   خلق بود و به خاطر  مسئول يکی از سه شاخه سازمان مجاهدين۵٢ی از سال واقف   مجيد شريف  75 اي

ائن شماره            وان خ ل او توسط تقی شهرام      ١ايدئولوژی مجاهدين، تحت عن ان قت ان او داده شد    فرم .  و ديگر همراه
ه   سر قراری در خيابان اديب  ۵۴ ارديبهشت   ١۶مجيد در    ياه   الممالک، توسط تيمی مرکب از وحيد افراخت ، حسين س

  . های مسگرآباد به طرز فجيعی به آتش کشيده شد ی کشته شد و جسدش در بيابانشخامو  و سيدمحسن سيدکاله
ده76 ی از زب دين    وی يک امی مجاه ای نظ رين کادره ودت ان تغي  .  ب ر جري داری در براب اطر پاي ه خ اری ب ر اجب ي

 سر قرار توسط شليک  ۵۴ ارديبهشت ١۶وی در .  صادر شد  ٢ او تحت عنوان خائن شماره        ايدئولوژی، فرمان قتل  
ه         د افراخت تان توسط                    دو گلوله از سوی وحي ی از مهلکه گريخت و در بيمارس ه فک و شکم زخمی شد ول  از ناحي

ه     ها  "اپورتونيست". ر شد  شناسايی و دستگي   ساواک ا                 با صدور اطالعي اف ب دعی همکاری صمديه لب ه دروغ م ای ب
ان ساواک         . های نظامی وی را که مخفی مانده بود، افشا کردند           ساواک شده و عمليات    ه بازجوي اين در حالی است ک

ان اسطوره  "يساول "کردند و به او لقب    او را با غل و زنجيری که به دست و پايش بسته بودند شکنجه می               ای   قهرم
  .  اعدام شد تن ديگر از جمله وحيد افراخته٨ به همراه ١٣۵۴وی در بهمن . يونان باستان را داده بودند

نامم   می"اپورتونيست"ها را      آن های غيراصولی به کارگرفته شده در تحوالت سازمان مجاهدين            به خاطر شيوه    77
راد در سال     . های اصولی گذاشته نشود ها به پای مارکسيست اعمال آنتا   ن اف ال اي  را ۵٧-۵٣های   به هيچ وجه اعم

  .گذارم  پس از پيروزی انقالب نمیبه حساب هواداران سازمان پيکار
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 تحسين یصورتی که مجاهدين با احساس مسئوليتدر . مارکسيستی و مترقی همت گمارد
، حاضر به ای سنگين  هزينه با پرداخت و داری و پافشاری روی اصولپاي با برانگيز و 

خ اين های تاري ترين برگ مشارکت در چنين سناريوی ننگينی نشدند و يکی از درخشان
 .دندرقم زخود  مسئوالنه و اصولی ، مترقی گيری سازمان را با موضع

  
٩  

 ٧٨، همسر سابق احمد غضنفرپوردر اين ميان چند شبی نيز نوبت به سودابه سديفی
اين دو قبل از پيوستن . ر و مسئوالن دفتر او رسيدصد ی مجلس و از نزديکان بنی نماينده
 دانشجويان خارج  مائوئيستی کنفدراسيونهای نزديک او، به جريانی  ر و حلقهصد به بنی

های   بعد از انجام مصاحبهغضنفربور سودابه و. از کشور تعلق خاطر داشتند
  دررصد  به همراه همسر بنیسودابه سديفی.  آزاد شدند۶٢تلويزيونی، در فروردين 

خبر .  دستگير شده بودند در تظاهرات خيابانی، توسط هادی غفاری۶٠خردادماه 
ر صد اما همسر بنی. ها بالفاصله از سوی راديو و تلويزيون پخش شد دستگيری آن

ر از صد  نيز که پس از برکناری بنیغضنفرپور.  آزاد شدر خمينیبالفاصله به دستو
 تالش داريوش فروهر. رياست جمهوری، فراری بود، در صدد خروج از کشور برآمد

 پور، داريوش فروهرز دستگيری غضنفرپس ا. ياری رساندکرده بود در اين راه او را 
  گذراند، ولی به دستور خمينینيز در ارتباط با او دستگير شده و چندين ماه را در اوين

 در تلويزيون سراسری کشور پور پس از دستگيری، به مصاحبهغضنفر. آزاد شد
و خطاب به " شب اول قبر"ان مصاحبه، متنی را که به عنوان اشته شد و در همواد
ی انقالب  ر و روزنامهصد تمامی کسانی که در دفتر بنی .ر تهيه کرده بود، خواندصد بنی

افراد فوق گرفته تا کردند و يا به نوعی با او نزديکی داشتند، از  اسالمی کار می
دست ، ن تا انتظاريونهمايو  ی انقالب اسالمی و از دکتر ناصر تکميل مسئوالن روزنامه

عالوه بر همکاری   که  حسين نواب صفویها  آن از ميان. به همکاری با رژيم زده بودند
ضمن دفاع  داشت، از اين مسئله مستثنی بود و نس و الفتی نيز با مجاهديناصدر  با بنی

اعدام محکوم به  به عهده داشت،  گيالنی را هايش در دادگاهی که رياست آن از آرمان
ر پيش از برکناری او از رياست صد ، مشاور حقوقی بنیمنوچهر مسعودی. شد

ر در حزب جمهوری صد رقيبان سياسی بنی. جمهوری، در خردادماه دستگير شده بود
ای را عليه  ، قصد داشتند با دستگيری مسعودی سناريوی از پيش ساخته شدهاسالمی

 به اتهام زنای محصنه ۶٠ در تابستان منوچهر مسعودی. ر به اجرا در آورندصد بنی
ی مختومه در قبل از انقالب که آن  گشت به يک پرونده ظاهرًا موضوع بر می. اعدام شد

                                                 
رد    را در منزل غضنفرپور به سر می    پس از ترک عراق و ورود به فرانسه، چند روزی          ۵٧ در سال     خمينی 78  ب

ی    اره م اتو اج ل لوش ی را در نوف پس منزل د و س اريخ سياس . کن نج یت ست و پ ا  بي د دوم لهس ران، جل رهنگ ،  اي س
  .١٠۴ -١٠٣ های صفحه، یغالمرضا نجات
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، به ۶٠مسعودی پيش از اعدام در تابستان . را بهانه و دستاويز اعدام او قرار داده بودند
های  کردند هوادار مجاهدين هستند و دروغ اه يک دختر و پسر جوان که ادعا میهمر

بعد از او . ی تلويزيونی شرکت کرده بود کردند، در يک مصاحبه شاخداری سرهم می
فت، به ر ر که از اعضای تيپ نوحد نيز به شمار میصد  مسئول محافظان بنیذوالفقاری

 بود که در فرد ديگری نيز به نام رشيد صدرالحفاظی. جرم زنای محصنه اعدام شد
  .ر اعدام شدصد رابطه با بنی

  
١٠  

  و شيخ محمد مزيدی، مسعود اکبری۶٠ در سال های حسينيه اوين گان ديگر شب از ستار
 به شکلی احمقانه تالش مسعود اکبری.  بودند از اقليت و حسن گسگریاز مجاهدين

. کندهای مختلف رژيم معرفی  های مجاهدين در ارگان کرد که خود را مسئول نفوذی می
آيا شما مسئول محمدرضا : آميزی از او پرسيده بودند ها در بند به شکل مسخره هبچ

ی را منفجر وزير  و دفتر نخستدو نفری که حزب جمهوری اسالمی ، و کشميریکالهی
خواسته  از ما در مصاحبه! ر پاسخ مجبور شده بود بگويد نهوی د ٧٩ هم بوديد؟ساختند، 

در واقع وی .  از آن چيزی که بوديم، نشان دهيمبزرگتر که خودمان را خيلی شود می
ها را به دام رژيم انداخته بود و تعدادی  شناخت که همگی آن ای از نظاميان را می هسته
 در طول ساليان شان را هم ای  عدها هم بند بودند و با م١همان سالنها نيز در  از آن

   .مالقات کردمزندان 
 به حالت تعليق  در سازمان مجاهدينکرد، عضويتش  آن گونه که نقل میمسعود اکبری
کند و به محض ديدن پليس  ی شمال تصادف می ظاهرًا اتومبيل وی در جاده. در آمده بود

روزهای اول . آيد جا به خدمت رژيم در می راه، خود را معرفی کرده و از همان
های  يی نشسته بودم، شاهد همکاریام و به هنگامی که در راهروی بازجو دستگيری

 و آزار و اذيت زندانيان تازه او ضمن مشارکت در شکنجه. گسترده او با بازجويان بودم
"  ايران عضو سازمان مجاهدين خلقمسعود اکبری"  شده، با معرفی خود به نامستگيرد
کرد که  او به قدری ناشيانه و مصنوعی عمل می. برد ها را به توالت و دستشويی می آن

ا ببين، پاسدار احمق ر: شويی برد، پيش خودم گفتموقتی من را با همين عنوان به دست
ی کورها طرف است، عضو سازمان مجاهدين اين قدر بدبخت شده که  گويی با دسته

 به پاسداران از کار افتاده و يا پيرمرد بيشترکاری بود که  اين! افراد را به توالت ببرد
ی برخوردار نبودند و بيشترها از کارايی  چرا که در نظر آن. شد سپرده می... و

  .اشتن سواد، حتا از خواندن اسم زندانيان نيز عاجز بودندشان به علت نديها بعضی
  

                                                 
ر حزب جمهوری اسالمی              اين دو نفر    79 وان عامالن انفجار دفت ه عن م ب ری معرفی     از سوی رژي  و نخست وزي
  .شدند
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،  تشکيل داده بود که رهبری آن با انتظاريونی از زندانيان تواب گروه سرودالجوردی

 ۶ی گروه سرود، در سالن  افراد تشکيل دهندهبيشتر. ر بودصد ی بنی يس دفتر محرمانهير
به همين منظور انتظاريون را . بردند  به سر میو يا در بين اعضای جهاد و کارگاه اوين

 که اختصاص به زندانيان کم سن و سال داشت، منتقل کرده بودند تا ۶نيز به سالن
کردند از دو  سرودهايی که آنان اجرا می. ندروزها روی سرودهای تهيه شده، کار کن

يک دسته همان سرودهايی بود که در راديوتلويزيون رژيم نيز . دسته تشکيل يافته بودند
غالب اين .ساخته بودندشد و دسته ديگر سرودهايی بود که زندانيان تواب  اجرا می

 اشعار شت و فقطهای انقالبی و مترقی را دا ها، آهنگ سرودهای گروه سرودها و ترانه
 از زندانيان نيز تنها ٨٠.به آن بخشيده بودنداللهی  ه و محتوای حزبها را تغيير داد آن

بخشی از . انقالبی آن نداشتندبردند و کاری به محتوای ضد لذت میملودی سرودها 
ها، شعرهای  ان معروف زمان شاه بود که روی آندگهای خوانن سرودها نيز همان آهنگ

بود " ها پنجره" ی ها، ترانه آيد که يکی از آن يادم می.  گذاشته بودند"نقالبیا"به اصطالح 
ان دگجمعی توسط خوانن نيز بود و به شکل دست" ها پنجره"که در واقع آهنگ تيتراژ شو 

ها  ها، از خمپاره گروه سرود توابين به جای پنجره. شد موزيک پاپ آن دوران اجرا می
های مرگ و  خمپاره، خمپاره، خمپاره: "خواندند ای می حمقانهو به شکل ا. کرد استفاده می

 در مقابل گروه سرود ناصر انتظاريون"! ای شهيدی داريم  ما از هر خمپاره/نابودی 
ايستاده و به شکل بسيار مضحکی با باال و پايين کردن دستانش، گروه سرود را رهبری 

بعد از گذشت مدت کوتاهی، . داد  گاهی آوازی سر می- ز گاهخوان گروه ني کرد و تک می
 مواجه شده و از پرداختن به هرگونه سرودی به جز خواندن  با يورش الجوردیتوابان

  !  شدندمنع سرودهای معروف راديو تلويزيون و يا مورد تأييد دادستانی
  

١٢  
. کننده شده بودند های حسينيه به شدت تکراری و خسته مصاحبه.  بود۶١دين فرور

مثل روزهای قبل در حال قدم زدن در راهرو بودم که .  نيز به آن پی برده بودالجوردی
را ی آن شب حسينيه  ، پاسدار بند برنامهسرلک. ی روشن شدن بلندگوی بند شدم متوجه

را پشت گيشه گذاشته و او های الله زار که فردی معتاد  ست مثل تئاتردر. کرد تبليغ می
ها را  کرد، وی بچه های تئاتر را می  بريده تبليغ برنامه- با حالتی خمار و با صدايی بريده

بند ما عمومی بود و در صورتی که افراد . کرد ی حسينيه دعوت می به شرکت در برنامه

                                                 
ر خالف آن80 دان تالش می   ب سان زن اطره نوي ه بعضی از خ ه ک ا از سوی  چ وع  کاره ن ن د اي ا بياندازن د ج کنن

ويتی "آثار اين دسته اعمال از . گرفت ها و يا آنان که توبه تاکتيکی کرده بودند انجام نمی            نفوذی ا "هم ه  بازجوست   ب
شان  ی خاطرات توانستند خيلی سريع کوله بار گذشته را بر زمين بگذارند و پس مانده   نمیجايی که توابين      ولی از آن  

  . کرد کل بروز میچنان باقی بود، به اين ش هم



  غروب سپيده

 

١١٣

ها را به  ه زور آنگاه با توسل ب رفتند، آن به ميل خودشان به حسينيه نمی فی وبه تعداد کا
های سودابه  های قبل، سخنرانی ی شب برنامه. کردند جا را پر می ند و آنبرد حسينيه می

امشب حسينيه، : گفت پاسدار بند با لحنی که توضيح دادم، به دفعات می.  بودسديفی
  . امشب حسينيه، سودابه سديفی.  سديفیسودابه

شان  های گذشته را که با هنرنمايی های شب خواهد دوباره يکی از ستاره فکر کردم می
امشب حسينيه، حسين : گفت ولی با تعجب شنيدم که می. آشنا شده بوديم، معرفی کند

گذشته در اخبار و از طريق در بهمن ماه   ! امشب حسينيه، حسين روحانی.روحانی
 ١٩چند روز بعد از . ٨١دستگير شده استاو  پاسداران شنيده بودم که اطالعيه سپاه

به دستگيری حسين ای  در اطالعيه. سداران داده بود پااش را سپاه ، اطالعيهبهمن
.  ديگر اشاره شده بودتعدادی و  و فريدون اعظمیسپاسی آشتيانیعليرضا ، روحانی
پردازان اصلی   از نظريهحسين روحانی. کردم به اين زودی شکسته شده باشد فکر نمی

دواليسم "ی  ها قبل، جزوه بود و سالترين رهبران اين سازمان رو و چپ سازمان پيکار
ی ايدئولوژيک پيکار عليه مشی چريکی به قلم او انتشار  ، يکی از اسناد مبارزه"سياسی

ی او داشتم، با اشتياق هر چه  ز سابقههای قبل و با شناختی که ا بر خالف شب. يافته بود
. های او جالب بود  شنيدن گفتهبرايم. های او بنشينم تر به حسينيه رفتم تا پای صحبت تمام

 در جلوی سن ۶افراد سالن. زدم محور بحث او چه مواردی خواهد بود حدس می
 زندانيان گرفتند و ها قرار می  که ما بوديم، پشت سر آن١نشستند و زندانيان سالن می
من تالش کردم در .  در پشت سر ما و بندهای اوينهای آموزشگاه ی سالن بقيه
 است يا  شدهخواستم ببينم آيا شکنجه می. ران قرار گيرمترين جای ممکن به سخن کنزدي
ريابم که به چه دليلی تن خواستم هر طور شده، د می. اوی بود از روی کنجکبيشتر ٨٢ نه؟

آبرويی تن داده و يا موارد  آيا در اثر فشار، به اين بی.  در حسينيه داده استبه مصاحبه
ديگری نيز دخيل بوده است؟ اگر شکنجه شده، تا چه حد زير فشار قرار گرفته است؟ 

ن تا کنون باقی مانده کردم که اگر زياد شکنجه شده باشد، بايد آثار آ پيش خودم فکر می
کردم تا آثار کابل را بيابم، اما چيز زيادی  تمام مدت کف پاهای او را تماشا می. باشد

گفتند آثار شکنجه را در کف  هايی که جلوتر نشسته بودند می  بعدها بچه.دستگيرم نشد
  .پای وی ديده بودند

ين برای خالی کردن تو دل او، شعار  شد که تواب در حالی وارد حسينيهحسين روحانی
او در ميان چنين ابراز احساساتی ".  روحانی، تيرباران- جماران، گلباران: "دادند می

شد پی برد که تنها افراد مشخصی در  با کمی تيزبينی، به راحتی می. وارد حسينيه شد
پردازند و بقيه  يه به شعار دادن میجلوی حسينيه و گاه افرادی پراکنده در سطح حسين

                                                 
واداران سازمان پيکار          ۶٠ بهمن  ١۵ و ١۴  در ضربه  81 ا و اعضا و ه ه مرکزی، کادره  اکثريت اعضای کميت

  .دستگير شدند
  .هاست  سال ، در مقياس رژيم و شقاوت به کارگرفته شده طی آنمنظورم از شکنجه  82
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روحانی بعد از معرفی خود، به طرح سوابقش . تمايلی برای انجام اين کار ندارند
او تعريف کرد که از اعضای اوليه . پرداخت که در واقع موضوع اصلی بحث بود

 در سازمان  معرف و عامل عضوگيری مسعود رجوی۴۶ بوده است و در سال مجاهدين
جايی که همشهری بودند، او واسطه شده و وی را جهت  از آن. مجاهدين بوده است

 در  و در واقع اولين مسئول مسعود رجویعضوگيری به سازمان معرفی کرده است
 در ۴٧ خاطر نشان کرد که در سال همچنيناو . سازمان مجاهدين نيز خود او بوده است
 به فعاليت تدوس يهنعلی مد و نژا محمد حنيفگروه ايدئولوژی مجاهدين به همراه 

 "راه انبيا راه بشر"ی ها  و کتابه دست زد"شناخت"ی  ی جزوه  و به تدوين اوليهپرداخته
چه که او  بر اساس آن. ت تدوين شدنددوس  توسط علی ميهن"تکامل"نژاد و  توسط حنيف

او سپس به توضيح . نژاد تکميل شدند  توسط حنيف۴٩های مذکور در سال    جزوه،گفت
جهت تحويل به  ۴٩در سال نقش خود در ربودن هواپيمايی که مجاهدين دستگير شده را 

چه را که بر سر آنان در  آنکرد، پرداخت و   از دبی به بندرعباس منتقل میساواک
ی مطرح   اجازهاين بخش به اين جهت از سوی الجوردی. عراق آمده بود، توضيح داد

آشکار ی رشادت و عملياتی او را  شدن يافته بود که به نوعی، رزمندگی و روحيه
  از ديد الجوردیدر واقع. داد  و يک حالت رمانتيک قهرمانانه نيز به وی میساخت می

 ديروزی، در مقابل او زانو زند و از رژيم حمايت "قهرمان" مسئله اين بود که وقتی اين
 فوق، امر بر مواردبه هنگام توضيح . کند، منافعش يک سر به جيب رژيم خواهد رفت 

 يادش . رمانيتکی به او دست داده بود نيز مشتبه شده بود و احساسخود حسين روحانی
  . تبديل شده استيری رفته بود که به چه موجود حق

به منظور تبيين ايدئولوژی   کهسرانجام روحانی به توضيح هفت جلسه ديدارش با خمينی
ر آن هفت جلسه د.  و تالش برای کسب حمايت وی انجام گرفته بود، پرداختمجاهدين

گفت   حسين روحانی. حضور داشته بودس نيز شنا که يک ماه طول کشيده بود، تراب حق
.  قرار داده بودندخمينی را در اختيار "راه انبيا راه بشر" و "راه حسين"های  کتابها  آن 

 موضوع تکامل انواع همچنين تحليل مجاهدين در مورد قيامت را مادی دانسته و خمينی
ی مسلحانه اعالم   و مخالفت خود را با مبارزهغاير با احکام اسالمی خوانده بودرا م

، در نگاه الجوردی.  بوداين بخش از دو جهت مورد عنايت الجوردی. داشته بود
ی تيزبينی  دهنده ها در دوران شاه، نشان ايت از آن با مجاهدين و عدم حمبرخورد خمينی

های  در صورتی که به راحتی، از خالل صحبت.  بودنگری خمينی و فراست و آينده
حاصل بودن تالش   و بیبريدگیبرد که وی تنها از موضع انفعال و  شد پی  میخمينی

. برای سرنگونی شاه و هدر رفتن خون مبارزان، به اعالم حمايت از آنان تن نداده بود
ی مجاهدين در ديدار فوق، بعدها به مارکسيسم روی  ی ديگر اين که هر دو نماينده نکته

  . از اسالم را نفی کرده بودندآورده بودند و ادعاهای گذشته خود در دفاع 
 سپس به اين نکته پرداخت که چگونه از اسالم بريده و به مارکسيسم حسين روحانی
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ی  ، استفادهوی ضمن اشاره به تعاليم و ايدئولوژی التقاطی مجاهدين. گرويده است
ل در بخش اعظم سازمان مجاهدين در ی آنان از متون مارکسيستی را مبنای تحو گسترده
ای از سوی  ی ويژه اين بخش از سخنان وی، با عالقه.  اعالم کرد۵٠های ميانی  سال

ی گرويدن خود به مارکسيسم را   و انگيزه روحانی زمينه. شد  دنبال میالجوردی
اش به  ی در دوران کودکیهايی که پدرش درخانواده برای انجام فرايض مذهب گيری سخت

را در خانه، به ويژه  برخوردهای خشن پدرش همچنيناو . عمل آورده بود، عنوان کرد
او شرح داد که چگونه . های اين تحول در خود دانست  يکی ديگر از زمينه،با مادرش

ابوحمزه " دعای حتابرای مثال . مجبور شده بود دعاهای گوناگون مفاتيح را از حفظ کند
صفحه کتاب مفاتيح را در بيش از بيست و   است بلنددعاهای که يکی از ، را"یثمال

حسين . باشد، حفظ بوده استداشته شود آن را از بر   کسی پيدا میکمتر و گيرد برمی
.  شده بود نيز واقعالبالغه داشت که مورد تأييد خمينی  تسلط زيادی روی نهجروحانی

را نيز از ديگر داليل ... خود در رابطه با حقوق زن و ارث ودار بودن  روحانی مسئله
رو شد و   روبهاين تحول درونی در خود، عنوان کرد که اين نکات با اعتراض الجوردی

  .باعث نهيب زدن او به روحانی شد
ش به مارکسيسم پرهيز يل اصلی گرايشوی از بازگويی دالبه روشنی مشخص بود که 

اش  واهی برای تغيير ايدئولوژیکند و در تالش برای راست و ريس کردن داليلی  می
 و ايدئولوژی آن، از موضعی اسالمی در ارتباط با سازمان مجاهدينتر  پيشاو . باشد می

، کرد عنوان میارکسيسم به نفی تمامی مواردی که در رابطه با داليل گرويدنش به م
 در مجاهدين به آن اعتقاد داشت، حقوق زن را به رسميت  اسالمی که او.ه بودپرداخت
جويی از برای دل.  را پشت سر گذاشته بود...هايی مانند ارث و ناخت و بحثش می

ی، رئيس جمهور وقت رژيم بوده ا خامنهعلی ای  مدرسه  نيز اضافه کرد که همالجوردی
پردازان  ترين نظريه  و يکی از مهم از رهبران سازمان پيکار اوانگار نه انگار که! است
محورهای اصلی . ی اين گروه و مواضع آن صحبت کند بايستی در باره و میاست آن 

 دوران حضور او در شد، خالصه شده بود به بينی می گونه که پيش اش، آن مصاحبه
 به کرد با  تصور میالجوردی. سازمان مجاهدين و اعمالی که آن موقع انجام داده بود

 در سازمان مجاهدين و گيری مسعود رجوی که در واقع عامل عضو، او آوردنصحنه
بوده است، هواداران مجاهدين را در تنگنا قرار  ی مجاهدين در تماس با خمينی نماينده
 را که زمانی از اعضای مرکزيت مجاهدين بود و ی بهمن بازرگانحتا الجوردی. دهد می

 به مصاحبه، از همين منظر ٨٣ به مارکسيسم گرويده بود۵۴ی سال  بعد از ضربه
 از ، به خوبی الجوردیو بعد از انقالب فعاليت سياسی نداشت بهمن بازرگانی. واداشت

روحانی زمانی که تن . ش نکردولی تا از وی مصاحبه نگرفت، آزاد آگاه بود اين مسأله
نياورده بود و ادعايی نيز مبنی بر بازگشت به اسالم به مصاحبه داده بود، هنوز اسالم 

                                                 
  .  نشده بود ها قبل تغيير ايدئولوژی داده بود ولی به خاطر داليل سياسی و تشکيالتی علنی   او از سال83
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م پرداخته و آن را واجد شرايط  به دفاع از رژيها ای  تودههمچونبلکه . ردک نمی
 که بر عليه رژيم اجرا "های امپرياليستی توطئه"دانست و از   می"امپرياليستیضد"

سرانجام به روابط روحانی . خواند زد و در مجموع رژيم را مستقل می شد، دم می می
. درون پيکار پرداخت و تشتت درون گروهی آن و رفتن تا مرز تالشی را توضيح داد

های حفاظتی سازمان پيکار، از جمله نهاد حفاظت از مرکزيت که  او تأکيد کرد که بخش
 از دادن امکانات ابتدايی به حتا بود، ای حفاظت از مرکزيت به وجود آمده برصرفًا

ها ويالن و سرگردان بودند و محلی برای اختفای خود  کرد و آن ی میمرکزيت خوددار
، هنگامی که اختالفات بين دو بخش حاکميت شدت ۶٠در واقع، در سال . نداشتند

انجامد،   وقتی که اين اختالف به گسست نهايی میخرداد ٣٠  پس ازگيرد، و به ويژه می
گيرد، دچار   برخورد با تضادهای درون هيأت حاکمه میسازمان پيکار با تاکتيکی که در

اختالف نظر درونی شده و تضادهايی که به علت سرکوب شديد و فضای تيره و تار 
باره فوران کرده و به متالشی شدن کآن روز سر باز نکرده بودند، به ي تا به ،پيش روی

 کارگر باشد، در اولين سازمانی که قرار بود دژ آهنين طبقه. انجامد سازمان پيکار می
 و از روحانی توضيح داد که جايی برای ماندن نداشت. گرايد قدم به اضمحالل می

امکان وی رود که  ، يکی ديگر از رهبران پيکار میی سپاسی آشتيانی  به خانهناچاری
ی  که به منزلههای سازمان پيکار  وی از آخرين انشعاب. نيز چندان مناسب و امن نبود

داران سازمان پيکار بودند که و طلبکارانه مدعی بود اين هواتالشی آن بود، سخن راند 
! دادند ی اخبار غلط از جامعه، آنان را به انحراف از مواضع اصولی سوق می با ارائه
 اليل رسيدن به عقايد امروزيش بود که مدعی بودی جالب، توجيه وی در مورد د نکته

ی آزاد را از او سلب  بط تشکيالتی درون سازمان، امکان تفکر و انديشهحصار و روا
های سياسی، برای  ی گروه اين درست همان توجيهی بود که هواداران ساده. کرده بود

او به . کردند های گسترده با دژخيمان مطرح می ی همکاری نزديکی به رژيم و ارائه
کرد  قه، مطالبی را بر زبان جاری میتی با سابنوان رهبر سياسی يک گروه مارکسيسع

در واقع، . زد  دور میمسائلاتفاقًا تبليغات رژيم نيز روی همين . که بارها شنيده بوديم
بود، او و رهبرانی امثال او بودند که اين   می نيز"حصار تشکيالتی"اگر علت در 

البته . باشد  تهداشوارونه شکل توانست   و اين رابطه نمی.آورده بودندحصار را به وجود 
توان کتمان کرد که گاه افراد با تنيدن تارهايی به دور خود، در واقع  اين واقعيت را نمی

کند، چرا   با پذيرش اين موضوع هم چيزی تغيير نمیحتا. اولين قربانيان آن خواهند شد
ان  و نه هواداردر سطح رهبری هستند او و افرادی ،که مسبب وضعيت به وجود آمده

، اين کنون رسم بوده ور ما تاچه که در کش سفانه آنتأم. ی يک تشکيالت سياسی  ساده
ی  های داهيانه ی تالش ها نتيجه روی ها و پيش ی افتخارات و پيروزی مهواقعيت است که ه

ا زدن و عدم پيشرفت است، گی و درج و هر چه شکست و درماندشدهد رهبران قلمدا
   .شود انداخته می "ناآگاه" و"پايين"های  ش بر گردن هواداران و تودهمسئوليت
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  گفته شد که يکی از گرم سخنرانی بود، به الجوردیهنگامی که حسين روحانی

نده را  سؤال کنالجوردی. سؤالی مطرح کندخواهد   می هوادار پيکار"خواهران"
کننده، مانند ديگر زنان رويش را به سختی گرفته بود و از پشت  شناخت، زيرا سؤال نمی

بق زد احتماًال يکی از هواداران سا او حدس می. چادر معلوم نبود که چه کسی است
 عامل بدبختی و ند فحشی نثار روحانی کند و او راخواهد چ  پيکار است که میتواب
ن قلمداد کند و اين، برای گرم کردن مجلس نيز موقعيت خوبی روزی خود و ديگرا  تيره
وی . ميکروفون را به دست آن فرد دادند. به همين منظور به سرعت موافقت کرد. است

، مسئول دانش آموزی و دانشجويی سازمان پيکار و در حالی که خود را منيژه هدايی
برانگيز،   منتظره و ستايشد، به شکلی غيرکن  میکانديدای مرکزيت اين سازمان معرفی

حضور خيل عظيمی از زندانيان و  در ابتدا از فرصت به دست آمده استفاده کرده و در
گذشت، بودند به انتقاد از  چه در حسينيه می جريان آن ديگرانی که از طريق بلندگو در

ز لرزش صدايش به خود پرداخته و با لحنی حزين و گرفته و با اندوهی بزرگ که ا
من تزلزل نشان دادم؛ من . شما خيانت کردمها من به   بچه :شد، گفت خوبی احساس می

 کردم؛ ولی وقتی به بند منتقل شدم و در کنار شما قرار گرفتم و دالوری شما را مصاحبه
رويد، در  های اعدام می ای قوی به جوخه ديدم، وقتی ديدم چگونه سرودخوان و با روحيه

کنم و از شما پوزش  من شرمسار شما هستم و به ضعف خود اعتراف می. خود شکستم
 کهانتقادی از ته دل و اعترافی از سر درد . ی پرشور او بود اين ابتدای خطابه. طلبم می

توانم  احساس کردم از صميم قلب دوستش دارم و نه تنها نمی. نشستها  الجرم بر دل
 بهت و اضطراب .نمک ش نيز میا ه دل بگيرم، بلکه برعکس تحسين بهيچ کدورتی از او
ای را  تظار خلق چنين صحنههيچ کس ان.  هويدا بودی حسين روحانی و دلهره در چهره

تو قبل از اين که به زندان بيايی، بريده :  و گفت کرد به روحانی او سپس رو.نداشت
  .راه نبود  ادعايی که چندان بی،های او پرداخت گاه به تشريح ضعف بودی و آن

  
١۴  

ی پنجاه به خوبی نشان  او اين را اوايل دهه. ، مرد روزهای سخت نبودحسين روحانی
  بعد از تحمل ضربات شديد از  و در رأس آنان، رضا رضايی مجاهدين٨٤.داده بود

 که سازمان مجاهدين را تا مرز تالشی پيش برده بود، بارها خواهان کسوی ساوا
بردند، در ايران  حضور او و ديگر کادرهای مسئولی که در خارج از کشور به سر می

و از آن به علت خطرهای که احتمال چيزی که ا. و کمک به بازسازی سازمان شده بود

                                                 
ده و              در دوره   84 ه ش ه شدت ايزول ود ب ده ب ه وجود آم  ی اخير او به خاطر مسائل و مشکالت حادی که در پيکار ب

احتماًال اين مسئله بستری مناسب برای فروپاشی بعدی او در زير شکنجه فراهم      . تحت فشار روحی قرار گرفته بود     
  .کرده بود
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و زندگی بی دغدغه در خارج از کشور را به ش داشت، سرباز زده بود جانی براي
البته بعدها و . حضور در داخل کشور و درگيری رو در رو با ساواک ترجيح داده بود

بار به ايران سفر   در خالل تغيير و تحوالت ايدئولوژيک در درون مجاهدين، وی يک
تر شدن شرايط   و سخت خرداد٣٠او بعد از . کرده و دوباره به خارج بازگشته بود

 و سخت در فکر حل و فصل کند  مینيز دوباره فيلش ياد هندوستان سياسی و اجتماعی 
 به نام زهرا در حالی که از امکان يکی از هواداران پيکار. شود میمسائل شخصی خود 

ه از قضا بسيار زيبا هم بود، کرد، دل در گرو او ک  جهت اسکان خود استفاده میسليم
غير "روابطی  ،ی و ديگر رهبران پيکار معتقد بودندا گونه که مسعود جيگاره آنبسته و 
ی  بحبوحهگفت، در  گونه که خود می ها آنبعد.  برقرار کرده بود" تشکيالتیاخالقی و

 را به نزد مادر خود برده و به وی ، زهرا سليم۶٠ خونين سال  و سرکوب بگير و ببند
  ! اش شود و نظرش را در اين باره جويا شده بود  بود که او قرار است عروس آيندهگفته

اش و بعد از کشيدن چارت تشکيالت سازمان   دستگيریهای اول شب در حسين روحانی
 درخواست مالقات با ،خوشعنوان دست  الزم با رژيم، بههای  و انجام همکاریپيکار

رو شده بود و به او گوشزد  يان روبه را کرده بود که با ضرب و شتم بازجوزهرا سليم
 .ايد  مبنی بر ازدواج نبسته"شرعی" پيوند او بر تو حرام است و شما: دند کهکرده بو

خواهم که   مییگيالن  محمدیخوب از آقای:  نيز در پاسخ گفته بودحسين روحانی
.  استهای من از زبان خود حسين روحانی ها شنيده اين! ی عقد ما را جاری کنند  صيغه

 سابقًا در  حسين روحانی.و اعدام شدقربانيان رژيم پيوست ی  ، بعدها به جرگهزهرا سليم
زدواج کرده بود که بعد ا تيموری به نام درخشنده اروپا نيز با يکی از فعاالن مجاهدين

او .  همسرش حاضر به طالق و ترک او نبود  مخالفترغم علیش به مارکسيسم از گرايش
   .، اعتراف کرد اوين هايش در حسينيه در خالل سخنرانی اين موضوع نيز بعدها به

او در بيرون از زندان نيز بريده بود و آوردن او به صحنه، :  گفتوقتی منيژه هدايی
د و با لحنی  به سخن آمکند، الجوردی افتخاری را نصيب جمهوری اسالمی نمی

اند و عناصر مقاومی   از نظر شما نبريدهيک از رهبران پيکار کدام: آميز گفتاستهزا
 بهتر ديد سکوت اختيار کند و نامی منيژه هدايی، بگو تا او را به صحنه بياورم؟ اند بوده

 و  نتوانست فريدون اعظمیگاه هيچاو . زد  بلوف میالبته الجوردی. را به زبان نياورد
شد که عليرضا  گفته می. ارد وا درا به مصاحبه...  و٨٥آشتيانی عليرضا سپاسی

، ۶١ماه   نيز در آبانده و فريدون اعظمی به شهادت رسي در زير شکنجهآشتيانی سپاسی
شد، از  ز روحانی میهايی که ا در ميان سؤال. ی آتش ايستاد قهرمانانه در مقابل جوخه

                                                 
ی  85 المی    سپاس ل اس زب مل ضای ح راه اع ه هم تيانی ب ال آش زب  ۴۴ در س روه ح پس گ د و س تگير ش اهللا را   دس
ره   .  خلق پيوست  جاهدين به م  ۵٠ريزی کرد که در سال        پايه ه می           او از مه ه گفت ود ک دين ب شد در   های نظامی مجاه

 ۵۴ در سال .  شرکت داشت   و باقر عباسی  به همراه محمد مفيدی    رئيس کميته مشترک   طاهری سعيد   ترور سرتيپ 
تاده شد       ران سازمان پيکار     . به خارج از کشور فرس د از انقالب از رهب رای      بع ن سازمان ب دای اي ين کاندي  و همچن

  .  از تهران بودانتخابات اولين دوره مجلس شورای اسالمی
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بسيار .  مانع پاسخ دادن وی شد نيز پرسش شد که الجوردیآشتيانی سرنوشت سپاسی
 را ندارد و همين مسئله، ظن شهادت مواردوگو در اين  روشن بود که وی تمايلی به گفت

همان طوری که من و امثال من شايعه . کند  را تقويت می ی بر اثر شکنجهآشتيان سپاسی
اگر . ز مطمئنًا شنيده بود نيشهادت وی زير شکنجه را در زندان شنيده بوديم، الجوردی

 شد تا  پخش میون شک خبر اعدام وی، از سوی رژيمچنين چيزی صحت نداشت، بد
همين . ثمر و خنثی کنند  پيرامون شهادت وی بر اثر شکنجه را بی"تبليغات و شايعات"

   ٨٦.، نشان از صحت خبر فوق داشتسکوت رژيم و الجوردی
  

١۵  
، با اقدام ستايش برانگيز منيژه هدايی.  واژگونه شده بودشده توسط الجوردیميز چيده 

کرد که آب   تالش میالجوردی.  چرخيده بودو حسين روحانی صحنه بر عليه الجوردی
 در يک لحظه هرچه منيژه هدايی. فته را به جوی بازگرداند، ولی تالشش ثمری نداشتر

 در ، حسين روحانیبيش از الجوردی.  بافته بود، پنبه کرده بودرا که حسين روحانی
، های منيژه هدايی برای رد گفته. الک دفاعی فرو رفته بودتنگنا قرار گرفته و در 
 که بشود تر از آن  واقعيت بود و مستند بيانسخنان منيژه هدايی. چيزی در چنته نداشت

 و طبق سناريوی طراحی شده، قرار بود بحث اصلی، سازمان مجاهدين. با آن درافتاد
 گريزی هم به سازمان اشيه و خالی نبودن عريضه،ی آن باشد و به عنوان ح تاريخچه
 و جريانات داخلی آن و سرنوشتی که در ارتباط با اين جريان از پيش نيز محتوم پيکار

عرصه را بر  که موقعيت را خطير يافته و حسين روحانی. رسيد، زده شود به نظر می
چه که تا دقايقی پيش ادعا   درجه تغيير نسبت به آن١٨٠خود تنگ ديده بود، بالفاصله با 

ارادی و برخاسته حدی غير شود گفت تا گيری عجوالنه و می کرده بود، در يک موضع
 کردند و زير فشار مرا مرا شکنجه: از جوی که در حسينيه به وجود آمده بود، گفت

 دوباره به سخن آمد و الجوردی! اند چنينی کرده ار به همکاری و اتخاذ مواضعی اينواد
منظورش اين بود که روحانی چندان ! انصافی خيلی بی: هی خشمگينانه به او گفتبا نگا
حسين ! تنامند، نشده اس اش می " شکنجه" چه که در اوين ای در قياس با آن شکنجه
ی چارت سازمانی را کشيده و ا که ديدم مسعود جيگاره من بعد از اين: افزود روحانی

 در يکبارهوی سپس به . تقريبًا کامل است، به اين کار تن دادم و چيزهايی به آن افزودم
جمهوری اسالمی يک رژيم وابسته : رابطه با ماهيت رژيم نيز تغيير موضع داده و گفت

 و مدعی شد "وابستگی آشکار" و "وابستگی نهان"است و شروع کرد به توضيح دادن 

                                                 
ل اسالمی    يکی از دوستان سابق او در حزب           احمد احمد   86 ن     و  مل ط عمومی اوي سئول رواب ه     در سال م های اولي

در اين دوره بازداشت به مقدسات اسالمی    ": نويسد  برای توجيه  به شهادت رساندن او در زير شکنجه می          ،  ۶٠دهه  
داران پرداخت  ا پاس ری ب ه درگي ا ب اهو داشت و حت ايی پرهي رد و روزه رار توسط . اهانت ک ام ف وی روزی هنگ

ه حوزه    (، سوره مهر  ١٧١ی  خاطرات احمد احمد صفحه " .زندانبانان اوين کشته شد سته ب ری واب ات   ) هن ر ادبي دفت
   .انقالب اسالمی
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ها را به اشتباه درارتباط با  که وابستگی رژيم از نوع وابستگی نهان است و همين خيلی
 بر سر رفت و برگشت حسين روحانی. داد اتفاقات عجيبی رخ می. اندازد ماهيت آن می

ای را به وجود آورده  مواضع، تأييد و تکذيب او از رژيم، شرايط به شدت گيج کننده
 ، زندانيان توابها  در اين لحظه٨٧.ه کجا ختم خواهد شدمعلوم نبود باالخره کار ب. بود

. شتافتند میبه استقبال او " جماران گلباران، روحانی تيرباران"هر از گاهی با شعار 
ر ديدند، س ها نيز از اين که رقيب سياسی را در حضيض ذلت می "یاکثريت"ها و  ای توده

 نيز در اين ميان ای مشخص بود که الجوردی به گونهاين مسئله . شناختند از پا نمی
منتظر باشيد تا روزی که زياد عجله نکنيد، : متوجه شد و رو به آنان کرده، گفت

رهبران آنان چند هفته قبل، شادمانی خود !  را نيز پشت همين تريبون بياوريم٨٨کيانوری
ای اعالم داشته  های چپ به شکل رذيالنه را از دستگيری رهبران پيکار و ديگر گروه

  : بودند
  تعداد زيادی از کادر پاسداران و کميتههری نيروهای سپايی پيگ نتيجه در

 له عليرضا سپاسی از جممرکزی و مسئولين گروهک آمريکايی پيکار
 ای ديگر از جمله فريدون اعظمی ه و عد و حسين احمدی روحانیآشتيانی 

   ٨٩.اند دستگير شده
انقالب و های به زعم آنان ضد ی گروه وقفه امان و بی  خواهان سرکوب بیهمچنين  ها آن

   .آمريکايی شده بودند
از فن بيان  منيژه هدايی. کشيده شد ها به حقانيت مارکسيسم يا اسالم  بحث،سرانجام

های  بيان بحث نمود ولی در خوبی برخوردار نبود و در بيان مسائل تئوريک، ضعيف می
هايی که  ها و گفته اين به خوبی از خالل بحث. ی برخوردار بودبيشترسياسی از تسلط 

قرار شد که شب بعد، آن دو يعنی روحانی و هدايی .  نمايان بود،بين آن دو جريان داشت
 "بصيرت"ای به نام  واحد با مسئول فرهنگی زندان که در آن موقع طلبهی  در يک جبهه

از سوی " ايده آليسم و رئاليسم"عنوان بحث نيز . بود، مناظره و بحث آزاد داشته باشند
 نيز که خود را به تنهايی منيژه هدايی.  پيشنهاد و مورد توافق قرار گرفت"بصيرت"
ديد،   فلسفی نمیمسائلی  هم در زمينه ، آندر به مقابله در جمع با مسئول فرهنگی اوينقا

گی با او که تا ساعتی پيش او  جبهه  و از هممتأسفانه از حضور در کنار حسين روحانی
 ه ماهيت غلط آنقی که شايد نسبت بتواف. خواند، استقبال کرد را خائن و پست و پليد می

 روحانی و یهای ايدئولوژيک خواست با استفاده از توانمندی او می. نيانديشيده بود
                                                 

د را می  87 ذب در عقاي داری و تذب وان جزو ويژگی ناپاي انی ت ارز حسين روح ای ب ن موضوع را .  شمرده او اي
  شيخ  " و به داشتکه نقش اساسی در تهيه و تدوين ايدئولوژی مجاهدين  با آن۵۴در سال . تر نيز نشان داده بود پيش
ود     "حسين ر              معروف ب ه سرعت تغيي شکيالتی ب شار ت دار و ف ر اقت ه داخل کشور در زي اهی ب در خالل سفر کوت

  . ايدئولوژی داده و به خارج از کشور بازگشت
ی   هيچ می ":  احضار کرده و به شوخی به او گفته بود را به اوين   ، علی عمويی  ، الجوردی ۶١ ديماه   ٢٩در    88 دان

  . شيوا-های فاجعه، ف با گام."توانم تو را در همين جا نگه دارم و اصًال دستور اعدامت را بدهم که االن می
  . ۶٠، بيست و هشتم بهمن ١۴٩ی   شماره  کار اکثريت89
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ش به ويژه در مورد مسائل مذهبی و اسالمی، به مقابله با بصيرت بپردازد و تسلط
بينی کند  کمی درايت سياسی کافی بود تا پيش. حقانيت مارکسيسم را به رخ او بکشد

  .  به چنين رويارويی برنخواهد خاستحسين روحانی
  

١۶  
کرد، در   میوشد آمد نيز دائمًا ١ که به سالنروز بعد در تمام مدت، مسئول فرهنگی اوين

نويسی  بود که با حاشيه "  رئاليسم و روش فلسفه مقدماتیاصول"حال خواندن کتاب 
به سالح وار آن  بر آن بود تا با حفظ طوطی "بصيرت".  منتشر شده بودمطهری  مرتضی

گويی که شب امتحان دارد و مانند !  و به جنگ دشمنان اسالم رودفلسفه مسلح شود
چه که در طول سال بايستی  شاگردان مضطرب، از آخرين دقايق برای حفظ کردن آن

 با محمد هايی را نيز در اين رابطه بحث. ورزيد داده و غفلت کرده، اهتمام می انجام می
رود به  که کانديدای مورد حمايت مجاهدين برای و، يک آخوند هوادار مجاهدينمزيدی

های  آباد کتول در مازنداران بود، انجام داده و به توصيه  از علیمجلس شورای اسالمی
 ، من در پشت سر محمد مزيدی حسين روحانیبه هنگام سخنرانی. سپرد او گوش می
اش زد، با افسوس به بغل  او در حالی که با دست، چند بار محکم به پيشانی. نشسته بودم

ها نرفته بودم،  شعور اگر دنبال امثال اين من بی!  من احمق !من پفيوز": اش گفت دستی
ی شعبه هفت شده بود و بارها در او کمک بازجو! "دم و يا استانداراالن يا فرماندار بو
 کودکان و نوجوانان ی زندانيان پرداخته بود و هنگامی که الجوردی حسينيه به موعظه

 انتخاب دوستان و همراهانشانی اعدام برای شليک به  زندانی را جهت بردن به جوخه
شد که  د، او در صحنه حاضر شده و بعد از توجيهات گوناگون مذهبی، مدعی میکر می

او در ارديبهشت .  است و بايد آن را با دل و جان اجرا کنيداين مسئله، حکم حاکم شرع
 تحت عنوان ،ی چند پروندهپيگير، وقتی که برای سخنرانی در نماز جمعه و ۶١

انقالب فرصت را مغتنم  تقل شده بود، مسئوالن محلی دادگاهمأموريت به مازندران من
 به خاطر زهره چشم ، انقالب تهران بودشمرده و او را که چشم و چراغ دادستانی

مراه با ی جو رعب و وحشت در منطقه، ه    اشاعههمچنينگرفتن از مخالفان و رقبا و 
گذاشت،  و حکم حاکم شرع را که او به روی ديده و جان می اعدام کرده "ارزناک" يک
 حتا او . انقالب تهران اطالع دادندموردش اجرا کردند و خبرش را به دادستانی در

اش در اين بود که چرا  ی کوتاه مدت حبس را نيز نداشت و تأسف تصور يک دوره
  و بازجويان دادستانی او با موقعيتی که نزد الجوردی. استاندار نشده استفرماندار و يا

  .داشت، در فکر آزادی و ارتقای موقعيت خود در رژيم بود
 و پاسدارانش ، الجوردی۶بين ما و سالن. دو شب بعد، ما دوباره به حسينيه برده شديم

  نيز در حسينيه حاضر شده بود ولی خبری از حسين روحانیمنيژه هدايی. نشسته بودند
 سراغ او را از پاسداران گرفت و دليل عدم حضور او در حسينيه را الجوردی. نبود
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شسته بود، آمده و  که يک رديف جلوتر از ما نا نزد الجوردیه يکی از آن. جويا شد
 با ، زيرا الجوردیتغيير عقيده داده بود حسين روحانیگويا . ش نجوايی کردزيرگوش

 و بگوييد او را ٢٠٩ به اين را بدهيد: صدای نسبتًا بلندی که ما به راحتی شنيديم، گفت
در همين زمان، . ای چيزی نوشت و به دست پاسدار مزبور داد بياورند و بعد روی برگه

 نيز از منيژه هدايی. کرد و به روی سن رفت ی مناظره می  خود را آماده"بصيرت"
او نيز چنين کرد و وقتی روی . ه آغاز شودخواسته شد که به روی سن بيايد تا مناظر

اليسم و  ايده"ن حاضر به بحث بر سر موضوع م: سن آمد و خود را تنها ديد، گفت
اگر بخواهيد حاضرم بحث سياسی در . های فلسفی نيست مشکل ما بحث. نيستم" رئاليسم

شما :  دخالت کرد و گفتالجوردی. ولی بحث فلسفی نه. هر موردی که مايليد انجام دهم
 که خواستيد در اختيارتان هم هر کتابی راخودتان موضوع بحث را پذيرفتيد و ما 

ی شما را گوش کنند،  ايم تا مناظره گذاشتيم و حاال که اين همه افراد را به اين جا آورده
 حاضر به بحث : ماند و گفت سر حرفش باقیهمچنان منيژه هدايی! کنيد؟ امتناع می
، در همين لحظات پاسدار مزبور دوباره از راه رسيد و به الجوردی. مفلسفی نيست

. گويد حاضر به حضور در حسينيه نيست  میحسين روحانی: بار با صدای بلند گفت اين
و از طرفی به شدت خمشگين شده نست بهت خودش را پنهان سازد توا  نمیالجوردی

ی از پيش تعيين شده،  ردن مناظرهبه علت برهم خو. آيد که نيايد به جهنم نمی:  گفتبود،
به درخواست زندانيان که به ی آن شب حسينيه نيافتند و  رنامهی ب موضوعی برای ادامه

، يکی از محافظان جليل بنده و  از سرلک، بودانداختن الجوردی دهنده دست خوبی نشان
جليل که سواد خواندن . خواسته شد که به ارشاد زندانيان بپردازند و نزديکان الجوردی

ی خود  های احمقانه کاری به روی سن رفت و به تعريف از شيرينو نوشتن نداشت 
 دوباره به صحنه باز خواهد شد که حسين روحانی به خوبی حدس زده می. پرداخت
يد ی تلويزيونی جد  چيزی نگذشت که او ابتدا به يک مصاحبه. طور هم شد همين. گشت

ی  يی و شکنجهبازجو و مسلمان ناب به کار بازجو  دست زد و سپس به عنوان يک کمک
ی  او در مصاحبه. کرد زندانيان را ارشاد میزعم خود،  انيان پرداخت و گاهی نيز، بهزند

 تشريح چه که سابقًا  افزون بر آن،اش که از سيمای جمهوری اسالمی پخش شد تلويزيونی
 ،شد کننده مطرح می ای که از سوی مصاحبه شده های هدايت  در پاسخ به سؤال،کرده بود

ی اول و دوم من بود، تغييراتی در  ای که بين مصاحبه طی بيست روز فاصله: گفت
. ی تئوريک در من پيدا شد که باعث برخورد مجدد من با مواضع سازمان شد زمينه

برخوردهای پاسداران و : ی علل تغييرات اصول اعتقادی خود گفت روحانی در باره
هايی  گرايی از ذهنی روی من تأثير گذاشت و مرا ،ها تماس داشتم افراد مختلفی که با آن
  کردستانجايی که حزب دمکرات  از آنهمچنيناو  ! رهايی بخشيد،که در گذشته داشتم

ها را نيز به زير ضرب برده   آن، بود وشورای ملی مقاومتی متحدان مجاهدين در زمره
ژوازی به عنوان يک حزب نماينده بورکردستان رات تحليل ما از حزب دمک: و گفت
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 ،اش رابطه دارد انقالب که با محافل امپرياليستی و ايادیی ضد خلق کرد و دار و دسته
 از يروهای اين حزب انجام شد، چند تناری که با نو های سلسله به خاطر درگيری. بود

  .  شدندمکراتای هم زندانی حزب د  کشته و عدهاعضای پيکار
 است و "اسالمی" و "ضدامپرياليستی" رژيم يک رژيم مردمی،  او گفت به نظرروحانی
او . ی مردمی بودن رژيم است دهنده ميليونی مردم در نمازجمعه نشانتشرک

امپرياليستی ی ضد های شرق و غرب را نشاندهنده ی امپرياليست برخوردهای خصمانه
ی اسالمی بودن رژيم را نيز با توجه به اعتقاداتی که مردم  انست و جنبهبودن رژيم د

 حسين  در خاتمه! کنند، معرفی کرد دارند و شعارهايی که در اين رابطه مطرح می
 او به . شدخواستار مالقات با خمينیاش  آوری ديدار و خاطرات گذشته   جهت ياد روحانی

  . گريزی برای جان خود دست و پا کند راهبا اين بهانه خواست  اين ترتيب می
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های گوناگون از سوی  رايیس انتخوش داسچه که در اين دو شب گذشت، دست آنمتأسفانه 
اکثر اين راويان، شاهد . اند  خود را منتشر کرده"خاطرات زندان"گانی شده که نويسند

چه که توضيح آن رفت،  ی دقيق آن  يا تالشی در جهت ارائهاند و موضوع فوق نبوده
ها و نه شرح وقايع   نه تاريخ."ون نديدند حقيقت، ره افسانه زدندچ" اند و نکرده

مثًال . نيستندچه که در آن دو شب به وقوع پيوست،  يک بيان واقعيت آن  منتشرشده، هيچ
های سياسی  ی گروه مينار با شرکت رهبران بريده از برگزاری يک سآقای دکترغفاری

 که هر دو  به حسين روحانیی منيژه هدايی گويد که ناگهان با حمله در زندان سخن می
حمله "ريزد و  رو شده و همه چيز به هم می در سمينار بودند، روبهگان از شرکت کنند

پاچه به صفوف های پريده و دست  چماقدار با رنگسلح و توابانناگهانی پاسداران م
 چنين اتفاقی را نه در آن جلسه، که ما شاهد آن بوديم، مطلقًا! اند را خبر داده" بينندگان

چه را که ايشان در  تقريبًا تمامی آن. اند من، که هيچ يک از حاضران مشاهده نکرده
 در مورد منيژه دکترغفاری. خوانی ندارد ت هم با واقعيکند، مورد وقايع آن شب بيان می

 به خاطر دفاع از ، دبير کل راه کارگرنويسد که او به همراه علی شکوهی  میهدايی
   ٩٠! ضربه شالق را متحمل شدند۵٠٠مارکسيسم، قبل از اعدام 

  با ذکر نارسا و ناقصی از وقايعی که آن شب در ارتباط با منيژه هدايیامدادآقای وريا ب
  : شود که رخ داد، مدعی می

 توسط چند خواهد دوباره صحبت کند به دستور الجوردی رفيق منيژه که می
گردد و به احتمال   از سالن خارج می کشان- نفری از پاسداران مرد کشان

زيرا از آن پس . سپارد قريب به يقين همان شب در زيرشکنجه جالد جان می

                                                 
  .٢٩٢ی  ، خاطرات يک زندانی، چاپ اول، صفحه  رضا غفاری90
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   ٩١!دار استداده که بار ی اين رفيق نشان می قيافه. هرگز ديده نشد
 جزئيات آن را حتابا ذکر دقيق وقايع آن شب و شب بعد که در باال به آن اشاره کردم و 

. بينم سرايی آقای بامداد در اين مورد نمی  داستانبررسیرم، نيازی به نيز به خاطر دا
، محدوديتی در بيان نظراتش نداشت و اگر تنها توضيح ضروری آن که منيژه هدايی

اش صحت داشت، او در آن جلسه حتمًا خود به عنوان يکی از  موضوع بارداری
در . برد ی يک زن باردار، از آن نام می شکنجهمصاديق جنايات رژيم در رابطه با 

ی الزم را برای افشای جنايات رژيم در آن لحظه داشت و از   ارادهضمن منيژه هدايی
ها و طرز راه  های آقای بامداد، قيافه و حرکت  بر خالف گفته٩٢.بيان آن نيز ابايی نداشت

، نشانی از يک زن باردار، آن هم هشت ماهه نداشت که ايشان در رفتن منيژه هدايی
 از هواداران نيما پرورش. اند  نقل کردهشان، به نقل از ديدار مادر او و الجوردی کتاب

دهد که به هيچ  میهايش از موضوع فوق  ، نيز گزارشی به نقل از شنيدهسازمان پيکار
 در شب اول  وی از محکوميت سازمان پيکار توسط منيژه هدايی٩٣.وجه صحت ندارد

ان با مسئول ی آن و يا از مناظره. راند که به هيچ روی حقيقت ندارد ، سخن میمصاحبه
 سخن به ميان آورده که ٩٤ بود" تناقض٢٠٠"روف به که مع ، موسویآموزش اوين

 در آن دوران اصًال در اوين حضور نداشت و در جهاد موسوی. هم صحت ندارد اين
و   گوهردشت، به اوين۶٢ زنجان مشغول به کار بود و در سال گی و سپاه سازند
 نام "بصيرت"طوری که در باال اشاره شد، فرد مورد بحث،   همان.ر راه يافتحصا قزل

 به زندان راه يافته بود، در  که کارش را در دورانی که نيما پرورشداشت و نه موسوی
هايی های ما در اين نهفته است که از چيز ضعف زنقطهمتأسفانه يکی ا. زندان شروع کرد

کنيم که يا   را بيان میهايی ترواي.  اشرافی بدان نداريمگوييم که با قاطعيت سخن می
  .ايم و يا اطالع کافی پيرامون آن نداريم حضوری در آن نداشته
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ی   گفته بود، مصاحبهچه که منيژه هدايی الشعاع قرار دادن آن در روزهای بعد برای تحت
 او مانند ديگر در اين مصاحبه. تر انجام داده بود، پخش کردند تلويزيونی او را که پيش

منيژه .  به انتقاد از اين جريان و دفاع از جمهوری اسالمی پرداخته بودرهبران پيکار
 به خودی که در حسينيه اوين در جريان انتقاد ازها،  خش اين مصاحبه پيش از پهدايی

عذرخواهی کرده بود و با دفاع  عمل آورد، نسبت به انجام اين مصاحبه اطالع داده و

                                                 
  .۵٣ی  ها، جلد دوم صفحه ، جمهوری زندان  وريا بامداد91
م         ول که بيان خاطراتش از زندان   در کتاب تاريخ زنده، جلد ا        فريبا مرزبان   92 ر ه د ب م است، ضمن تاکي های رژي

د       سلول بودنش با منيژه هدايی، صحبتی از بارداری او نکرده و روايت            دايی را نق ژه ه ه مني های غيرواقعی راجع ب
  .کند می
  .٣۵، ٣۴های  ، نبردی نابرابر، صفحه  نيما پرورش93
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. خود از مارکسيسم و مواضع سازمان پيکار، در واقع خط بطالنی بر آن کشيده بود
بلکه .  پخش شد"سيمای اوين" ای نبود که از  تنها مصاحبهی منيژه هدايی مصاحبه
 و ی، همسر منيژه هدايیا های ديگر رهبران پيکار، از جمله مسعود جيگاره مصاحبه

  .  نيز پخش شدند و مهری حيدرزادهقاسم عابدينی
ی مشخص بود که برای فرار از زير بار فشار ا ی مسعود جيگاره از محتوای مصاحبه

اش  او متأسفانه برای آن که مصاحبه. ی تلويزيونی تن داده است ، به يک مصاحبهشکنجه
 را ی کار را در آن ديده بود که مجاهدين  قرار گيرد، چارهمورد قبول مقامات دادستانی

ای به زعم خود، فرصت را غنيمت شمرده و به نقد و  جيگاره. مورد حمله قرار دهد
چيزی که با استقبال از . محکوميت حرکت سازمان مجاهدين در فاز نظامی پرداخت

کرد آنان از نقد مجاهدين و عمل. شد رو می  و همراهان او روبهسوی الجوردی
طرفی تصديق  رفت ولی هر ناظر بی ی به شمار میا ترين حقوق مسعود جيگاره ابتدايی

او متأسفانه چشم بر . ود جای مناسبی برای انجام چنين کاری نبکند که زندان خمينی می
شنوند و در زير فشار  های وی را می اين حقيقت بسته بود که زندانيان نوجوانی که گفته

که مجاهدين  در حالی. العملی ممکن است از خود بروز دهند  چه عکس،برند به سر می
ی  داد که وظيفه اهميتی نمیوی . گويی به انتقادات وی ندارند هيچ فرصتی برای پاسخ

ی زندانيانی که  نقالبی او به عنوان يک رهبر سياسی، در جهت حفظ و ارتقای روحيها
اند، چيست؟ بدون شک او به نامشروع بودن   مبارزه با رژيم به زندان افتادهبه خاطر

او خود را هنوز يک مدافع مارکسيسم و . کرد، واقف بود تريبونی که از آن استفاده می
 ٣٠کرد ولی نسبت به مواضع آن به ويژه بعد از  معرفی میمعتقد به جريان پيکار
 و مواضع او نيز تقريبًا چيزی شبيه به مواضع حزب توده. خرداد، انتقاد داشت

او متأسفانه . نگريست ی جريان خود می گينانه به گذشته از موضعی شرم.  بود"اکثريت"
ده بود که يک سرش حمله به مجاهدين بود و يک سر ديگرش در شويی شرکت کر

ی مجاهدين و بخش منشعب مارکسيست آن که در سازمان   گذشتهمسائلپرداختن به 
ش  ضرباترغم علی، شويی که تقی شهرام.  معروف بودند"ها اپورتونيست"مجاهدين به 

هم پاشيدگی نيروی محوری مجاهدين و  که منجر به از دوران شاهبه جنبش انقالبی در 
ی انقالب گرديد، در آخرين مرحله از زندگيش آگاهانه  تقويت راست ارتجاعی در آستانه

 وعده و وعيدهای مختلف رغم علیشهرام . و مسئوالنه حاضر به شرکت در آن نشد
و ا. المصالحه جان خود قرار نداد سردمداران رژيم، جنبش انقالبی و مجاهدين را وجه

 حاضر نشد در حتا مسئوالنه،  موضعی به شکلی غير منتظره و از۵٩در تابستان 
های   تا مجبور نشود به سؤال،ی او تشکيل شده بود شرکت کند دادگاهی که جهت محاکمه

. کرد، پاسخ دهد ع را بازی میشر ، که نقش حاکم، شاگرد بهشتیعبدالمجيد معاديخواه
را برای  شرکت کرد و صالحيت ذاتی دادگاه ی اول دادگاه  تنها در جلسهتقی شهرام

تنها مجاهدين و نيروهای انقالبی را حائز : ی خود، زير سؤال برد و اعالم کرد محاکمه
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 به خوبی آگاه بود که اين دادگاه،  او٩٥.شناسد صالحيت برای دادگاهی کردن خود می
دانست که رژيم در پی  می ٩٦. او نيستاشتباهات و ياتدادگاهی برای پرداختن به نظر

نيست، بلکه  او "تفکر انحرافی"ی و ديگر قربانيان واقف  شريفمجيد دادخواهی خون 
  . انقالبی و مترقی، برپا دارندهای  بازی برای محکوميت جريان شب خواهند يک خيمه می

ای از نقش و مسئوليت تقی  ی را وادار کرده بودند که گوشها از همين رو مسعود جيگاره
چرا . آمد ی انجام آن بر نمی هر چند به هيچ وجه از عهده.  را نيز به عهده بگيردشهرام

 او ٩٧. مطلع هستم، نقشی در به وجود آوردن آن مسائل نداشتجا که ای تا آن که جيگاره
های آنان در رابطه با روابط درون سازمان در آن ساليان را، به شکل  ی سؤال کليه

او توضيح داد که به عنوان يک خط و دستور تشکيالتی، چگونه . داد کشافی پاسخ می
، ها هبا کار در کارخانفرستادند تا  های کارگری می دار را به محيط افراد مسئله

های آنان در رابطه با روابط   مجبور بود تا به پرسشهمچنيناو . شان حل شود مسائل
ابتدا از او خواستند . ای پاسخ دهد  از افراد، به شکل شرمسارانهبرخیجنسی موجود بين 

 بر شن و همراهارام در دورانی که تقی شه٩٨هزاد ی سرنوشت فاطمه فرتوک درباره
ه به زاد فاطمه فرتوک: ای گفت جيگاره. راندند، توضيح دهد  حکم میسازمان مجاهدين

 مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود، در سوی افرادی در مرکزيتکه از  خاطر اين
  .کند ای در جنوب تهران، خود را با نارنجک منفجر می يک بحران روحی در خرابهپی 

های جنسی از سوی کسانی که   متعدد انحراف و سوءاستفادهموارداز نظر من شنيدن 
برای  کسانی که ٩٩. انتظار نبوده و نيستدچار انحراف سياسی و اخالقی بودند، دور از

ايی پيش روند که حتا ج توانند تا آن برد مقاصد خود و نيز کسب و حفظ قدرت، می پيش
                                                 

تباه مطرح می                ١٢٩ی       در صفحه    آبراهاميان  95 ه اش ات شکنجه شدگان، ب ه          متن انگليسی اعتراف ه شهرام ب د ک کن
رعکس شهرام     حال آن. ی دادگاه اخراج شد    سه، به دستور قاضی از جل     خاطر زير سؤال بردن صالحيت دادگاه      ه ب ک

به عنوان اعتراض در جلسات دادگاه شرکت نکرد و مقامات رژيم تالش زيادی به خرج دادند تا وی را متقاعد کنند      
  . که الاقل در دادگاه شرکت کند

يوه  96 تفاده از ش ولی و اس ای غيراص ه       برخورده صر ب درت منح رل ق رای کنت ک ب ای غيردمکراتي هرام و ه ش
ران و  . کرد نبود جريانی که او رهبری می   خاستگاه اصلی اين نوع برخوردها، فرهنگ حاکم بر نيروهای سياسی اي

روه . باشد ها می به رسميت نشناختن اصول اوليه حقوق بشر از سوی آن        دين      امروزه درميان گ ا منتق های سياسی حت
  . کنند برد، استفاده می هايی که او به کار می  از شيوهیارد نيز در موشهرام و از جمله مجاهدين

داهللا  محمدقاسم  و هحسين سياه کال ،  طريقت منفردمحسن(اعضای مرکزيتگيری  کنارهبه دنبال    97 ه    )زاده عب ه ب ک
ای از اعضای  شان به خارج از کشور و دستگيری و کشته شدن عده معروف بودند و عزيمت "طلبی انحالل" جريان

د آن         -، بخش مارکسيست  ۵۶سازمان در طول سال      ه پيام ه    لنينيست با رکود و بحران مواجه شد ک برخورد  منجر ب
ای در اين دوره بود  جيگاره.  شد۵٧ها در خرداد  ل و اخراج آن. رهبری بخش م و جواد قائدیانتقادی با تقی شهرام

ورای  ه ش ه ب ره١٢ک ت    نف ده داشت راه ياف ه عه ازمان را ب دايت س ه ه اه . ک دن   ۵٧در آذرم دا ش ا ج ن بخش ب  اي
ازمان ای  س رد"ه ان" و "نب ه "آرم ار" ب ازمان پيک ارگرس ه ک ام داد" در راه آزادی طبق ر ن اب ج ب.  ر. تغيي ه  کت

  . نوشته حسين احمدی روحانی خلقسازمان مجاهدين
احمد در .  بود يکی از اعضای مجاهدين  وی يکی از اعضای فعال بخش مارکسيستی و همسر سابق احمد احمد         98

  .  شدوالت درون مجاهدين به ضديت شديد با اين سازمان پرداخت و بعدها از گردانندگان اويناثر تغيير و تح
دئولوژيک                99 درت و توجيهات اي تفاده از ق سی، اس تفاده جن رآورده    -  منظور از انحراف و سوءاس رای ب  سياسی ب

ها را مورد استثمار   گرفته نشده و آندر اين موارد، احساسات و عواطف زنان در نظر. کردن نيازهای جنسی است
  . دهند جنسی قرار می
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ها  که متفاوت از آن به نابودی فيزيکی رفيقان و همراهان خود، تنها به جرم اين
اهند اخالقی ديگری نيز خوهر عمل غيرانسانی و غيرانجام انديشند، تن دهند، مستعد  می
ی الزم  آاليی، زمينه گناهی، آن هم رفيق و همراه خود می وقتی که دست به خون بی. بود
، خيلی هم  اين مسئله. کنی میی انجام هر نوع فسادی را در خود نيز آماده و فراهم برا
 حتا به همين دليل بود که افرادی مانند وحيد افراخته. طبيعی و دور از ذهن نيستغير

ی گسترده با ها اری به همکسادگیديدند و به   نمیدليلی برای مقاومت در مقابل ساواک
 از درون زندان، حتابه پاس خدماتش ساواک  ١٠٠.گران تن داده بودند ساواک و شکنجه

 همچنينهای عاشقانه به معشوقش نوشته و  امکانی را برای وی فراهم آورده بود که نامه
های  انحراف"از نظر من اطالع يافتن از ! های عاشقانه از سوی او دريافت دارد نامه

آنان و گستردگی ابعاد آن چندان سنگين و مهم نبود چرا که نفس ی از ا پاره "اخالقی
 کسانی که ١٠١.کشی است تر از قتل و جنايت و آدم  بسيار سبک"های اخالقی انحراف"

ی اپورتونيستی، از نزديک مشاهده  تر و در خالل ضربه  را پيشروابط سازمان مجاهدين
نستند سقوط و اضمحالل اخالقی کسانی را که در دوران توا  به راحتی می،کرده بودند

  . سازمان حاکم شده بودند، تشخيص دهند ها بر "اپورتونيست"ی  سلطه
اختيار  گشود، من بی گرفت و لب به سخن می ای مورد پرسش قرار می که جيگاره هنگامی
، اکهای قبل و دوران نوجوانی خود و شوهای ترتيب داده شده از سوی ساو به سال

تالش ساواک برای جاانداختن تئوری فساد رهبران سياسی و مبارزان را . شدم پرتاب می
ها که خوب به يادم مانده بود، شويی بود که در آن  يکی از اين برنامه. آوردم به ياد می
ردار بودن دکتر کرد که از موضوع با  ساواک تالش می از بلندپايگان،تیپرويز ثاب

ای برای جاانداختن  مايه ، دست۵٣ مردادماه به هنگام دستگيری در یسيمين صالح
گرفت که وی به  حالی انجام می  دروگو با دکتر سيمين صالحی گفت. تئوری فوق بسازد

به همين خاطر با لباس بيمارستان و از خاطر زخمی بودن در بيمارستان بستری بود و 
و ی اهللا ميثم ی تيمی به همراه لطف  وی در خانه.کرد روی تخت بيمارستان صحبت می

در اثر انفجار بمب دست ساز، ميثمی هر دو دست و . برد به سر می ناصر جوهری
ه و يک چشم خود را  نيز زخمی شديمين صالحیهايش را از دست داد و س بينايی چشم
 و در جريان انقالب از زندان آزاد به چنگ ساواک افتادندسه هر . دهد میاز دست 

                                                 
ه     گران خشن ساواک   يان و شکنجه  يکی از بازجو  )  معروف به رسولی   (ناصر نوذری   100 دانيان سياسی گفت ه زن  ب
ه          ": بود ته ک رای سال    وحيد به قدری اطالعات در اختيار ساواک گذاش ده        ب ه ش ا تغذي م     ه ود      "اي ين ب ه راستی چن .  و ب

ار و سلوک شکنجه            " چشمه آب حيات  "ای تحت عنوان      وحيد جزوه  د از اخالق و رفت ه تمجي ته و در آن ب ران   نوش گ
  !ساواک پرداخته بود

عضالت حاج شد و اين مسئله به يکی از م  جنسی ديده می ها انحرافات   حتا در زندان خمينی نيز در ميان تواب        101
م چرا    نمی: گفت او بارها در جمع زندانيان با طعنه و به شکل مستهجنی می       . حصار تبديل شده بود     داوود در قزل   دان

ا می     " ...ک"هر کس    ه سمت م د  است ب ه سمت آن      او نمی . آي ه ب ا می   دانست کسی ک رود دچار مشکل اخالقی     ه
  . شود می
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 فوق را از طريق تلويزيون و جرايد آن زمان با اشتياق تمام موضوعات بارها ١٠٢.شدند
ام را ارضا  م و تنها حس کنجکاویای از امور نداشت هرچند سررشته. دنبال کرده بودم

در همان حال بسيار .  به خوبی در ذهنم داشتمهمچنانفوق را   کردم، ولی موضوع می
خوشحال بودم که اکثر قريب به اتفاق زندانيان، يا به لحاظ سنی آن دوران را به ياد 

  . شان گريخته بود  از حافظهمسائلند و يا اين که اين دآور نمی
ور بودند،   فساد جنسی غوطهه خود در انبوه فسادها و به ويژه کو خمينیهای شاه  رژيم
شناخت، فکر  ها را نمی  آنشدند که اگر کسی باره به چنان واعظان اخالقی مبدل میيک
 اين مقايسه بسيار . ننشسته استنشانقديسانی هستند که گردی از گناه نيز به داما کرد می

، قربانيان خود را به ، چگونه است که هم دستگاه شاه و هم دستگاه خمينیجالب است
  به"مصاحبه"به هر حال، در آن  ١٠٣کردند؟ فساد و انحراف جنسی و اخالقی متهم می

نقالب پرداختند  در بعد از ا در مناسبات سازمان پيکار"غيراخالقی"روابط زعم خود به 
. کردند، توضيح خواستند ياد می" جالل"ی فردی که از او با نام  ای درباره و از جيگاره

 فرد مورد نظر، کانديدای مرکزيت پيکار بود و به هنگام  :اسخ گفتای در پ جيگاره
های شب هنگامی که همه در خواب به  استراحت در منزل يکی از اعضای سازمان، نيمه

، قصد تعرض به همسر او را داشته که با مخالفت و سرو صدای او بردند سر می
  . گيرد شوند و موضوع باال می شود و به اين ترتيب همه از خواب بيدار می رو می روبه

 درون ِداو بعد از يک انتقاد از خو: ای در پاسخ به سرنوشت جالل گفت جيگاره
 وی ١٠٤.کزيت برکنار ماندی تنبيه تشکيالتی يک دوره از مر سازمانی، به واسطه

 ازدواج رسمی و  توضيح داد کهن تشکيالتی پيکارهای درو  در مورد ازدواجهمچنين
" اساسنامه ازدواج"گرفت، بلکه برای انجام اين کار  قانونی در پيکار صورت نمی

ساس گرفت و افراد بر ا ای که مصوب مسئوالن سازمان بود، مورد استفاده قرار می ويژه
 تأکيد کرد که همچنين او. ديگر بودندی بر ازدواج با يکتن روابط مبيجادآن، موظف به ا

کند و اگر   را تأييد نمی با زهرا سليم حسين روحانی و غيرتشکيالتی"اخالقیغير"روابط 
 در درون سازمان تنبيه ،سالمی نيز بگريزد از دام جمهوری ابر فرض حسين روحانی

                                                 
محل دستشويی عمومی ميدان بهارستان منفجر شده که منجر    ناصر جوهری همان روز بمبی در دستانش در          102

  . شود اش می ی به دستگير
واردی از انحراف و سوء                  گروه    بدون شک در ميان     103 ز م تفاده   های سياسی مخالف شاه و خمينی ني سی   اس ی جن
ه       بوده ا تجرب ی ب ده      و خواهد بود ول ه خود از سر گذران ان شهادت ده      ام می  ای ک ا اطمين وانم ب ن   ت ط درون اي م رواب

  . اند  فشرده ترين روابط بوده و هميشه و در همه حال روی معيارهای اخالقی پای ها سالم  سازمان
اندن          شناس    پس از چاپ اول کتاب، تراب حق       104 رای پوش ری ب ه تالش واف سئوالن سابق سازمان پيکار ک  از م

ردی     ق شد و همکار ايشان بهروز جليليان  ای منکر موضوع فو     حقايق دارد در نوشته    ين ف  از اساس منکر وجود چن
د ازجويی. ش تن ب ا در م انی  ام سين روح ده ح شر ش ای منت ده استه ين آم رده و " : چن م ازدواج نک ق جالل ه رفي

ه             موقعی که با رفيق گلی و يکی         ۵٧همانطور که قبًال نوشتم در سال        ار ک د، يک ب ه بودن دو نفر ديگر در يک خان
ن     گردد و می شود و بيدار می کند که چيزی به بدنش خورد و شوکه می رفيق گلی خواب بوده احساس می  ه اي د ک فهم

وده   الل ب رف ج ت از ط دين  "حرک ازمان مجاه دئولوژی س ر اي ی تغيي فحه  بررس ران، ص ق اي ر ٣۵٨ی    خل ، مظف
  .١٣٨۴نتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، بهار مهرآبادی، ا
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های سازمانی نخواهند  تشکيالتی خواهد شد و از او به خاطر نقض اصول و پرنسيب
ی او که از طريق تلويزيون به اصطالح  هايی بود از مصاحبه ها بخش اين. گذشت

 سيمای جمهوری چه که بعدها، از طريق ولی آن.  برای زندانيان پخش شدآموزشی اوين
اسالمی برای عموم پخش شد، تنها مربوط به موضوعات و روابط جنسی و چگونگی 

 را مواردی  ای پخش شده و بقيه پيکار بود که به شکل تحريف شدهسازمان ازدواج در 
 و مسعود ١٠٦ شرايطی را که تقی شهرامگاه هيچ البته من ١٠٥.نيز سانسور کرده بودند

گيرم و فشارهای وارده بر  سان در نظر نمیبردند، يک ی در آن به سر میا جيگاره
 از ستباي اما او می. کنم  را درک میی تلويزيونی ای جهت انجام يک مصاحبه جيگاره

های احتمالی رژيم را در  انديشيد و سوءاستفاده ای می قبل به نتايج انجام چنين مصاحبه
اش، در دل با  منصفانهنابعضًا  برخورد رغم علیبه عنوان يک زندانی و . رفتگ نظر می

 به گاه هيچی زندانيان مقاوم بود و   چرا که او در زمرهکردم دردی میماو احساس ه
به   و زهرا سليمفريدون اعظمی،  او و همسرش منيژه هدايی.خدمت رژيم در نيامد

  . ها نشنيد سرعت اعدام شدند و کسی بعدها چيزی در مورد آن
  

١٩  
 که  و همسرش مهری حيدرزاده١٠٧سازمان پيکار، مسئول تشکيالت تهران قاسم عابدينی

پس از   بود از تهرانس شورای اسالمیمجل  ی اولين دورهکانديدای پيکار برای انتخابات 
به ...  ودر نقش بازجو  و در آمدند دستگاه سرکوب به خدمتدستگيری و شکنجه

اش به موردی اشاره کرد که تا   در مصاحبهقاسم عابدينی. پرداختندبا رژيم همکاری 
 که ديدن مقدار زيادی عابدينی مدعی شده بود.  بود اتاقهای ها موضوع شوخی بچه مدت

های  و برخورد انسانی بازجويانی که گروه "مشترک کميته"گوشت در داخل غذای 
ارهای غيرانسانی متهم  و داشتن رفتیگر ها را به شکنجه سياسی با تبليغات دروغين آن

ها به تأسی از   بچه١٠٨!و روشن ساخته استهای ندامت را در ذهن ا  اولين جرقهکنند، می
تان کور، با  چشم: گفتند های عابدينی، هر گاه که غذای زندان کيفيت بدی داشت، می گفته

ش را زياد  الاقل يک کمی گوشت؟رو هم بزينمتان پشتک و وا اين غذا انتظار داريد برای

                                                 
ودن   نه های مذهبی در جامعه دامن زده و عوامفريبا کردند به حساسيت    به اين وسيله تالش می      105  بحث اشتراکی ب

اسالم و پرداختند که موضوع ازدواج در  گاه به اين موضوع نمی البته هيچ. ها را جا بياندازند   کمونيست زنان در بين
ترين در نوع خود است و دو طرف بدون وجود واسطه با بر زبان راندن تنها يک جمله به                روابط مبتنی بر آن ساده    

  .کنند هر زبانی که مايل باشند، پيوند برقرار می
بش در سال     106 ده و در سال    ۵٨  شهرام در اوج اعتالی جن دام شد  ۵٩ دستگير ش ورد شکنجه جسمی    .  اع او م

دان سرودخوان و دست     و دورانی را در زندان گذراند که هواداران ساده گروه      قرار نگرفت    های سياسی نيز در زن
  . افشان بودند

ود ۵۵ از اعضای قديمی و راننده تيم ترور سه مستشار آمريکايی در تابستان               قاسم عابدينی   107 ج .ر.  در تهران ب
  .، حسين احمدی روحانی خلقبه کتاب سازمان مجاهدين

  . توانست غير از اين بوده باشد و او در اثر فشار ناچار به گفتن چنين جمالتی شده باشد   حقيقت می108



١٣٠  نه زيستن نه مرگ

شد،   درغذا پيدا می هنگامی که مقداری گوشت.کرديم کرديد تا در مورد آن فکری می می
ها چند نفر مانند   امکان دارد با ديدن اين گوشت،دادند که مواظب باشيد ها هشدار می بچه

های استداللش مبنی بر   کسی که پايه!ببرند  به حقانيت جمهوری اسالمی پیقاسم عابدينی
نيازی ديگر کنيد که  يق میحقانيت يک رژيم، بر چنين خزعبالتی استوار شده باشد، تصد

 زنده ماند و در ها مهری حيدرزاده از ميان آن. های وی نيست  گفتهبازگفت و توضيحبه 
اش در همه جا  ر که آوازهحصا  و قزلهای اوين ها خيانت در زندان ، بعد از سال۶۵سال 

 و ی اطالعات مقاالتی عليه مجاهدين  بعدها نيز در روزنامهپيچيده بود، آزاد شد و
 و کليه های قاسم عابدينی وقتی به گفته. رسيد ی مسلحانه به قلم او به چاپ می مبارزه
افتم که در اثر گزارشی  اختيار به ياد يک بسيجی می انديشم، بی گان و خائنان میبريد

کرد ابتدا که به  وی تعريف می.  دستگير شده و به اوين آورده شده بود۶٠در سالغلط، 
شنيدم و با خودم   را میفرياد  و داد وی بازجويی رسيدم، صدای شکنجه پشت در شعبه

. اند بلکه تو دل متهمان را خالی کرده و از آنان اطالعات بگيرند  نوار گذاشته:گفتم می
ی پاهای باند پيچی شده شدم، دچار شک و ترديد گرديدم و  امی که متوجهولی بعد هنگ

سپس وقتی خودم به داخل شعبه رفتم، شّکم به يقين تبديل شد که با يک مشت جانی و 
کرد که  گرفت و دعا می خواند و روزه می او شب و روز نماز می. رو هستم دژخيم روبه

است و عاقبت و آن دنيای خود را فدای دستگير شده و به چشم خودش حقايق را ديده 
در . اوين بودزندان های رژيم و  اين يکی از پارادوکس! رژيم نکرده است حمايت از

ها در  يکی از آن. يک برهه از تاريخ دو تن دستگير شده و به اوين آورده شده بودند
، دست پيشگی رژيم خويی و جنايت  صادق رژيم بود که با ديدن درندهی نيروهای زمره

آورد که چنين شانسی را  از حمايت آنان شسته و روز و شب شکر خدا را به جا می
نصيبش کرده و ديگری از رهبران يک جريان سياسی چپ بود که قبل از دستگيری 

اين . کرد ترين مواضع را عليه رژيم اتخاذ می هيچ خدايی را بنده نبود و به ظاهر چپ
 برادران پاسدار که آن موقع  اثر دستگيری توسطکرد که در رهبر ابراز خوشحالی می

ش به زندان، از حصار تشکيالتی و انتقال نشده بودند، "ام زمانسربازان گمنام ام" هنوز
ای که جلوی نظرش را گرفته بود، به کناری رفته و او به حقايق  به در آمده و پرده

 او در زمين را کسب گاننمايندکند که رضايت خاطر خداوند و  رسيده است و تالش می
  . گفتند البته نياز به توضيح نيست که کدام يک راست می. کند
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  آه اسفنديار مغموم"

   تو را آن به که چشم
  "فرو پوشيده باشی

های  نظری مان اسير تنگ  تاريخ ميهنهای گوشه بسياری از اردموموضوعی که مانند 
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 لطفی تمام از و خاطره نويسان با کممعمول شده و از نظرها دور مانده و تاريخ نگاران 
ی  اند، داستان جوان رعنايی است که با دالوری خود حسينيه کنار آن بی تفاوت گذشته

 صادقانه و اعتراف به  متأسفانه کسانی که انتقاد از خوِد. را به لرزه در آورداوين
دهند، به راحتی  ا تا حد خلق يک حماسه ارتقا می ری منيژه هدايی  از دل برخاستهضعِف

، درست  هوادار مجاهدينی ، يک دانش آموز سادهی حسين فقيهی از کنار دفاع قهرمانانه
گذرند، بدون آن که ذکری از وی و   می۶٠در همان دوران و همان تاريخ يعنی اسفندماه 

 . آزارد، بکنند م چنان ذهن و روح مرا میی تابناکش که ه خاطره
 به همراه دو ناگاه متوجه شدم که الجوردی. های قبل به حسينيه بردند ما را چون شب

ها از هر سو، سن نمايش را  نورافکن. کنند پاسدار، جوانی را به باالی سن راهنمايی می
رود و تماشاگران با بهت و  ای به روی صحنه می گويی که نمايشنامه. احاطه کرده بودند
مانند تأترهای برشت، تعدادی از . کنند های آغازين آن را دنبال می هيجان، صحنه

. پرداختند جا به ايفای نقش می بردند و از همان بازيگران در ميان جمعيت به سر می
 را برداشت و از او خواست خود را بند وی شم چروی سن، پشت تريبون، الجوردی

انش در شمچ. يی به محل آورده بودند بازجواو را يک راست از انفرادی و. معرفی کند
با گرفتن دستانش در مقابل . اثر نور شديد نورافکن ها، تاب ديدن را از دست داده بودند

 آن قرار گرفته و يی که دراو شناختی از جا. داد هايش، ناآرامی خود را نشان می چشم
رد و ک شايد دانستن اين موضوع کمکی به او نمی. گر او بودند، نداشت کسانی که نظاره

يکی از  ، دانش آموزاو خود را حسين فقيهی. ش مهم نبوديا اصًال در آن شرايط براي
نسبتًا جوانی بود الغراندام و . رفی کرد معهای شرق تهران و هوادار مجاهدين دبيرستان

 رو به تماشاگران الجوردی. ضعيف، شايد در اثر بازجويی به آن وضع دچار شده بود
 .کند ش دفاع می از مواضعهمچنان ترور داشته و او يک عمليات موفق: صحنه گفت

به : و بعد ادامه داد! بيا با هم بحث آزاد کنيم: گی گفت لود و با  کردهحسين رو به سپس
باالخره بر . نما؟ حسين اما تمايلی برای پاسخ دادن نداشت نظر تو چپ خوب است يا چپ

: گاه به شکل استهزاآميزی گفت  آنالجوردی. چپ: ، گفتاثر سماجت الجوردی
: تر گفت  او با صالبت هر چه تمام نما؟ يست چپ خوب است يا اپورتونيست چپناپورتو

  ! کند و گلوله بين ما و شما فقط خون حکم می. بين ما و شما بحثی نيست
  او جمعيت را آرام زير نظر داشت،. ای در حسينيه پيچيد همهمه

  نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست
  ١٠٩های ياران زد دلگره بگشود از ابرو و بر 

ی  حسين ضمن تأييد ضربه.  را به خاک افکنديمديدی چگونه موسی:  گفتالجوردی
ی را در بزرگتر بسيار های اما ما ضربه: حمل شده بودند، گفت متبزرگی که مجاهدين

ی سال پنجاه و شهادت محمد  پس به ضربهو س. ساليان گذشته متحمل شده بوديم
                                                 

  .  حافظ109



١٣٢  نه زيستن نه مرگ

و بعد زيرکانه . د و تقريبًا تمامی اعضای کميته مرکزی آن زمان اشاره کردنژا حنيف
 نيز همين تصور شما را داشت که همه چيز تمام شده است، ولی ديديد ساواک: ادامه داد
ی   بار و به انحای گوناگون عنوان کرد که با شما از لولهحسين چندين. گونه نبود که اين
 که خود را باخته بود، تالش کرد صحنه را به نفع الجوردی. کنيم مان صحبت می سالح

يی کنی، پس چرا در بازجو هايت دفاع می تو که اين چنين از آرمان: خود بچرخاند، گفت
 را های الجوردی پی صحبت" دايی جليل " ت را دادی؟ا ادی و اطالعاتضعف نشان د

تر،  مردی هر چه تمام با ناجوانالجوردی.  خوردیشير هم داديم: گرفته و اضافه کرد
در شرايطی گرفتار شده بود که حسين  .برد را زير سؤال میش  و شخصيتحسين
 را بازجويانيا توانست از خود دفاع کند و بگويد که اطالعاتش را نداده است و  نمی

پاسخ   را بیی الجوردی شرمانه تر از آن بود که يورش بی  زيرکولی... فريفته است و
شما حد و . گريد شما شکنجه: ، توپ را به زمين او شليک کرد و گفتبا ظرافت. گذارد
گوشت، تحمل آدمی  کابل است و پوست و. شناسيد  را در شقاوت به رسميت نمیحدودی

شايد . خواست، آراست طور که می او صحنه را دوباره به نفع خود آن. نيز حدی دارد
شدند و يا به هنگام   میين رهبران سياسی نيز در آن لحظه اسير ترفند الجوردیبزرگتر
 را در ولی او با يورش خود الجوردی. شدند دچار انفعال و لکنت زبان میگويی،  پاسخ

ترسی؟ او گفت  خوب چرا از انجام بحث می:  گفتالجوردی. الک دفاعی فرو برده بود
گر ا. گوی سازمان مجاهدين نيستم من يک هوادار ساده هستم و سخن. ترسی ندارم

اگر مجاهدين بگويند مرا بکش، :  گفتالجوردی. لی داريد، از خود مجاهدين بپرسيدسؤا
اگر :  زهر خندی زد و گفتالجوردی! تکشتم می: درنگ پاسخ داد کنی؟ بی چه می

، با دست زندانيان نشسته در ردیالجو. کشتم می:  را بکش چی؟ گفتبگويند گيالنی
ی اين افراد را بکش چه  اگر بگويند همه: حسينيه را نشان داد و با پوزخندی گفت

حاال فرض کن که :  اصرار کردالجوردی. چنين چيزی نخواهند گفت:  او گفت کنی؟ می
بعد از چند . چنين موردی پيش نخواهد آمد: کيد کردچنين چيزی بگويند؟ وی دوباره تأ

بار رفت و برگشت اين سؤال، او سرانجام نگاهی مغرورانه به سراسر حسينيه انداخت، 
ش داشت و قيمت پيشنهادی را در ذهناز اين سوی تا آن سوی، گويی نگاهی خريدارانه 

 کرده و الجوردیهيچ کس را از نظر دور نداشت و بعد رو به . کرد  سنگين می- سبک
برای اين که خيالت را راحت کنم، اگر : گفتباريد   از آن میقاطعيتبا کلماتی که 

  ! ها را خواهم کشت ی آن بگويند و بتوانم، همه
تمام افراد حاضر در حسينيه از صميم . ای درگرفت سکوت حسينيه درهم پيچيد و همهمه

اش را  داد و آمادگی ی ما را می او حکم مرگ همه. دادند میقلب با او همراهی نشان 
ش ا  همه در دل با او بوديم و ستايشکرد و طرفه آن که برای به رگبار بستن ما اعالم می

و به اين طريق ايمان به راهش . کشيد  میاو صالبت خود را به رخ الجوردی. کرديم می
 حکم مرگ محتوم الجوردی. کرد، نه ما را  را تحقير می الجوردیاو. کرد را اعالم می
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اقتدارش را به . برابر او پيروز ميدان بوددر اين نبرد نا. داد و نه ما را و يارانش را می
هايش، چندين   در خالل صحبتردیالجو ١١٠. و همه مزدوران کشيده بودرخ الجوردی

 است که تا آخرين لحظه با او کسی. من او را به خاطر صداقتش دوست دارم: بار گفت
. کند، اين چيزی است که ما خواهان آن هستيم ده و االن نيز از عقايدش دفاع میيما جنگ
او . کرد  منظورش را به وضوح بيان میالجوردی. ی نفاق را بدريم خواهيم پرده ما می
تر بتواند با تمرکز  سپر در مقابل خود داشته باشد تا راحت خواست زندانيان را بی می

د و طيف های زيا به خاطر دستگيری. شان را در هم شکند فشار روی آنان، مقاومت
ا هدف شکستن آنان غير ممکن  ب،ی زندانيان  امکان تمرکز روی همهی زندانيان، گسترده

بودند و چه بهتر اين که خود در اين امر پيش قدم  بايستی نشان کرده می افراد می. بود
 را سمبلی خواست حسين فقيهی او می. شوند و راه را برای فشارهای بعدی هموار سازند

ز پيش پذيرفته بود، تنها او تحقير خود به دست او را ا. برد هدف خود سازد برای پيش
گاه خود بيرون کشد و آنان را به  به اين اميد که ديگران را با اين ترفند رذيالنه از کمين

 که مشغول بازی در  در حالی۶١ در بهار حسين فقيهی. مصافی نابرابر فرا بخواند
شيرآهنکوه "ی اعدام خوانده شد و   جوخه بود، نامش برای رفتن به آموزشگاه۶سالن 
 يک دل سير سرخوشانه و شاداب به سوی جاودانگی روانه شد و آسمان اوين" مرد

  ."ابرها، پربار از تاراج آفتابند و آتش" گريست چرا که
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 در الجوردی. ديم گرد هم آمها، در حسينيه اوين چند روز بعد از بسته شدن در اتاق
دانيد و از سوی  ابتدا گفت همان طوری که می در. پرسش و پاسخی داخلی شرکت کرد

 نظر شود و های سياسی نمی  مشمول گروه١١١"فرمان عفو امام"ما نيز بارها عنوان شده، 
 از در ضمن بعضی: ای کريه گفت سپس با خنده.  بوده است"ها گروهک"امام غير 

 سپس . تلويزيونی است، زياد جدی نگيريد- ها، تنها برای تبليغات راديو ها و فرمان گفته
شرع " گويی به کفار نداريم و به لحاظ شرعی ما محدوديتی در رابطه با دروغ: افزود
  .  نيز دست ما را در اين زمينه باز گذارده است١١٢"انور

 را کی باز خواهيد کرد؟ ١های سالن در اتاق:  در پاسخ به سؤال فردی که پرسيده بود
ی  ی کافی نداريم و گرنه همه  به اندازه انفرادی سلولبرويد خدا را شکر کنيد که: گفت

. ی کار شماست کرديم، چون تنها سلول انفرادی چاره شما را به سلول انفرادی منتقل می

                                                 
ه و110 د اطاعت کورکوران ود...   پاسخ او تأيي اومی در آن لحظه پاسخ ا. نب سان مق ه. داد و را میهر ان ا  ی  هم  م

د آرزو می ان باش رديم پاسخ او چن ود. ک ا ب ای م ان گوي ا می آن. او زب ه م ه ک ل  چ ه هر دلي يم و ب اد کن تيم فري خواس
  .ساخت او روح مقاومت بود و همين او را دلنشين و دلربا می. کرد کرديم، او به نيابت از جانب ما فرياد می  نمی

  است که عوام فريبانه دستور آزادی اکثريت    ١٣۶٠ بهمن   ٢٢ به مناسبت    ده خمينی   اشاره به فرمان عفو گستر      111
  !زندانيان دستگير شده را داده بود تا شب عيد را در کنار خانواده های شان به سر برند

  .  اند رامين ائمه استنباط کردهی دستورهای دينی که مراجع وبزرگان شيعه از قرآن و سنت و ف    مجموعه112



١٣٤  نه زيستن نه مرگ

کرد تا هر چه زودتر زندان  شش را میاو با اين ديد و از اين منظر بود که تمامی تال
 را نيز به  اوينهای انفرادی آسايشگاه  را راه اندازی کرده و کار ساخت سلولگوهردشت
جا فرستاده   دسته زندانيان مقاوم را به آن- خواست دسته به زعم خودش، می. اتمام رساند

ی زندان زمان شاه و بضاعت   تجربهالجوردی.  دو آتشه تحويل بگيرداز آن طرف تواب
 در ارتباط با تحمل شرايط سلول انفرادی داشت و قطارانش را هممحدود و اندک خود و 

کرد که بقيه نيز در سلول انفرادی مثل خودشان  با تعميم دادن آن به همه، تصور می
برد و پس از  اش پی اما زمانی بيش نپاييد که به بطالن نظريه. ه خواهند شددرماند

های انفرادی گوهردشت، از اين تجربه  های زندانيان به سلول فرستادن نخستين گروه
هايش دست يابد که همانا شرايط  دست کشيد و تالش کرد از طريق ديگری به خواسته

در . تر نيز بودواقع مؤثر ربود که د... قيامت و کيل قبر و ر و تشحصا جديد در قزل
ی  ی به اوين آمده و در حسينيهاهللا عسگراوالد ن دوران بود که يار غار او، حبيبهمي

ای خواند مربوط به   مرثيهشاهی سخن گفت و از جمله الم دوران ستماوين از مظ
از او چنان . هم فقط به مدت يک ماه، متحمل شده بود رادی، آنزجرهايی که در سلول انف

از بدترين گفت که گويی يکی  ش در زمان شاه سخن میا يک ماه به سلول انفرادی رفتن
  ! اجرا کرده بودندها را در موردش شکنجه

  نسبت بهها، مربوط به اعتراض هواداران سازمان فدائيان اکثريت يکی از سؤال
 برای حفظ نظام به فعاليت ها مدعی بودند آن.  بودن به اوينشا دستگيری و انتقال

اند و دستگيری خود را  اند و جز خدمت به جمهوری اسالمی کاری انجام نداده پرداخته
مهری و   با بیچرا که. ها بود قع، حق با آندر وا. خواندند غيرقانونی و غيرمسئوالنه می

جا   اين"فرخ" امروز:  با خونسردی گفتالجوردی. سی رژيم مواجه شده بودندناشنا حق
بود، به خود او نيز تأکيد کردم که نشست تشکيالتی و کار تشکيالتی در اين شرايط 

اند و  اند، حتمًا مرتکب خالف شده ممنوع است و کسانی هم که از گروه شما دستگير شده
 ظاهرًا از چنان صميميتی الجوردی. اند  را در اين زمينه زير پا گذاشتهتانیضوابط دادس

ها به روزگاری  اين صميميت. ناميد  می١١٣"فرخ" برخوردار بود که او را با فرخ نگهدار
شدند و پيکر رنجورشان در   میوپار لت کابل اتوباوگان ميهن در زير ضرببود که ن

ای به   فارغ از هر دغدغهفرخ نگهدار. شد سوراخ می - های اعدام سوراخ مقابل جوخه
 و به برخاست کرده و   نشست"قصاب تهران" و "جالد اوين"کرد و با  اوين مراجعه می
ای امروزه نيز از در  ين سابقهآور آن که فردی با چندرد! پرداخت تمشيت امور می

آزادی " و" عدالت طلبی"و " روشنفکری"و بيرق موعظه و هدايت مردم در آمده 

                                                 
ی دستگير و در            ۴۶در سال   . باشد   می وی از اعضای قديمی گروه جزنی       113 روه جزن  همراه با ديگر اعضای گ
ا سال               .  آزاد شد  ۴٨سال   اره دستگير و ت اهی دوب رد         ۵۶پس از مدت کوت ه سر ب دان ب روزی     .  در زن وی پس از پي

ور    ، قربان ان لنگرودی انقالب به همراه احمدغالمي    دالرحيم پ شتگر  علی عب ی ک اپور  ، عل شيد طاهری   ، مهدی فت ، جم
بش    وی. های فدايی خلق قرار گرفتند     در رهبری سازمان چريک   ...  و پور شاندن جن  نقش اساسی در به اضمحالل ک

  .فدايی داشت
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 بايد برای رسيدن به چنان مان،گ بی! را علم کرده است" بیدمکراسی طل"و " خواهی
ی امنيتی برخوردار  کرد که از چنان حاشيه  می جايگاهی، خدمات شايانی تقديم الجوردی

هويت  ،در آن روزگار. رسيد کرد و گزندی به او نمی وآمد می ه به اوين رفتبود ک
 با کردند، از سوی دادستانی معرفی میر سازمان اکثريت د را هوادای کسانی که خو کليه

 رابط اين سازمان برقرارتماس مستقيم با . گرفت  مورد بررسی قرار میسازمان اکثريت
 برای مصون ماندن از مجازات، خود را بسياری از هواداران سازمان اقليت. بود

ی  اندرکاراِن اين سازمان از دادن چند اطالعيه کاِر دست. کردند  معرفی می"کثريتیا"
ن ا به متحدها آن.  گذشته بودساده بر عليه نيروهای مترقی و همراهی با رژيم خمينی

در . کردند اصلی رژيم مبدل شده بودند و در اين رابطه از انجام هيچ کاری فروگذار نمی
شان  به هواداران سازمان فدائيان اکثريت ی مرکزی  های کميته  و اطالعيه ارگان رسمی
گر نيروهای مدافع انقالب و مدافع جمهوری همدوش و همراه با دي"دادند  رهنمود می

حرکات شبکه مزدوران امپرياليسم آمريکا " هشياری خود را به کار گيرند و ١١٤"اسالمی
ی آنان به دست  انهکار جنايتهای  ها و نقشه را زير نظر بگيرند و هر اطالعی از طرح

   ١١٥." و سازمان را مطلع سازند پاسداران سپاهًاآوردند، فور
هزار بار بدتر از آمريکا و ريگان " منافقين: "چنين در پاسخ به سؤالی گفت همالجوردی

منافقين " بلکه اين ١١٦ تن را از ما گرفتند٧٢ و بودند که بهشتیها ن  آنهستند چرا که
 را به وجود آوردند و "هشت شهريور". ت رساندندها را به شهاد بودند که آن" کور دل
به خوبی   او را نسبت به مجاهدين توزی  عمق کينه اين.ند را از ما گرفت و باهنررجايی
ات کشاف اين اعترافات و نظر. کرد او در بيان احساسش صادقانه عمل می. کرد بيان می

گرفت که برای  حالی انجام می  دردر مورد مجاهدين و آمريکا از سوی الجوردی
سپردند و از آنان به  فريبی، مجاهدين را در پرچم آمريکا پيچيده و به خاک می عوام

ها نيز در  یها و اکثريت ای بردند و توده های آمريکا و شيطان بزرگ نام می عنوان مهره
   :کردند ترين شکل عنوان می اين ميان بيکار ننشسته و به سخيف

است در ماهيت امر ...  و ، اقليتسياستی که امروز رهنمون عمل مجاهدين
 و  و پيکارهای شناخته شده چپ آمريکايی چون رنجبران با سياست جريان

 کارهای باندهای تروريست ساواکی و سلطنت طلب حتا و نظائر آن و کومله
  . ١١٧تفاوتی ندارد

                                                 
  .۶٠ تيرماه ٨  اکثريت-ی مرکزی سازمان فداييان خلق ايران   اطالعيه کميته114
  .  پيشين115
ره     مهم   محمد حسينی بهشتی دبيرکل حزب جمهوری اسالمی        116 ده    و سازمان    ترين مه وب پس   ی اصلی سرک      دهن

ار        به اشاره . از انقالب بود   ده ای  سيدرضا زواره ۶٠ی او برای بستن فضا و آخرين منافذ در به اللهی   ای حزب   و ع
سته شدن       ور شده و آن     به کانون وکال حمله    ان او الجوردی دستور ب جا را به تسخير خود در آوردند و سپس به فرم

ان          نشريه و روزنامه از      ١٧ ه بازرگ ی جمله ميزان و انقالب اسالمی را که ب ن     صدر   و بن ه اي د داد و ب  نزديک بودن
  . های سياسی و يکپارچه کردن حاکميت کليد خورد صدر و سرکوبی گروه ی حذف بنی ترتيب پروژه

  .١٣۶٠، بيست و هشتم بهمن ١۴٩ی   شماره  کار اکثريت117
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جنگ ما تا رفع فتنه : د، گفتنز  سپس با بالهتی کم نظير که تنها از او سر میالجوردی
ا و اروپا به سراغ کوبا ما بعد از شکست اتحاد شوروی و آمريک. در جهان پايانی ندارد

 در واقع ماهيت الجوردی. کنيم جا را ساقط می های آن رويم و حکومت و ويتنام می
دادستان کل دوران  سکیين ويش آندریهمچوناو . کرد عريان رژيم را عرضه می

گناهی   بايد بیکنند ن خود را انکار میکار بودن اعتقاد داشت زندانيانی که گناهاستالي
  .رسانندخود را به اثبات 

گيرد و به سالن   انجام نمی۴ها پشت بند  که اعدام آن شب وی بار ديگر تکرار کرد
وستی و کم کردن بار ی نوع د البته اين عمل نه به واسطه. سربسته انتقال يافته است

ها و  گاه داشتن تعداد اعدامی زندانيان، بلکه بر عکس برای مخفی نفشار روحی
شد به تعداد  ها می با شمردن تيرخالص. های رژيم بود جلوگيری از افشای تداوم جنايت

  . شد های تيرباران در طول هفته نيز مشخص می قربانيان دست يافت و هم چنين دفعه
پرداخت و يا   می  زندانيانهديدگرفته به ت  ميکروفون به دستگاه خود  گاه و بیالجوردی
 او پيش از .داد های زندانيان پاسخ می  سؤالشکافت و يا به  را میهای دادستانی سياست
ر حصا  و تيم همراه او در زندان قزلهای بهزاد نظامی  جنايتز مجبور شده بود بهاين ني

 مبنی بر سوراخ او ابتدا به تکذيب آن پرداخت اما با شهادت حسين سماواتيان. بپردازد
 در مقابل عمل انجام در همان جلسه الجوردی...  وکردن گوشش توسط بهزاد نظامی

از ماست "  ولی با خونسردی از آن به عنواندشده قرار گرفته و مجبور به پذيرش آن ش
گرد  مورد رسيدگی و پياين مسئله از طرف دادستانی: نام  برد و گفت" که بر ماست

  . قرار گرفته است
 بود که هيکل هوادار مجاهدين يک زندانی کم سن و سال، ولی قوی بهزاد نظامی

 وی با مأموريتی ويژه از سوی الجوردی. در او جمع بودهای منفی  ی خصلت مجموعه
ش گان نمايند و  حتا مستقل از حاج داوودبهزاد نظامی. ر اعزام گشته بودحصا به قزل
 کارهايش را   ولی شکی نبود که او گزارش. کردند گونه وانمود می و يا اينکرد  عمل می

ر، مدتی به عنوان حصا  قبل از اعزام به قزلبهزاد نظامی. داد  میتنها به الجوردی
 گردانده شده و قربانيان زيادی را به  اوينهای مختلف آموزشگاه نفوذی در بندها و سلول
اش نسبت به  رحمی ای به او و بی  اعتماد ويژهالجوردی. بود کشاندهزير مهميز الجوردی

 به درستی به او اعتماد الجوردی  بود و کشف الجوردیبهزاد نظامی. قربانيان داشت
 در او ديده بود، به  نيز پتانسيل جنايت و دنائتی را که الجوردیبهزاد نظامی. کرده بود

بند بود و دست وی دارای کابل، زنجير و .ورت از قوه به فعل در آورده بودترين صبه
ر به راه انداخته بود که زبان حصا برای مدتی چنان جو رعب و وحشتی در زندان قزل

آوردند، از آن به عنوان يک  که آن دوران را به خاطر می کسانی. از بيانش قاصر است
  . بردند نام می" کابوس وحشتناک"

شان در حمام بند، زندانيان مورد نظرش را لخت و تيم همراه او و مهرداد خسروانی
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 نشان با شالق و کابل به جا انداخت، به زير آب سرد می کرده و در حالی که آنان را
اين کار هر شب تا صبح . داد يی دوباره قرار میافتاد و سپس آنان را مورد بازجو می

سن و بيمار را مأمور  ی کم  تجربه زندانی بیتصورش نيز سخت است، يک . ادامه داشت
او هيچ حد و مرزی . تيغ در کف زنگی مست نهاده بودند. بازجويی از افراد کرده باشند

شناخت و هيچ درکی از بازجويی و اين که فرد مورد نظر راست  را به رسميت نمی
 و در توالت  موهای سر زندانی را تراشيدهمواردای  در پاره. گويد يا نه، نداشت می

کردند و در حداقل يک مورد که من از آن  مجبور به خوردن آن می رازندانی ريخته و 
 از انحراف جنسی رنج بهزاد نظامی. خبر دارم، به زدن آمپول هوا مبادرت کرده بودند

انی را در های رو هتوانست آثار عميق کمبودها وعقد ای به راحتی می برد و هر بيننده می
ش در هايی که او و گروه  همه جنايت ن روانی و آ رانی اين بيمار حکم.او مشاهده کند

 روز ادامه داشت، يعنی از آذرماه تا دی ٢٠ر مرتکب شدند، به مدت حصا زندان قزل
ر مدعی بود که اطالعی از حصا  رحمانی، رئيس زندان قزلحاج داوود. ۶٠ماه سال 

 نداشته و به مجرد آگاه شدن از آن، وی را به مجازات رسانيده و اعمال بهزاد نظامی
 بسيار سر و صدا کرده و به داستان بهزاد نظامی.  داده استترتيب اعزام او را به اوين

وريت قرار ذمحفل خارج از کشور نيز رسيده بود و مقامات رژيم را در راديوها و محا
کرد تا افتضاح به عمل آمده را جمع و جور   سعی میبه همين دليل، الجوردی. داده بود

 تا ادعا  را به صحنه آورداو مهرداد خسروانی. ی پرفضيحت آن بکاهد کند و از دامنه
اند و طبق خط داده شده از سوی مجاهدين با اين   بودهها هوادار مجاهدين کند که آن

بعدها مهرداد . اند  انقالب را داشتهی نظام و دادستانی اعمال قصد خراب کردن چهره
  .ی اعدام سپرده شد  شد و به جوخهوزی الجوردیت  نيز اسير کينهخسروانی

  
٢٢  

دادند که از   بسيجيانی تشکيل می را١ و به ويژه سالنران آموزشگاهتعدادی از پاسدا
 ”جنگ تحميلی“های  ی اعزام به جبهه آباد اصفهان، به بهانه روستای تيران از توابع نجف

 سادگیآنان به شدت از .  آورده شده بودندع برای پاسداری در زندان، به اويناما در واق
گذشت و آنان تنها شاهد   آن چه که در اوين میشان از  برخی.بردند روستايی رنج می

های جنگ بودند، اما  ای از آن بودند، تحت فشار بوده و خواهان اعزام به جبهه گوشه
های جنگ است و با آن فرقی  جا هم يکی از جبهه اده بودند که اينات زندان پاسخ دمقام
  . شان نوشته خواهد شد ی اعمال مهکند و به هر حال ثواب رفتن به جبهه در نا نمی

يان آن را  در بند بود که زندانکسرویاحمد يک دوره کتاب تاريخ هيجده ساله آذربايجان 
بعد از . گشت دست به دست میها  افی کرده بودند و در اتاق صح وبه چند قسمت تقسيم

 قطع يکديگرهای  آمد زندانيان را به اتاق و های بند را بستند و رفت آن روزی که در اتاق
 روزی مرتضی. ممکن شده بودهای کتاب غير دسترسی به ديگر بخشکردند، عمًال 
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 و بگو تاريخ هيجده سالگی ٢٧برو اتاق : هل تيران گفت به يکی از پاسداران اعليزاده
هيچ   مرتضی نيز بیتاريخ هيجده سالگی کی هست؟:  گفتپاسدار مزبور! را بدهند

پاسدار مزبور برای اين که نام کتاب از يادش ! تاريخ هيجده سالگی پيغمبر: درنگی گفت
سالگی  تاريخ هيجده " ،"تاريخ هيجده سالگی پيغمبر"کرد  نرود، درحالی که تکرار می

. ، در اتاق را بست و رفت و در همين حال شليک خنده در اتاق باريدن گرفت"پيغمبر
شب که  پاسدار مزبور داشت ما را به . اش را بگيرد توانست جلوی خنده مگر کسی می
ای   با لحن عاجزانه چی شد؟ شده  کتاب سفارش: اه به او گفتمبرد، در ر دستشويی می

  کتاب را گرفتم ولی وقتی به يکی!  تو را به خدا ما را دنبال اين کارها نفرستآقا: گفت
  انداختند و آن را  مرا دستها کتاب را در دستم ديدند و های ديگر رفتم، بچه از اتاق
ها به  آن. شان هستم کرد که گويی پسر ارباب ده از موضعی با من صحبت می .گرفتند

 همين دليل، به سرعت به خوانی نداشتند و به  و جريان عمومی آن همهيچ وجه با اوين
  پاسدار آسايشگاه۶۴ها باقی ماند که در سال  شان بازگشتند و تنها يکی از آنروستاها
 تا من را که  مأمور شده بودها بعد، است که همين پاسدار، سالج جالب اين. اوين شد

: به محض اين که مرا به سلول راند، گفت.  ببرده سلول انفرادی بهايم بسته بود، چشم
با يادآوری خاطرات گذشته نزديک بود از . صدايش را فورًا شناختم! رو به ديوار بنشين
زد، آن را  يادم آمد، اولين باری که آيفون را ديده بود که زنگ می. خنده روده بر شوم

شنيده که صدا از طريق آن را ته و روی زمين نشسته بود و گوشی از روی ديوار برداش
  .کرد تا از طريق آن صحبت کند ، در مقابل دهانش قرار داده و تالش میشد می

فرستادند و  سياه می  ها او را به دنبال نخود برد، بچه هر بار که ما را به بهداری می
و متوجه شد که دو تن از يک بار او سريع بازگشت . شدند مشغول صحبت کردن می

دو نفر مزبور با ديدن وی به . بندشان را باال زده و مشغول صحبت هستند ها چشم بچه
او سر آن دو را از روی زانوان شان بلند .  گذاشتندنشانسرعت سرشان را روی زانوا

کنيد و دوباره   يعنی من ديدم شما چه کار می!دال لی: ای گفت کرده و به شکل کودکانه
  !  گذاشت و رفتنشانشان را روی زانواسر

 قبل از اين که مرا به سلول بفرستد، .بعد از گذشت چهار سال پيچيده شده بود
چاقوت :  گفت،گرفت ای در حالی که زبانش می با لحن آمرانه. خواست رو دستی بزند می

چاقو ديگه . ام برادر گفتم چاقوکشی را ترک کرده.  نزديک بود از خنده بترکم.را بده
 از پاسخم رنجيده شد و .ات را بده  پيش خودم گفتم خوب شد نگفت اسلحه.گيرم دست نمی

ش کرد قوانين   بعد تال.حرف زيادی نزن: مرا رو به ديوار نشانده و با لکنت زبان گفت
ستفاده اما به جای قوانين سلول انفرادی، چگونگی ا.  کنده من گوشزد را بسلول انفرادی

شويی را شير دستخواست به من ياد دهد که . از امکانات داخل سلول را توضيح داد
. ی استفاده از آن را آموزش داد  و بعد آفتابه را نشانم داد و طريقه!کنند چگونه باز می
  و در.شينباز کرد، رو به ديوار بن در را "برادر پاسدار"هر وقت : سرآخر هم گفت
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 را هم ای چند از قوانين آسايشگاه جنسی به خرج دهد، پارهد بدکر حالی که تالش می
اش بگيرم و  توانستم جدی ای که از وی داشتم، به هيچ وجه نمی با سابقه. گوشزد کرد

 اين که رغم علی. آمدند هايی که از وی در خاطر داشتم، پيش نظرم می ی صحنه همه
ل آمدم و نقبی به گذشته زدم و ی او کمی سرحاحوصله نداشتم، ولی با شنيدن صدا

ها، انگشت  ای مدرسه  مثل بچه. ام گل کرده، خواستم کمی سربه سرش بگذارم جنسیبد
. کرد ها پرواز می  کيفی کرد، انگار تو آسمان !اجازه برادر: اشاره را بلند کرده و گفتم

کجا : چيه؟ گفتم: د و گفتاش را صاف کر سينه. موقع کسی از او اجازه نگرفته بود تا آن
 و بعد خودش روی آن نشست و جا آن:  توالت فرنگی را نشانم داده گفت رفع حاجت کنم؟

! نخير: شته باشد؟ گفتشه من را ببری جايی که توالت مسلمانی دا نمی: گفتم. م دادنشان
 چون جا کارم را بکنم، ترسم اگر اين آخه می:  گفتم.امدیجا زندان است، هتل که ني اين
فق خواستی منا می: ش کيست؟ گفتت، نمازم قبول نشه، آن وقت ضامنش فرنگی استوالت

تو : دوباره گفت. ترسم يک موقع بيافتم توی توالت ش میراست:  گفتم.نشی تا قبول بشه
رود  پس هرکس می!  عجب : فکر کردم که اين قدر ترسويی پس چرا رفتی منافق شدی؟

در سلول را که بست از خنده . دم نترس و پردل و جرأتی باشدحتمًا بايد آ، شود منافق می
دانم  نمی. ام را بگيرم توانستم جلوی خنده نمی. رفتم و کف سلول ولو شده بودم ريسه می

شانس آوردم که . ، خودم را کنترل کنمتوانستم اگر سلول را ترک نکرده بود، چگونه می
توانستم ببينم وگرنه  صورتش را نمی و رو به ديوار نشسته بودمهايم بسته بود و  چشم

  . محال بود که بتوانم جلوی خودم را بگيرم
  

٢٣  
گيری  آدمی اگر روند شکل. کرد ی عمل میآفرينکارجنايت به مانند يک کارخانه يناو

شخصيت يک پاسدار تازه مأمور به خدمت شده در اوين را در نظر بگيرد، به خوبی 
پاسداری که . ی افراد پی ببرد انهکارجنايتگيری شخصيت  اوين در شکلتواند به نقش  می

کرد و گاه  ها را حفظ می حرمت. شد، روزهای اول بسيار خجالتی بود تازه استخدام می
از اين که مجبور بود توالت و دستشويی را به سرعت خالی کند تا نوبت به اتاق بعدی 

همين پاسدار بعد از گذشت تنها چند . رفتگ برسد، خودش نيز در تنگی و فشار قرار می
. بست ، دست بقيه را ازپشت میمواردشد که در بعضی  هفته، به چنان دژخيمی بدل می

کرد،  روزهای اول در اتاق را که باز می. يک پاسدار بود که تازه استخدام شده بود
 کرديد، پس سالم بر شما که صبر"يعنی " سالم بما صبرتم و فنعم عقبی الدار: "گفت می

فهميد چه  بيچاره سالم اولش را می" .های جهان ديگر برخوردار خواهيد شد از نعمت
 اين جمله را گاه هيچدانست،  اگر می. فهميد میدهد، ولی معنی بقيه عبارت را ن معنی می

وارد به شخص   سه هفته طول کشيد تا اين پاسدار تازه. کرد در حق ما زندانيان ادا نمی
تواند  ها دائمًا در معرض انتخاب هستند و هر فردی می هر چند انسان. ل شودديگری مبد
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مرا به ذهن به سرعت به منجالب فرو افتد و يا از آن بيرون آيد، اما چيزی که هميشه 
گان را لعن و نفرين ترف منجالبکسانی که در : سازد، اين است که خود مشغول می

گرفتند، آيا خود مبادرت به انجام آن کارها  می قرار  کنند، اگر در موقعيتی مشابه می
    نيستند؟ مؤثرموارد نوعی تقدير، در اين کردند؟ آيا شانس و تصادف و اقبال و يا به نمی
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، اعالم ما يکی از نکات به ياد ماندنی و در عين حال منحصر به فرد در تاريخ معاصر
، ها، مانند کيهان ر از طريق برخی روزنامهحصا  و قزلروزهای مالقات زندانيان اوين

 خود همچنينهای زندانيان و  خانواده.  بودگان اطالعات، جمهوری اسالمی و آزاد
 انقالب که در نشريات عمومی  از طريق اطالعيه دادستانیزندانيان اين مهم را بايد

ی منحصر به فرد فوق به خوبی نشانگر ابعاد  پديده. کردند دنبال می ،شد کشور چاپ می
بايد   افراد جامعه تمامی.  گرفته بودی سرکوبی است که اقشار جامعه را در بر همه جانبه

راب در شدند تا بذر وحشت و اضط م مطلع میگری رژي  و وحشیسبعيتاز ميزان 
 اوين به مالقات ن بار در آموزشگاهاولي. ی اجتماع و در روان افراد کاشته شود همه

کرديم تا تاريخ مالقات بعدی  ها را کنترل می هر ماه با اشتياق روزنامه. ام رفتم خانواده
  . را متوجه شويم

  
٢۵  

يی  سه روز و دو شب بود که به بازجو، وحيد سعيدی نژاد١٣۶١چهارم ارديبهشت ماه 
ها و به ويژه من در بيم و هراس به سر  ی بچه رفته بود و هنوز بازنگشته بود و همه

دانستم که لو  شناختم و می برديم که چه بر سر او آمده است؟ وی را از بيرون می می
، يک روز قبل از انتخابات رياست ۶٠وحيد در اول مردادماه سال . نرفته است

 به داشتن فعاليت سياسی دستگير شده بود و باالخره در جمهوری، تحت عنوان مشکوک
در همان حدی که لو رفته بود، . هايش لو رفت ای از فعاليت  پاره۶٠بهمن ماه سال 

رفته و به پنج سال زندان محکوم شده  و سپس در اسفندماه به دادگاهازجويی پس داده ب
، هر شب خواب "فرار بزرگ"، تحت تأثير فيلم اوايل که دستگير شده بودم: گفت می. بود

در روزهای آخر فروردين، روزی يک نفر به شکل . ديدم فرار از زندان را می
چند . مان رجوع کرده و وحيد را به نام مستعارش صدا کرد  به اتاق١١٨"کوکلوس کالن"

 آهسته وحيد. داد، دور شد بعد در حالی که سرش را تکان می سؤال کوتاه از او پرسيد و

                                                 
تان و ضد رنگين    کالن  کوکلوس118   تان آمريکايی می    ها، به گروهی از نژادپرس د  پوس ه      آن. گفتن ه ب ام حمل ا هنگ ه

ه   ی رنگين ها زدن خانه افراد و يا آتش    ا ملحف ه     پوستان، ب فيد، سر و صورت و باالتن ه    ی خود را می    ای س اندند ک پوش
  .کردند ای استفاده می سايی از چنين شيوهها در زندان نيز برای عدم شنا تواب. شناخته نشوند
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را بر  ١١٩ابريشمچیکنم بازجويم بود، اسم مستعار من و حسين  فکر می: درگوشم گفت
روز دوم ارديبهشت وحيد را برای بازجويی صدا زدند و من از همان موقع . زبان آورد

  . دل توی دلم نبود
 بودند و وی را به شکلی انتقامی يان به موضع او در تشکيالت پی بردهاين بار بازجو

قيمتی داشت ولی حاال بعد  اگر روزهای اول وی را شناخته بودند، اطالعات ذی. زدند می
اواخر شب او را در حالی که به . ها تقريبًا سوخته بودند ی آن از سپری شدن ُنه ماه، همه

.  انتقال دهند٣٢۵های   به انفرادی شده بود، به اتاق بازگرداندند تا روز بعدشدت شکنجه
 نپذيرفته و دوباره او ٣٢۵ظاهرًا به علت مشکالت اداری و يا نبودن جا، وحيد را در 

 هنوز به بهره برداری نرسيده بود و آسايشگاه.  باز پس فرستاده بودندرا به آموزشگاه
  پاسداران بود و مديريتی جدای از دادستانی نيز متعلق به سپاه٢٠٩های انفرادی  سلول
ی پشتش  صورت و پاهای وحيد بر اثر شکنجه، به شدت متورم شده بودند و همه. داشت
م در زير هشت درست خيلی تالش کردم که بتوان: گفت. تکه سياه و کبود شده بود يک

غروب نام وی . آيد  دوباره مرا به نزد شما بفرستند تا ببينم فردا چه پيش میتاراه بروم 
های   رفته و حکم گرفته بودند، از بلندگوی اتاقرا به همراه ديگر زندانيانی که به دادگاه

بعد، ساعت هفت صبح جهت انتقال به آموزشگاه خوانده و اعالم کردند که روز 
ماليدم،  در حالی که پشت او را روغن می. شان آماده باشند ر، با کليه وسايلحصا قزل
تا بفهمند و . ر برویحصا است قبل از اين که متوجه شوند، به قزلبهتربه نظرم  : گفتم

.  خواهند شدبهترهايت کمی  کشد و زخم ی طول میبخواهند تو را بازگردانند، چند روز
ها و جراجاتی  تأثير زخمها فکر نکرده بودم و تنها تحت  من به هيچ چيزی در آن لحظه

آيد تا اندکی  که فرصتی پيش  قرار گرفته بودم و اين بدنش را پوشانده بود،که سراسر
ی باال و پايين کردن لختی فکر کرد و بعد از مدت.  نهايت آرزويم بود،استراحت کند

روز بعد، اول وقت همراه با بقيه . ر گرفتحصا مسئله، تصميمش را برای رفتن به قزل
تالش . ر اتاق را ترک کردحصا زندانيانی که حکم گرفته بودند، برای انتقال به قزل

رتش نشده و به لنگيدن او به ابتدايی او اين بود که کسی متوجه تورم بسيار زياد صو
مان رجوع کرده  بالفاصله بعد از عزيمتش، پاسدار بند به اتاق. هنگام راه رفتن، پی نبرد

 کار بود که هر چه زودتر پيگيربازجويش . و نامش را برای رفتن به بازجويی خواند
  . دوباره او را به زير شکنجه ببرند

او . او را بردندهمين االن آمدند دنبالش و : من به عنوان مسئول اتاق، به پاسدار گفتم
من نگفتم . يی برده استفکر کرد پاسدار ديگری، زودتر از او آمده و وحيد را به بازجو

ها زندان را  مطمئن نبودم آن. فقط به اين اکتفا کردم که بردندش. ر رفتحصا به قزل
عد پاسدار ديگری مراجعه کرده و او را جهت رفتن به نيم ساعت ب. ترک کرده باشند
ام، دوباره  من با حالتی طلبکارانه از اين که يک بار توضيح داده. بازجويی صدا زد

                                                 
  .  يکی از مسئوالن مجاهدين119
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تا حوالی ظهر دو بار ديگر نيز همين سناريو را تکرار کردم تا آخر . همان پاسخ را دادم
 با عصبانيت و فحش و بد.  خود به دنبال او آمدشگاه، از مسئوالن آموزسر، قاسم کبيری

:  من با خونسردی گفتم اين منافق کجاست؟: راه، مرا از اتاق بيرون کشيده و گفت بی  و
حتمًا در . ر خوانديد و با بقيه رفتحصا دانم، خودتان اسمش را برای قزل بابا چه می

چرا از صبح تا : گرديد؟ با ناراحتی فرياد زد ش میچرا اين جا دنبالها است،  ان آنمي
گويد  گويم، پاسدار می چی را نمی: زده و گفتم گويی؟ خودم را به نفهمی حاال اين را نمی
بگويم؟ فکر چه  از اين بيشتر. گويم آمدند دنبالش و رفت من هم می. وحيد سعيدی نژاد

چه . کنند ش میيجا پيدا روند توی اتوبوس و آن توبوس منتظر اوست، خوب میکردم ا می
فهميدم وحيد به سالمت .  جوابی نداشت؟خواهی دانم تو او را برای جای ديگری می می

 اوکردم، ولی گويا از آوردن  ی میپيگيرها موضوع را  تا ماه.  خارج شده استاز اوين
دانست که در اين ميان چه اتفاقی افتاده بود  خود وحيد هم نمیحتا . منصرف شده بودند

 ١٣۶٢در عوض يک سال و نيم بعد در آبان . ر برنگرداندندحصا که او را ديگر از قزل
  .اش کردند  شکنجهاو را به اوين آورده و در چندين شعبه بازجويی

  
٢۶  
فرما بود و   حکم، از صبح جنب وجوش خاصی در اوين١٣۶١  ارديبهشت١٢در 

ای در سطح شهر با نيروهای  های گسترده پاسداران ابايی نداشتند که بگويند درگيری
ها به قدری گسترده بود که بخشی از شمال  ی درگيری دامنه.  شروع شده استمجاهدين

  .در بر گرفته بود و خبر آن در سطح شهر نيز پيچيده بودشهر را نيز 
پسرعمويش در درگيری صبح :  گفتيکی از پاسداران آموزشگاه بعد از ظهر موسوی

راديو و تلويزيون رژيم نيز پوشش خبری . ، کشته شده استهمان روز با مجاهدين
ها تن از  غروب همان روز مشخص شد که ده. ودهای فوق داده ب يعی به درگيریوس

، مسئول بخش اجتماعی سازمان از جمله محمد ضابطیترين کادرهای مجاهدين،  ارزنده
  120.اند ها به شهادت رسيده  در خالل درگيریمجاهدين خلق

سيمای جمهوری اسالمی پخش  که عصر جمعه از "آرشيو هفته"چند هفته بعد در برنامه 
 موفق به انهدام يکی از ”هفت جی آرپی“ای را که در آن پاسداران با شليک  شد، صحنه می

ظاهرًا اين اولين بار بود که نيروهای رژيم از .  شده بودند، نشان دادهای مجاهدين پايگاه
ن در سطح شهر و مناطق های مجاهدي های نيمه سنگين برای مقابله با پايگاه سالح

                                                 
دين   ها تن از ارزنده      ارديبهشت ده  ١٩ و   ١٢  در روزهای     120 اعی مجاه ا   ترين کادرهای بخش اجتم ری ب  در درگي

اقرزاده  محمدضابطی: نيروهای رژيم به شهادت رسيدند، از جمله       د کالهدوز  ، قاسم ب دي  ، فضل ، احم ن، سوسن  اهللا ت
اری ، نصرت ميرزايیقه، حسن صاد زاد  ، حميد جالل  ، پری يوسفی  ، حميد خادمی  ميرزايی  جوان، فاضل   ، فائزه به
صلحتی دیم ته ازه ان، فرش ه عمراني دث، نائم ه مح انی، زکي ری خانب انی، مه ين خياب ری، مه عيد منب د ، س ، محم

، ، تاجی مهدوی، عاليه بازرگان، علی انگبينی، حسن رحيمی، مريم شفايی، نسرين مسيح، حسين جنتیتوانائيان فرد
يم   ، غالمعلی صادقی نيستانی  تقی اوسطی  د تقی آس ه   ، محم ی پروان اي  ، حسين جليل اس هم ژا  ون، عب د، اميرهوشنگ  ن

  .اباب آق
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 تقريبًا کسی دانم، به جز حسين اميرپناهی جايی که می تا آن. ندکرد مسکونی استفاده می
، يکی از ١٢١ناهللا تدي فضلو يا همراه وی محافظ . در اين حادثه زنده دستگير نشده بود

شده و حسين در تالش برای نجات جان  اهللا زخمی لفض.  بودينمجاهد کادرهای ارزنده 
اهللا را به خيابان رسانده و برای گريختن از مهلکه، به  او با مشقتی تمام فضل. وی بود

دهد که وی را رها کرده و  اهللا چندين بار به او فرمان می فضل. ای بود دنبال راه چاره
وی هنگامی که با . شود یرو م جان خود را نجات دهد، اما با مخالفت حسين روبه

کرده،  شود، در حالی که حسين او را بر دوش خود حمل می مقاومت حسين مواجه می
حسين، . دهد زند و حسين را در مقابل عمل انجام شده قرار می تير خالص خود را می

ای در همان حوالی رسانده و در يک منبع گازوئيل پنهان  گريزان خود را به خانه
رسند  ی مورد نظر می ی منطقه را محاصره کرده و به خانه ای رژيم همهنيروه. شود می

حالی که در کننده، وی را   هوش و اثر خون را روی منبع ديده و با انداختن گاز بی
 زير پس از دستگيری، حسين را به. کنند زنده دستگير میسيانورش را هم خورده بود، 

 را ی تاريخ اوينها ترين مقاومت ز حماسی و او يکی ابرند فرسايی می های طاقت شکنجه
 و به اعدام ی اوين محاکمه شده سال در حسينيهحسين در همان . دهد از خود نشان می

 ١٣۶١کند و در اسفند  در خالل محاکمه، شجاعانه از مجاهدين دفاع می. شود محکوم می
 اين که رغم علی.  را تکرار نکرد بهمن١٩رژيم اين بار اشتباه . گردد جاودانه می

ی  توانستند در تکميل ضربه  وارد کرده بودند و میی بسيار مهمی را به مجاهدين ضربه
 از بردن زندانيان جهت تماشای پيکرهای بهمن، به رجزخوانی بپردازند، ولی ١٩

چرا که به وضوح تجربه کرده بودند که بردن .  خودداری کردند ارديبهشت١٢شهيدان 
ی آنان، تأثيرات   بهمن، برخالف انتظار اوليه١٩زندانيان به باالی سر پيکرهای شهدای 

تر کرده و  عميقی روی زندانيان گذاشته و عزم آنان را در جهت مبارزه با رژيم جزم
  .ی در زندانيان پديد آورده بودبيشتر هانگيز

کرد، بعدها فاش کرد که    که در قسمت جهاد کار میهای اوين  يکی از توابحميد خليلی
 حميد خليلی.  را به وی نشان داده بودند ارديبهشت١٢وی را برده و پيکر شهدای 

شان را در مقابل  ها نجکچرا که نار.  صورت نداشتندکرد اکثرًا دست و تعريف می
 الجوردی. شان منفجر کرده بودند تا پاسداران نتوانند آنان را شناسايی کنندها صورت

 و مدعی شده بود که آنان را در ای از زنان را در آورند عدههای  دستور داده بود تا لباس
خجالت : گفت داد، می  در حالی که فحش میحميد خليلی. اند همين حالت دستگير کرده

اش نارنجک روی  گونه برای عدم شناسايی ها جنگيده و اين  را که ساعتکشند، کسی نمی
 هر در! شوند که با لباس زير پشت تيربار نشسته بوده است صورتش کشيده، مدعی می

                                                 
 برادر حسين، در اين رابطه  مسعود اميرپناهی. های گوناگونی در ارتباط با فرد زخمی در دست است        روايت  121

د        .  بوده است گويد، فرد مورد نظر قاسم باقرزاده     هايش می   به نقل از شنيده    ه خود محم راد ديگری از جمل ام اف من ن
  .  را نيز شنيده بودمضابطی
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بعدها اکبر .  تمامی نداشتجويی حيوانی الجوردی شرمی و کينه صورت وقاحت و بی
های   وی از الی در يکی از اتاق زندانيان مجاهد برايم تعريف کرد يکی ازپريزانی

 ارديبهشت، ١٢ شهدای پاسداران با گرفتن موی سربهداری اوين شاهد بوده که 
وار   و ديوانهکشيدند ين میرفت، روی زم  میها  آنان را در حالی که خون از آنهایپيکر

  .  تا در صورت امکان کاری صورت دهدزدند  ه را صدا میاالسالم زاد دکتر شيخ
  

٢٧  
های جنگ و عقب  جبهه بسيج و ارتش در، های متوالی نيروهای سپاه بعد از پيروزی

 نيز دست به  مناطق اشغالی، مقامات زندان و الجوردینشينی نيروهای عراق از
از سوی زندانيان، "  ای امامخمينی"تعرضی جديد زده، اعالم کردند که خواندن سرود 

ها با مسخره کردن  روزهای اول، بچه. به هنگام رفتن به هواخواری، اجباری است
. شدند که سرود را از حفظ نيستيم و بايد آن را از روی متن بخوانيم عی می مد،پاسداران

 در ، بود که پدرشان از رؤسای کميتههای اوين  دو تن از تواب و برادرشباقر عسگری
ندان مجبور شدند که سرود را روی باالخره مسئوالن ز. تر بودند ل  اين رابطه از همه فعا

همراه خود آورده و در اختيار زندانيان گ نوشته و هر بار پاسداری آن را تابلوهای بزر
يک بار يکی از پاسداران که فراموش کرده بود تابلو . قرار دهد تا آن را از رو بخوانند

که متن سرود را ها مدعی شدند  بچه. را بياورد، از ما خواست سرود را از حفظ بخوانيم
پاسدار مزبور ناگزير راضی شد هر مقداری از آن را که به ياد . آورند به خاطر نمی
ها مدعی شدند که هيچ بخشی از آن را به ياد ندارند و او  باز بچه. داريم بخوانيم
تان يادتان است ولی اين سرود را که اين همه  چطور سرودهای سازمان: متعجبانه گفت

ايم و  به علت تغزير دچار فراموشی شده: ها در پاسخ گفتند ادتان نيست؟ بچهايد، ي خوانده
 پالستيک کشيده پس از اين اتفاق مجبور شدند تابلوهای مزبور را! دست خودمان نيست

خوانی اجباری را اجرا ها مراسم سرود ی اتاق همه.  کنند نصبآموزشگاههای   و در حياط
خواستند به هر دليل که غالبًا به  شدند که می ها يافت می ه تعدادی در اتاقهميش. کردند می

به همين دليل صف سرودخوانی هميشه . نبود، سرود را بخوانند... خاطر ترس وجبن و
  .خواندند و بقيه تماشاگر بودند گرفت، هر چند تنها تعدادی می شکل می

شکل بسيار خسته کننده و با لحنی از نکات جالب اين سرودخوانی اين بود که سرود به 
باره، وقتی اما يک. شد دايی پايين خوانده می بريده و با ص- حاکی از عدم تمايل و بريده 

رسيدند،  می"  ای گذشته ز جان در ره هدف،ای مجاهد ای مظهر شرف"ی  که به جمله
 پاسداران .کردند ای آن را اجرا می تغيير حالت داده و با صدايی رسا و به شکل کوبنده

شان  شان را از اين موضوع پنهان کنند ولی از طرفی کاری از دست توانستند خشم نمی
خوانی بودند و اين بخشی از سرود مزبور حال سرود ها در چرا که بچه. نيز ساخته نبود

باالخره مسئوالن . خواندند  می ها سرود را به عشق همين يک جمله شايد بعضی! بود
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 خمينی"ستند تحمل کنند و اعالم کردند که اين بخش از سرود نا نتوازندان اين مسئله ر
ل مجبور به تعويض به همين دلي.  و کسی حق خواندن آن را نداردحذف شده" ای امام

  . تابلوها شدند
بند  (وزشگاه آم۶کردن زندانياِن سالن، مجبور يکی ديگر از اقدامات الجوردی
روزها، ساعت شش . گاهی بودجام ورزش صبحبه ان) مخصوص زندانيان کم سن وسال

 به حياط زندان آورده و به ها را به زور از خواب بيدار کرده و و سی دقيقه آن
 هدف اصلی الجوردی. کردند کردن می داری يک پاسدار، آنان را مجبور به نرمش ميانه

تشوی مغزی سوسال نبود، بلکه خرد کردن و ش سن  کردن زندانيان کم از اين کار، نرمش
گان رژيم، به شکل زير انجام شد ی همراه با نام بردن از کشتهحرکات ورزش. ها بود آن
  :گرفت می

   / ...، باهنريک، دو، سه/  دو، سه، رجايیيک،/  يک، دو، سه، بهشتی
  ! گان را به خوبی و تمام و کمال ادا کنندشد  مواظب بودند که افراد ناِم کشتهها نيز تواب

  
٢٨  

ی، يکی از ا  توسط کاظم افجهسالگرد مجازات کچويیبا  و مقارن ١٣۶١در تيرماه 
 مشغول به کار شده بود،  که به شکل نفوذی در زندان اوينپاسداران هوادار مجاهدين

ظاهر شده و در محلی که کاظم مبادرت به مجازات کچويی " سيمای اوين" در الجوردی
باز، در کنار  را در فضای به علت گرما، دادگاه: کرده بود، به شرح ماوقع پرداخت

 برگزار کرده و در حال محاکمه کردن تعدادی از زندانيان بوديم که ١٢٢استخر اوين
ما هر يک به . داد، به سوی ما نزديک شد ی در حالی که شعار میا ناگهان کاظم افجه

من در پشت اين : داد، ادامه داد  در حالی که درختی را نشان میالجوردی. سويی دويديم
ای يورش برد تا جلوی اقدام او را   هم به سوی افجهويیچدرخت سنگر گرفتم و محمد ک

ی همکارانش  ه با بقي کشته شده بود، الجوردیجايی که کچويی به نظرم از آن .بگيرد
کما اين که از پاسدار ابوالقاسم .  از وی بسازندقهرمانیای   چهرهتاکردند  تالش می
 و گفته بودند که دهنوی چنين کرده کشته شده بود،  بهمن١٩ نيز که در جريان دهنوی

دفاع   را که در ميان آتش طرفين بیرفته بود تا مصطفی، فرزند اشرف و مسعود رجوی
اين ادعا در ! شود  با تيراندازی مجاهدين کشته میاماو سرگردان مانده بود، نجات دهد 

شد که مدافعان پايگاه تا پايان درگيری، مصطفی و ديگر کودکان را در  حالی مطرح می
  . د بسته بودناه مزبور قرار داده و در حمام راوان حمام پايگ

  وحتا در فاز سياسی نيز از شکنجه، يکی از منفورترين عناصر رژيم بود که کچويی
ها، در حالی که چکمه به پا   وقت وی گاهی. داشت آزار و اذيت زندانيان دست بر نمی

                                                 
ی چنار واقع شده   و در ميان درختان سربه فلک کشيدهی خوش آب و هوای اوين   استخر قديم زندان در منطقه122
  .بود
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شتم ، به همراهی پاسدارانش به بندها هجوم آورده و زندانيان را مورد ضرب و کرد می
تنها وی ی را از او گرفته بودند و ا متأسفانه سالح کالشينکوف کاظم افجه. داد قرار می

 در اختيارش گذاشته بودند و از سوی ديگر به يک سالح کمری مجهز بود که مجاهدين
 خواندن حکم اعدام به علت برانگيختگِی قبل از انجام مأموريت، شروع به دادن شعار و

وگرنه بعيد نبود که در همان . شود کند که باعث هشياری و واکنش آنان می جانيان می
ی ماجرا را تعريف   بقيهالجوردی. شوند نيز کشته  و گيالنیعمليات، الجوردی

ی  يی به طبقهی پس از انجام عمليات دستگير شده و جهت بازجوا  کاظم افجه١٢٣.نکرد
قبل از عمليات، پای کاظم شکسته بود و برای مدت زيادی . شود  برده میدوم دادستانی

ناسبی گی بدنیِِ م هنگام عمليات، از تحرک و ورزيددر گچ بود و به همين علت در
 ی دوم دادستانی با اين همه وی از يک فرصت استفاده کرده و از طبقه. برخوردار نبود

کند و پاسداران به سرعت پيکر  جا خود را به پايين پرتاب می بام رفته و از آن به پشت
. کنند  است، منتقل میآباد که در نزديکی اوين هوش او را  به بيمارستان سعادت بی

   .رسد تان به شهادت می بيمارسمدتی درمعالجات در مورد وی مؤثر نبوده و پس از 
  

٢٩  
  خواهان تو، دل به مهر گردون ننهد

  لب برلب اين کاسه پرخون ننهد
   -  چون پرگار- در دايره اهل وفا

 124 گر سر بنهد، پای بيرون ننهد
، اتاق مجاورمان، از ٢٣را بستند، ارتباط ما با اتاق  ١های سالن  اتاقِراز زمانی که د
وجود . گرفت کرد، انجام می های پريز برق که دو اتاق را به هم مرتبط می طريق سوراخ

ها در اصل به عنوان   به اين دليل بود که اين سالنهای آموزشگاه پريزهای برق در سالن
 از اين طريق صحبت ها من با عليرضا يوسفی تاغلب وق. زندان ساخته نشده بودند

بيش از هر کس، آن روزها . عليرضا ايمان و اعتقاد عجيبی به راهش داشت. کردم می
  :کرد  را زمزمه میيوشيج هميشه زير گوشم اين شعر نيما. به وی تکيه داشتم

                                                 
اظم افجه       حاج احمد قديريان    123 ر، ک شتم تي ای قصد    معاون الجوردی در خاطراتش فاش ساخت که صبح روز ه

را که ... ، قديريان و ، گيالنی از جمله الجوردی، قدوسی تن از حکام شرع و مسئوالن دادستانی٢۴به رگبار بستن 
ا از آن   . کيل جلسه داده بودند داشت     در دادسرا تش   ه خاطر گزارش           ام ه ب ا ک ه او  های احمدرضا کريمی     ج ل ب   از قب

ديريان   . گيرند  ی کالشينکوف وی را می      روز اسلحه   مشکوک بودند صبح همان    ، رجوع کنيد به خاطرات حاج احمد ق
سيدحسين نبوی، محمدرضا سرابندی، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ   : ، تدوين١٨٢-١٨١های    صفحه
  .اول

اه خود،        ) ۴۴٠-٣۵٧(متولد مهنه خراسان  .ابوسعيد ابوالخير  124 رو، طريقت     بعد از تحصيالت مقدماتی در زادگ  م
رهاو در. آموخت اننخستين ی زم داسرار." است تصوف سخنگويان فارسی زب ه"  التوحي اای از گفتار مجموع ، ه
  .های نغز صوفيانه ابوسعيد است که از جمله شاهکارهای انکارناپذير نثر پارسی است ها و رباعی قطعه
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  خسانند آنان! ای فسانه
    ره به گلزارکه فرو بسته

کرد که  اش سنگين بود و هيچ اميدی به زنده ماندن نداشت، تالش می با آن که پرونده
ورد زبانش شعر . زندگی و اميد را در جان و روان کسانی که در مجاورتش بودند، بدمد

  :زيبای حافظ بود
  تلخی جان برآيد باک نيست ه گر چو فرهادم ب

   ز منماند  های شيرين باز می بس حکايت
 به اتاق ما ۶چون چهار نفر زندانی را از سالن.  تماسی نداشتيم٢٣مدتی بود که با اتاق 

اختی نداشته و جانب احتياط را ها شن منتقل کرده بودند و ما هنوز نسبت به وضعيت آن
وگو از طريق  در يکی از روزهای اواخر تيرماه، هنگامی که گفت. کرديم  میرعايت

 عليرضا را لطفًا: ، به فردی که پشت خط بود، گفتم بوديم ردهز کپريز را دوباره آغا
،  پس از چند لحظه. کمی صبر کردم. پاسخی نيامد. خواهم با او صحبت کنم می! صدا کن

مثل ! عليرضا چند شب پيش اعدام شد:  بريده گفت- ، بريدهفردی که پشت خط بود
توانستم برای  اشکی میک. شک شدهايم خ انگار خون در رگ. ها به عقب پريدم گرفته برق

ی تلخ چنان روی من اثر گذاشت که ديگر نتوانستم به  اين حادثه. آخرين بار او را ببوسم
  . از طريق پريز برق بوددر واقع اين آخرين تماس من . پريز برق نزديک شوم
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. مان رفت ب هم از ميانمحمد محجو هنوز از غم عليرضا به در نيامده بودم که علی
بود و برای همين علی گونش، با عينکی که به چشم داشت، به گاندی شبيه  صورت گندم
اهل جهرم بود و دانشجوی مجتمع مديريتی ونک، وابسته به . کردند ش میگاندی صداي

ی آموزشی   مؤسسه با ادغام چند"انقالب فرهنگی"بعد از  که  امريکا هاروارددانشگاه
ه، از پيش  به همراه علی قناعت.را به وجود آوردند "دانشگاه عالمه طباطبايی" ديگر
 در جهرم بود و در جنبش دانشجويی نيز در گذاران انجمن هواداران مجاهدين بنيان

ه پيش ای به علی قناعت بستگی ويژهلندی ارادت و دعلی گا .کردند ارتباط با هم کار می
ی سبکی  علی گاندی پرونده. حاضر بودم بارها به جای او اعدام شوم: گفت میاو . داشت
بازجويش او را به فردی نشان داده و . خوانند يی فرا میروزی او را به بازجو. داشت
. شنود یبيند و نه صدايش را م ی آن فرد را می  علی نه چهرههمين است؟: پرسد می

زنم، پس هر  دانم و بلوف نيز نمی ات را می  پروندهاردی مو همه: گويد بازجو به علی می
 را اردیی مو همه: دهد علی هم پاسخ می. ت به دادگاهی، بگو تا بفرستمدان چه را که می

دهد تا   ساعت فرصت می۴٨ بازجو به او. ای ندارم تازه چيزام و  م، گفتهدانست می که
اگر : کند بازجو تهديد می. داند، اعتراف کند فکرهايش را کرده و سپس هر چه را که می

ای،  چه را که کتمان کرده  ضربه کابل، هر آن٢٠٠ش را نگويی، بعد از خوردن راست



١٤٨  نه زيستن نه مرگ

کند که   تصور میهمچنان که جايی اما علی از آن. خودم يک به يک برايت خواهم گفت
 ضربه ٢٠٠بعد از تحمل .  زند زند، از گفتن حقايق سرباز می بازجويش دارد بلوف می

ه، در واقع مدت پيش علی قناعت. کند رو می ه روبهپيش کابل، بازجو او را با علی قناعت
ای را با رژيم شروع کرده و تا جايی پيش رفته بود  ی گستردههمکارشد که  زمانی می

 از او بطور گاه هيچولی رژيم . پرداخت که حتا به بازجويی از ديگر زندانيان نيز می
های معمول و رايج آن دوران را نيز نگرفته  علنی استفاده نکرده بود و از او مصاحبه

پيشه در لو  قناعت. ها شده بود ای به نام او در يکی از مصاحبه تنها يک بار اشاره. بود
گی او  خانوادمسائلهيچ چيزی، حتا گاندی، از  ی تشکيالتی علی  و کارنامه دادن پيشينه

های  خواستم در مورد فعاليت اگر خودم می: گفت میعلی گاندی . نيز فروگذار نکرده بود
وشته بود،  به اين تکميلی که او نم، باور کنام، داوطلبانه و آزادانه بنويس سياسی
  . توانستم بنويسم نمی

خورد که تا چند روز از  ی میا ی روحی علی گاندی در رابطه با اين مسئله، چنان ضربه
حکم سرداری را داشت که از پشت . به شدت به هم ريخته بود. آيد زير پتو بيرون نمی
انش کرد، اشک در چشم میی آن روز را بازگو   هرگاه خاطرهبعدًا . خنجر خورده بود

 رفت و سپس به سرعت ، به دادگاه١٣۶١ گاندی در تيرماه  عاقبت علی. زد حلقه می
  . اعدام شد
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 بود ”اقليت “ه، پانزده ساله، هوادار زاد های اتاق به نام مقصود بايرام چهيکی ديگر از ب
 شرکت کرده و با کالشينکف  مجاهدين۶٠ شهريور ١۶ی  ت مسلحانه تظاهراکه در

 به اتاق ما منتقل  آموزشگاه۶او را به همراه سه نفر ديگر از سالن. دستگير شده بود
ی خيلی خوبی برخوردار بود و ککش  که سنی نداشت، اما از روحيه با اين. کرده  بودند

اش ثبت شده   در پرونده لسلهم از نوع مس انگار نه انگار که اسلحه، آن. گزيد نمیهم 
.  رفته بود و منتظر دريافت حکم بودبه دادگاه. سراپا شور و نشاط و انرژی بود. است

، شدنگيرابت کند که قبل از دست ثکرد که به ما چقدر تالش می. دريغ ساده بود و بی
ش در نظر ای براي ی ويژه يد در سلول، جيرهو به همين دليل با کشيده است سيگار می

کنم که چگونه با اولين ُپکی که به سيگار زد، سخت به سرفه  هنوز فراموش نمی. بگيريم
ی  همه. سرش بگذارندها برای اين که سربه  ی بچه مايه بعدها همين شده بود دست. افتاد
او که . پاسدار بند، اولين سيگار اتاق را به وی داد تا روشن کند. داشتندش ها دوست بچه

توانست سيگار را لب  تازه از خواب بعدازظهر بلند شده بود، از شوق وهيجان نمی
، خبردار شدم که او ندان گوهردشتم به زبعد از انتقال! اشته و روشن کند د دهانش نگه

  .  جاودانه شده استیبه همراه علی توتونچ
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اهل زنجان بود و بعد دانشجوی مهندسی مکانيک دانشگاه علم و صنعت و  علی توتونچی

 و مدتی با نام مستعار علی اکبری در زندان بود تا يک درگيری خيابانی دستگير شدهاز 
يکی قبل از  توتونچی و جليل های خليل دو برادر وی به نام. سرانجام شناسايی شد

او برايم تعريف کرده بود .  اعدام شدند۶٧های سال  عام خودش و ديگری در خالل قتل
، ۶١در اواخر شهريور سال . ه استکه برادری به نام خليل داشته است که شهيد شد

ی دوم فردی را ديدم که پاهايش در  ام و در طبقه يی رفتهشبی خواب ديدم که به بازجو
در فرصتی که يافتم از او پرسيدم نامت چيست؟ . ی شديد باندپيچی شده بود اثر شکنجه

صبح بالفاصله . با شنيدن نامش از شدت هيجان از خواب پريدم. جليل توتونچی: گفت
باره چيزی نگفت، فقط رنگش پريد و يک.  در ميان گذاشتمموضوع خوابم را با علی

شب هنگام وقتی . همان روز عصر نام علی را برای بازجويی خواندند. دگرگون شد
بازگشت، مرا به کناری کشيد و گفت برادرش جليل را ديده، و درست مانند همان حالتی 

ش را از آن چه نست تعجبتوا نمی. دپيچی شده بودکه من در خواب ديده بودم، پاهايش بان
، با کسی در زندان از وجود چنين گاه هيچعلی . که تعريف کرده بودم، مخفی دارد
زيرا جليل فراری بود و من هيچ آگاهی نسبت به . برادری صحبتی به ميان نياورده بود

  . وجود چنين شخصی با چنين نامی نداشتم
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. اتاق بود  دستگير شده بود، با من هميکی از افراد بدشانس که از بد روزگار "ع- حسن"

شان، در حوالی يحسن از روستا. پرداخت کاری می وی کارگر ساختمانی بود و به سيمان
او اين . شرقی، برای کار فصلی به تهران آمده بود شهرستان اهر در استان آذربايجان

به تهران اش رنج سفر  بار به قصد فراهم کردن مقداری پول برای برپايی بساط عروسی
متأسفانه درهمان روزهای اول در ميدان انقالب، در حالی که . را به جان خريده بود

 به های ايستگاه اتوبوس نشسته بود، توسط نيروهای کميته لباس کار پوشيده و روی ميله
ه تن سازی لباس کارگری ب ای عادیعنوان فردی مشکوک به فعاليت سياسی که بر

يی نرفته بود و به وی بعد از گذشت يک سال هنوز به بازجو. شود کرده، دستگير می
 مادری داشت که از بينايی دو چشم محروم بود .ظ روحی نيز به شدت تحت فشار بودلحا

. کرد و به شدت به کمک وی نيازمند بود و در روستايی دورافتاده به تنهايی زندگی می
ی مثبتی داشت، در   را با يکی از پاسداران بند که خصوصيات لوطی منشانهمشکل حسن 
، حسن ۶١ی موضوع از طرف آن پاسدار، سرانجام در مردادماه پيگيربا . ميان گذاشتم

جهت دستگير  را به بازجويی بردند و در همان برخورد اوليه متوجه شدند که وی بی
  . سند و وثيقه قرار دهداش شده است و از او خواستند که برای آزادی

مشکل اساسی . شان، راضی به رها کردن وی نبودندها حتا پس از پی بردن به اشتباه آن
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 به چند بار برای بستگانش. ی حسن ميسر نبود در اين بود که امکان دسترسی به خانواده
ر شد و هر با می ها برگشت داده   شان نامه نوشتيم ولی بعد از مدتی نامهآدرس روستاي
ی پست ندارد و امکان دسترسی به محل فوق  نوشتند که روستای فوق اداره روی آن می

ی به پاسدار مزبور نامه را نشان داده و از او خواستم که نامه را به بازجو. رود نمی
در تالش برای حل اين معضل . ی ديگری برای آزادی او بيابند حسن نشان دهد تا چاره

ی زياد گفت که نامش واقعی نيست  وزی حسن مرا به کناری کشيد و با دلهرهبوديم که ر
ای درست شود، نام   سابقهو به هنگام دستگيری، از ترس اين که مبادا برايش سوء

خواست که راهی پيش  حاال از من می. عنوان کرده است "ع"اش را به غلط  گیخانواد
ت نگاه دارد و موضوع را با کسی در  به او توصيه کردم که مدتی دس.پايش قرار دهم

قبل از اين که در اين رابطه به رهنمودی برسيم، من . ای بيانديشيم ميان نگذارد تا چاره
  . منتقل شدم و ديگر اطالعی از سرنوشت حسن به دست نياوردمبه گوهردشت
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ما را باز کرده و مدعی ، پاسدار بند در سلول ۶١در يکی از روزهای گرم تابستان سال 
در اتاق  در مقابل بعد از مدتی الجوردی. خواهد هوای اتاق کمی عوض شود یشد که م

و با تکان دادن سرش ! اند  کردهآقايان البد توبه: آميزی گفتظاهر شده و به شکل تهديد
دانشجويان ه شديم تعداد زيادی از چيزی نگذشته بود که متوج. به سرعت ناپديد شد

بودند، برای  آسيايی و مسلمان و هوادار رژيم چين شده را که عمومًا خارجی دست
برديم که  ما در اولين اتاقی به سر می. اند  آورده آموزشگاه١ به سالنبازديد از اوين
کردند، باال  ی که ما را با تعجب تمام نگاه میها در حال آن .ها قرار گرفت مورد بازديد آن

 کردی؟ توبه کردی؟ توبه: کردند ی غليظ تکرار می و پايين پريده و به سختی و با لهجه
، يکی از هواداران مرتضی عليزاده. کردند شان اشاره می و بعد به لب و قلب

اش را بگيرد،  توانست جلوی خنده ها نمی رکات آن حدکترشريعتی در حالی که با ديدن
و ! ها باال و پايين پريده و با نشان دادن لبش مدعی شد که توبه زبانی کرده است مثل آن

هار دانشجويان طی مراسم ن. کرد می زدن کابل به پاها اشاره با نشان دادن کف پايش، به
 آمده بود که چگونه  شان پيشاي پرسش برها ديده بودند و اين خود را در ميان تواب

اند و به  کردند، مدافع آن شده ی افرادی که تا ديروز خود را مخالف رژيم معرفی می همه
  .ها زبانی است و يا قلبی خاطر همين تالش داشتند تا بفهمند که اين توبه

ی دليل دستگيری  ها به زبان انگليسی شروع به پرسش کرد و در باره يکی از آن
مرتضی در پاسخ گفت که سال قبل در خيابان به عنوان فردی . ؤال کردمرتضی س

مشکوک به داشتن فعاليت سياسی دستگير شده است و منتظر است مقامات به کار او 
. يی به عمل نيامده و هيچ اتهامی متوجه او نيسترسيدگی کنند، زيرا هنوز از او بازجو

ها به   متوجه شدم که دستگاه ذهنی آنناگهان. مه کردمهای وی را ترج من به سرعت گفته
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يالت  در ا: در پاسخ گفتم ای؟ ياد گرفتهانگليسی را کجا : او از من پرسيد. هم ريخت
به به چه دليل : ها را دو چندان کرد و پرسيد  آناين تعجِب. ام کاليفرنيا تحصيل کرده

  کنی؟ پس اين جا چکار می: ه پرسيددوبار . به خاطر انقالب:ايران بازگشتی؟ کوتاه گفتم
ی دليل دستگيری ديگر  ها در باره  آن! سؤال کنيدرا از مقامات دادستانیاين : گفتم
ديدم، گفتم  شان می های اتاق سؤال کردند و من نيز که تعجب و بهت را در چهره بچه

شان نيز خواندن هاي رند و اتهاما تحصيالت عالی دا اين زندانيان يا دانشجو هستند يبيشتر
را وقتی داستان زندگی حسن . های قانونی بوده است کتاب و نشريه و شرکت در متينگ

آيا در عمليات نظامی نيز شرکت : پرسيدند زده می حيرت. شان زد تعريف کردم، بهت
اعدام شده ها بود که  اگر چنين بود که االن اين جا نبوديم و مدت:  در پاسخ گفتم ايد؟ داشته

 های ديگری را ها تمايل داشتند سؤال آن. يافتيم وگوی با شما را نمی بوديم و امکان گفت
ها   سر رسيد و در حالی که آن، پاسدار وحشی اوين کنند ولی در همين اثنا سرلکمطرح

شب متوجه شديم .  بردهای ديگر ها را به سمت اتاق داد، در اتاق را بسته و آن را هل می
  .ها از اتاق ما، مترجمی حضور نداشته است که تنها به هنگام بازديد آن

هشت رد کرده بودند، جهت تنبيه به زيرچند نفر از کسانی را که با دانشجويان برخو
من خوشبختانه مورد تعرض واقع نشدم، چرا که متوجه برخورد .  برده بودندآموزشگاه

، متوجه شديم که دانشجويان ی داخلی اوين بعدًا و از طريق نشريه. نشده بودندمن 
ی اوين با  های زندانيان، غذا را در حسينيه مزبور، آن روز پيش از بازديد از اتاق

ی باب هاي ، داستان در حضور الجوردیچين شده های دست ده بودند و توابها خور تواب
 طی سخنانی، مدعی شده بود که کسانی که در طبع تعريف کرده بودند و سپس الجوردی

گناهان آغشته است و قاتالن و جانيانی هستند  شان به خون بی برند دست اوين به سر می
ز در رابطه با دانشگاه اوين  نيمهمالتی الجوردی. ها هستيم که ما مشغول درمان آن

اخالقی نيز در  بود که روابط غيرای مدعی شده ود و به شکل رذيالنهشان گفته ببراي
  !ميان زندانيان حاکم است و مسئوالن زندان از اين بابت دچار مشکل هستند
ی  روانهای،  به هر حال، دانشجويان مزبور را با چنين ذهنيت از پيش ساخته شده

 که به شده بودند با کسانی مواجه ، در اولين قدمها آناما .  کرده بودندزشگاههای آمو اتاق
 رسيدند و با توصيفاتی که الجوردی لحاظ ظاهری بسيار معقول و منطقی به نظر می

د که اکثر شون خوانی نداشتند و در ثانی با توضيحات بعدی من، متوجه می کرده بود، هم
زندانيان، دانشجو بوده و يا دارای تحصيالت عاليه هستند والاقل در اين رابطه از 

شوند که برای دفاع از انقالب،  ها افرادی يافت می خودشان برترهستند و در ميان آن
اند، چيزی که  دردسر در کاليفرنيا را نيز رها کرده درس و تحصيل و زندگی آرام و بی

ديدند که  ها به چشم می آن. توانستند بپرورانند وی آن را نيز در سر نمیافراد مزبور آرز
ها مشکوک شده  افرادی بيش از يک سال، تنها به اين علت که نيروهای امنيتی به آن

ها در اولين اتاق با برشی  آن. برند بودند، دستگير شده و بالتکليف در زندان به سر می
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توانست نماد اوين و هم چنين نيروهايی که در  ند که در واقع میشو  مواجه میاز اوين
  . حال مبارزه با رژيم بودند، تلقی شود

  
٣۵  

ه از اعضای اوليه زاد ی صادق قطب های معروف آن دوران، مصاحبه از ديگر مصاحبه
.  و اولين رئيس راديو و تلويزيون پس از انقالب بود و نزديکان خمينیشورای انقالب

 و ، محمدجواد مناقبی١٢٥مهدی مهدوی، وی در ده فروردين به همراه عبدالرضا حجازی
و تنی چند از افراد مرجع تقليد شيعيان  اریشريعتمدکاظم سيدر، داماد ف عباسیاحمد 

ه کسی را محکوم نکرد و زاد  قطب١٢٦.نظامی، به اتهام تالش برای کودتا دستگيرشده بود
ی  من با توطئه: عليه کسی دست به افشاگری نزد و تنها به ذکر اين نکته اکتفا کرد که

شد که  گفته می. ، به علت تعلق خاطر فردی مخالف بودم"امام خمينی" سوءقصد به جان
بعدها  ١٢٧. و تنها در حد حرف بين چند نفر باقی مانده بودهی کودتايی در کار نبود توطئه

چنين ه را فريفته بودند که زاد منتظری فاش ساخت که گويا با وعده و وعيد قطب
 بتوانند از فرصت به دست هايی انجام دهد تا در پناه آن رژيم و شخص خمينی اعتراف

ه در اواخر شهريور ماه زاد قطب.  استفاده کنندآمده برای ضربه زدن به شريعتمداری
زاده ابالغ شده  حکم اعدام از قبل به قطب. رده شد به حسينيه آو، توسط الجوردی۶١
ی  ی ترگل ورگل و اتوکشيده  او را با حالتی نزار که هيچ شباهتی با قيافهالجوردی. بود

زاده نيز به  قطب. به صحنه آوردزندان نداشت و با ريشی نتراشيده او در بيرون از 
 مبنی بر  و به دنبال فرمان خمينی۵٨او در تابستان . شد های روزگار افزوده می  عبرت

امام "آمده و ضمن حمايت از های سياسی، به صحنه   مطبوعات و گروه سرکوب آزادی
امام " حاال خودش اسير قاطعيت ١٢٨.ود خواستار قاطعيت انقالبی دولت شده ب،"خمينی
چه را که در   بلکه از طريق بلندگو، آنه بودندما را به حسينيه نبرد.  شده بود"خمينی

 ی او را از طريق سيمای اوين  بعدها فيلم مصاحبه. کرديم گذشت، دنبال می جا می آن
  و آموزشگاه۶، زندانيان کم سن و سال سالن ن را توابان حاضرابيشتر. تماشا کرديم

 آموزشگاه به ۴سالن های گوناگون مارکسيستی که در  زندانيان وابسته به جريانهمچنين
                                                 

امی شان طرح شناسايی وی                . وی پيشنماز يکی از مساجد قلهک بود        125 دو زندانی مجاهد که يکی از موارد اته
  .ان تخفيف داده شدبود، پس از دستگيری مهدوی در مجازات ش

  .، داده بودند"نجات انقالب ايران"  مقامات رژيم به اين گروه به ظاهر کودتاچی، نام 126
ور127 اتمی   رضا گلپ ای خ اب آق سنده کت اش نوي يار ب شم. ( هوش اتی چ ای اطالع ين ه ان ب ی ات، جاني د الملل از ) ان

ری   وابستگان اطالعاتی رژيم معتقد    ان   است که سرهنگ کبي    از اعضای سازمان نظامی حزب     و سرهنگ عطاري
ه و   زاده و با طرح پيچيده ی قطب ی داشتند با نفوذ در شبکهشهر توده که روابط نزديکی با ری  ای او را به دام انداخت

شهری اعدام  ها نيز يک سال بعد دستگير و با حکم ری هر دوی آن. ا فراهم ساختندمقدمات دستگيری و اعدام وی ر
 .از ميزان صحت اين موضوع اطالعی ندارم. شدند
م     " :  او در اين باره چنين گفت       128 تان     اکنون که وقاحت ضدانقالب و عناصر رژيم فاسد گذشته و بعضی قل ه دس ب

سئوالن، کاسه     مزدور و مسامحه   رده       ی پرگنجايش       م ز ک ام لبري ت، اگر می        صبر ام ه دول ا دارد ک د    است، ج خواه
  " .خواهد خون شهيدان انقالب را پاس بدارد، قاطعيت انقالبی از خود نشان دهد دولت انقالب باشد، و اگر می
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 صحنه را با زيرکی تمام آراسته بود و الجوردی. دادند بردند، تشکيل می سر می
ه در اوايل انقالب و بعد از زاد قطب. ار آگاهانه انتخاب کرده بودنيز بسيتماشاگران را 

از افراد، به ويژه نيروهای يابی به قدرت، آتش بسياری سوزانده بود و بسياری  دست
ها برای  یها و اکثريت ای بود و توده" ليبرال" او به اصطالح.  از خود رنجانده بودچپ را

، به خونش تشنه بودند و نيروهای ديگر تقرب جستن و آويزان شدن به دامان خمينی
های  توانستند طعمه ها می آن. نداشتندها   ليبرال و ديگر خوشی از او مارکسيستی نيز دل

 به پيش خواه الجوردیير دلحسوب شده و سناريو را در مس مخوبی برای الجوردی
هنگامی که لب به . رسيد پريشان حال و درمانده و خسته به نظر میه زاد قطب. برند

 قوام و اش م، معلوم شد که انديشهيشنيد های او را می سخن گشود، بر ما که به دقت حرف
های  ه به صحنه آورده شد، من به ياد تظاهرات طلبهزاد وقتی قطب. انسجامی ندارد

 افتادم که لباده بر تن، عمامه بر سر، ۵٨ی علميه قم در مقابل دانشگاه در سال  حوزه
درود : "رفتند و شعارشان اين بود ژه می ث در دست و کفش کتانی بر پا، ر- اسلحه ژ

بعد از گذشت سه . "هزاد ، درود هر آزاده بر صادق قطبخالیهر ايرانی بر صادق خل
". ه تيربارانزاد ، قطبجماران گلباران: "دادند  شعار میی اوين  حسينيهها در سال، تواب

هر . "آمريکا گ برمر": زدند اين ميان نيز زندانيان مارکسيست يک صدا فرياد می در
کردم که شعار فوق چه ربطی به مضمون برنامه دارد، چيزی دستگيرم  چه فکر می

ه عامل آمريکاست و مطابق مد زاد  که قطب بودندگان معتقدکه شعاردهندشد، اال اين  نمی
گان نشان  خود را همراه شعاردهندچند الجوردیهر. " گردد بايداعدام"آن روز البد 

ها را سر دهند، ولی  ش اين بود که همه يک صدا همان شعار توابآل يا ايدهداد و  نمی
 "مرگ بر آمريکا"زندانيان ظاهرًا . گذشت، رضايت داشت چه که می گويا ته دلش از آن

روز کردند که ام آنان مرگ کسی را طلب می. کردند شان را خنک می گفتند و دل می
: گرفتند ها هم يکی در ميان دم می تواب. قربانی رژيم بود و در کنار آنان قرار داشت

ها و زندانيان  جا بود که شعار تواب فاجعه در اين. "جاسوس آمريکايی اعدام بايد گردد"
ر زير يک سقف اسير بود و شرايط او با ما د. شد  به هم نزديک می آرام- آراممقاوم 

مروت و .  جالداو قربانی سيستم بود و اسير دست الجوردی. کرد میسانی را تجربه کي
متأسفانه چيزی که در آن شب اما . تر باشيم کرد که با او مهربان جوانمردی حکم می

الب ه در فردای پيروزی انقزاد نستيم که قطبدا همه می. نداشت، فکر بود و منطقجايی 
ی قدرت سوار بود، آتش بيار معرکه بود   که بر اريکه۵٨و به ويژه در بهار و تابستان 

راديو و و از انجام هيچ کاری برای کنار گذاشتن نيروهای روشنفکر و مترقی از 
 به همين خاطر در ميان نيروهای انقالبی و مترقی ١٢٩.تلويزيون فروگذار نکرده بود

                                                 
ی       قطب129 م خمين ه حک الب، ب ورای انق ضور در ش ر ح الوه ب و زاده ع و و تلويزي ت رادي د و در  سرپرس ن ش
اه ٢٣ ورای ۵٨تيرم ون دارای يک ش و و تلويزي وئينی  ، رادي وی خ د موس الی مرکب از محم اتمی،ه ع د خ  ا، محم

 و  حسن روحانی علی الريجانی، شد و کمی بعد بهزاد نبوی، و ابراهيم پيراينده  ده، عبدالرحيم گواهی  زا   قطب  صادق



١٥٤  نه زيستن نه مرگ

   . نداشته باشدکسی نبود که دل پرخونی از وی
ه و زاد اخبار شنيده شد که قطب  در  وقتی. شان بود  دنيا به کامها ها و اکثريتی ای توده

 کرده بودند که يک دسته ديگر  جشن و شادی برپااند،  دستگير شده شريعتمدارینزديکان
 ی نابودی و به ورطه" سمبل مبارزه با امپرياليسم"، "امام خمينی" و" دشمنان خلق" از

به دست خود، گور خودشان  که ها از درک اين واقعيت عاجز بودند آن. اند هالکت افتاده
ای که در  زاده ای، رسمًا از قطب  طی اطالعيهودهمرکزی حزب ت کميته. کندند را هم می

 که ادعای مبارزه با رژيم و جالدان آن را  کسانیولی . ، شکايت کرده بودزير فشار بود
گويا . ها عمل نکردند ای ه چندان بهتر از طيف تودهزاد داشتند، نيز در رابطه با قطب

ی هوش و فراست سياسی آنان   ادعاهای رايج، درجهرغم علیخواستند نشان دهند که  می
تا ها " اکثريتی"ها و  ای ی جالب در اين حقيقت نهفته بود که توده  نکته!استتا چه پايه 

ها  ها را تأييد کرده و مضمون آن ی مصاحبه شان به زندان برسد، کليهقبل از اين که پاي
ولی هنگامی که . کردند را اعتراف و گواهی بر حقانيت مواضع خود و رژيم تلقی می

ها و ميزگردهای کشاف رهبران حزبی، يکی  مصاحبهپای خودشان به زندان باز شد و 
داروهای روان "  و فشار و تأثيرا را حاصل شکنجهه پس از ديگری برگزار شد، آن

  !  اعالم کردند١٣٠"گردان
 در آن "مرگ بر آمريکا"ی شعار گينانه  کسی، به مضمون شرمکمتردر ميان زندانيان 

آمريکايی  قدر اسير توهمات ضد  فکری کرده بود، آنشب فکر کرده بود و يا اگر چنين
در آن شرايط بسياری از ما سوراخ دعا . کرد مضحک خود بود که واقعيت را درک نمی

رو شد و اين برخوردی  رحمی زندانيان سياسی روبه ه با بیزاد قطب. را گم کرده بوديم
   ١٣١.کرديم ا او مقابله به مثل میما نبايستی ب. شايسته از سوی ما نبود

 و شرايط به غايت تحت فشار حاج داوود" قيامت"و " قبر"من عمق اين فاجعه را در 
ام پرداخته بودم، بدان  و اعمال گذشتهزمانی که به ارزيابی خود .  کردمجا احساس آن

دلم با شعار دهندگان  شب هم هيچ همراهی در  هرچند به لحاظ فردی همان. رسيدم
کردم و   به مسائل از جنبه فردی نگاه نمیگاه هيچکردم ولی در هر صورت  احساس نمی

 بته حاج داوودال. دانستم خودم را در خوب و بد مواضع زندانيان شريک و سهيم می
واقعی " قيامت" و يا" قبر"توانست يک  گفت، جايی که او تدارک ديده بود، می راست می
دانم اگر طيف وسيعی از زندانيان مجاهد نيز آن شب در حسينيه بودند چه   نمی!تلقی شود

                                                                                                             
يس      قطب ۵٨همين شورای سرپرستی در سال      . ی نيز به آن اضافه شدند     ا  سيدرضا زوراه  زاده را به عنوان اولين رئ

  .  و سيما انتخاب کردصدا
أثير داروهای روان     پاسخ نمی  مسئوالن حزب توده 130 رای سال    دهند چگونه امکان دارد ت ردان ب های طوالنی    گ

  . اثر کرده باشد...  و، طبریروی کيانوری
وادار  يک زمحمود خليلی  131 ه   "اقليت  "ندانی سابق ه ان         ضمن رد گفت ی را بي ال تعجب واقعيت ن، در کم های م
ر  تر است و به مقصود من نزديک  کند که بسيار دردناک     می سد  او می . ت ی ": نوي ار  ] زاده قطب [وقت ] های  بچه [از کن

ن               کرد تا روی سن برود، بعضی بچه        اتاق ما عبور می    ه اي د ک تن کردن ه   ها شروع به متلک گف ه سر و کل اش  پابرهن
   .گفتگوهای زندانسايت "...قدر چروک کردی و غيره های برادرت را چرا اين پيدا شد، لباس
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چنانی با  ولی روشن بود که به لحاظ سياسی و نظری ضديت آن. دادند واکنشی نشان می
عمده ندانسته و ها را   چرا که بيش از دو سال بود که موضوع ليبرال،ه نداشتندزاد قطب

 از سوی ديگر . با تنی چند از آنان متحد نيز بودنددادند و ها نشان نمی ضديتی با آن
 را محکوم کرده ه و اطرافيان و نزديکان شريعتمداریزاد قطب دستگيری مسعود رجوی

 و به ويژه  موضع سازمان مجاهدين، شاخص و معيار،هدبود و برای زندانيان مجا
ه در حد زاد ی قطب های اتاق ما به هنگام پخش مصاحبه واکنش بچه.  بودمسعود رجوی

 که اش بود ی او و حماقت محض سياسی بانهآ تأسف و يادآوری برخوردهای قلدرماظهار
  .رانجام جانش را نيز بر سر آن گذاشتس

 او پيش از ١٣٢. واداشته بود"انابه" و "توبه" را نيز به  پيش از آن، شريعتمداریخمينی
 پاسداران، زمينه را يی از وی توسط مسئوالن اطالعات سپاهاين، با پخش خبر بازجو

ی  ، پخش نامهاقدام بعدی خمينی. ای آماده ساخته بود برای پخش چنين مصاحبه
 بود که در جريان  فر به وی و درخواست عفو دامادش عباسیخصوصی شريعتمداری

 هم تالش ، شريعتمداریی  با انتشار نامهخمينی. ه دستگير و زندانی شده بودزاد قطب
خوان خود را  کرد که نقش بزرگوارانه خود را با مهارت ايفا کند و هم دست مخالف می

های رژيم با  ين نامه بود که روزنامهچرا که پس از انتشار هم. با تبليغات بعدی رو کند
.  را آماج شديدترين حمالت خود قرار دادندمستمسک قرار دادن آن، شريعتمداری

 به "اسالم و جمهوری اسالمی"حتا در چنين شرايطی که  او تدالل آنان اين بود کهاس
منافع و عزت و "ويش است تا ی خ خطر افتاده است، نيز تنها به فکر خانه و خانواده

ی  آزادی و يا عفو کليهپرسش آنان اين بود که چرا وی درخواست . "مسلمانانسربلندی 
  ... کند و گان را نمیدستگيرشد

 به درستی تشخيص داده بود که در آن شرايط، يعنی اش طلبانه قوی فرصت با شم خمينی
مدرسين حوزه علميه قم و انتشار خبر سلب مرجعيت ی  ی جامعه بعد از اطالعيه

تواند کار رقيب   میسادگیسابقه بود، به   که در دنيای شيعه تا آن زمان بیشريعتمداری
از . شيان تاج و تخترا بسازد تا سرنوشت او سرمشقی شود برای ترساندن ديگر مدع

ی   و مسئلهبوده ای کامًال سياسی در کار  ه اول مشخص بود که پروژهای همان لحظه
 بر تالش خمينی.  اين مسئله، آزمونی تعيين کننده بودبرای خمينی. قدرت در ميان است
يابی به استبداد مطلق مذهبی را نيز در کنار  اش برای دست  اراده اين بود تا خواست و

 از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را کرد خمينی. جا تأمين کند سی، يکاستبداد سيا
  . خوان نظريات سياسی خود را از ميان برداشت و رقيب ديرينه و مخالف

  
                                                 

ون پخش شد   ۶١ ارديبهشت  ١١ی شريعتمداری در      متن مصاحبه   132 سد  ی می شهر  ری.  از تلويزي مرحوم  ": نوي
ل  نوار ويدئويی مصاحبه) عليه  تعالیاهللا  رضوان( آقا نقل کردند هنگامی که امام       حاج احمد   با آقای شريعتمداری را قب

د   د فرمون ش ديدن ی  : از پخ ه را نم ن قياف ون آورد  اي ود در تلويزي اطره"ش ا  خ فحهه د ،٢۶٩ی  ، ص دی  محم  محم
   .،مرکز اسناد انقالب اسالمییشهر ری
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٣۶  
ی زندانيان، در اتاق باز شده و ناگهان  ، روزی در ميان تعجب همه۶١در شهريور ماه 

ی در ظاهر شده  دی در آستانهآبا نجف   و محمدعلی هادیی، محمود دعايیا هادی خامنه 
اين بدان . ی رياست هيئت را به عهده داشتا هادی خامنه. و به سرعت داخل اتاق شدند

ی نسبت به زندان و بيشتر بود و از شناخت يان اويندليل بود که وی يکی از بازجو
ی راه بازگشت و هيئت، تنها با دو   از ميانهسيد محمود دعايی. مسائل آن برخوردار بود
ی  داره کنندهی اا دعايی درکناری نشسته بود و هادی خامنه. نفر به کارش ادامه داد

در ابتدا هادی . کرد آبادی نيز دخالت چندانی در مسائل نمی هادی نجف. وگوها بود گفت
ايم و  ها آمده  جهت رسيدگی به امور زندان های بلندمرتبه  ما از طرف مقام:ی گفتا خامنه

سپس .  بود، بشويم را طوری ادا کرد که متوجه منظورش که شخص خمينی”بلندمرتبه“
وگو با ما اميدوار  مان گرم است و به نتايج گفت مطمئن باشيد که ما پشت: ادعا کرد

 و از کار افتادن  در اثر شکنجهکه ١٣٣ظاهرًا پس از مرگ حسن بهروزيه. باشيد
ای به صرافت افتاده   رژيم باال گرفته و عدههايش اتفاق افتاده بود، کار در درون کليه

  کنند؟   نيز اين گونه رفتار می"ها خودی"گذرد که با  بودند که مگر در اوين چه می
ی کوتاهی،  ی فريمان در مجلس بود، بعد از ذکر مقدمه ی که خود نمايندها هادی خامنه

ايد؟ علی   انجام گرفته و شما شاهدش بودهچه اقدامات خالف قانونی در اوين: پرسيد
 برای ما مشخص کنيد شما اول قانون را:  با لحن تمسخرآميز ولی قاطعی گفت،توتونچی
جا ظاهرًا قانونی وجود ندارد  زيرا در اين. تان توضيح دهيم خالف آن را براياردتا ما مو

 را در مواردها نيز همگی  ديگر بچه. شود  تلقی میردیو سرزمينی تحت حاکميت الجو
 بسيار قاطع و روشن جايی که صحبت را علی توتونچی از آن. همين راستا بيان داشتند

شان  ها نيز با همان قاطيعت و روشنی به طرح نظرات آغاز کرده بود، بقيه بچه
  .پرداختند

: خواست خود را خودمانی و وارد به امور زندان نشان دهد، گفت ی که میا خامنههادی 
اين جا ما شهردار نداريم و تنها : ها گفت  يکی از بچه، در پاسخ  اتاق کيست؟”شهردار“

ما در : د، گفتی که يکه خورده بوا خامنه. کنند ها از اين اصطالح استفاده می ساواکی
 و "کارگر اتاق"گوييم  ولی ما می: تم من نيز در ادامه گف!گفتيم شهردار زمان شاه می

در همين اثنا در . جا هم ديگر زندان زمان شاه نيست  در ثانی اين."مسئول اتاق"
 با سرعت وارد هواخوری شدند و بدون درنگ ٢٨های اتاق   باز شده و بچههواخوری

                                                 
انی  ی انتخابی حوزه کليبر بود         نماينده   حسن بهروزيه   133 شريه       اعظم طالق ا ن داز شماره   ی چشم    در مصاحبه ب ی  ان
د شد         . جا دادستان بوده است     گفتند آن     می: گويد  می٢۵ رد و        يكی از آقايان روحانی در مجلس بلن ه او صحبت آ  و علي

شد      هرحال اعتبارنامه   به... گفت آه او جزو منافقين است، اسلحه انبار آرده و          ان دم در مجلس   . اش تصويب ن از هم
ده است   . او را بازداشت آردند   شته ش د نصراللهی     . بعد هم شنيديم آه زير شكنجه آ ا مرحوم محم د از آن، گوي  و بع

ه       . يگر به آميته اصل نود شكايت آردندچند نفر د   ن شد آ رد و نتيجه رسيدگی اي ر   "آميسيون رسيدگی آ ر تعزي زي
  ."طاقت نياورد و از بين رفت
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گويی که دور فيلم را تند کرده باشند، .  کردند" ای امامخمينی"روع به خواندن سرود ش
  در چشم. انداختند هايی از آن را نيز جا می خواندند و قسمت تر می به سرعت هرچه تمام

ی زدنی خواندن سرود را به اتمام رسانده، شروع به دويدن و بازی در هواخور هم  به
 در پاسخ و با لحن  خواندن اين سرود اجباری است؟: دعايی از من پرسيد. کردند

 از هواخوری خبری منخوانيبرنامه است و تا زمانی که آن را جزو : تمسخرآميزی گفتم
او در حالی که . شوم  نمی"اجباری بودن"در ضمن متوجه منظورتان از ! نيست
نگاه دارد، در خود فرو رفته و گاهی تنها ش را از آن مضحکه مخفی ا توانست خشم نمی

دعايی، سيگاری بود و از شدت ناراحتی . کرد  اکتفا می"آور است تهوع"ی  به ذکر جمله
پاکت سيگارش را در آورده و به ما نيز تعارف . تمايل زيادی به کشيدن سيگار داشت

است که برای تر ن سيگار در زندان ممنوع است و بهبه او گوشزد کرديم که کشيد. کرد
تر است از تعارف کردن سيگار به زندانيان نيز هم چنين به! يز توليد دردسر نکندما ن
بعد به او گفته شد که در .  گران تمام شودانش چرا که ممکن است برای. داری کندخود
داند اين  خدا می. اند های ما را به خاطر کشيدن يک سيگار توسط چندين نفر، بسته اتاق

 ميلی که به رغم علی! خواهند آورد باليی بر سرمان شيدن سيگار، چه رت کبار در صو
جيبش گذاشته و از روشن  سيگارش را درپاکت  مجبور شد که کشيدن سيگار داشت

  .کردن آن صرف نظر کند
 بيان باشد،را که منجر به نقض عضو شده  "تعزير" از مواردی: ی گفتا هادی خامنه

 خودداری کنيد، چون من "تعزير" معمولی و جزيی موارداز ذکر : کنيد و اضافه کرد
ام و نيازی به  را ديده...  خودم کابل زدن، قپانی، قطره چکان، آپولو و جوجه کباب و 

تر از ما  بود و به رموز کار بهخودش بازجوگفت، او  راست می! ها نيست توصيف آن
  ! ودا بود و نياز به افشاگری ما نبآشن

های شما تغييری در شرايط ايجاد  کنم که حضور و گزارش من فکر نمی: در پاسخ گفتم
سابقًا در . کنم  را مطرح میاردیولی به يک دليل مو. ز ندارمکند و چنين انتظاری ني

ردن  نشسته و ضمن شنيدن و مشاهده ک"کل کشور سازمان بازرسی"جای شما، مسئوالن 
 است و ربطی به ها شکنجه مشکالت زندانيان، با تأسف فراوان اعالم داشتند که اين

اطالع  گذرد، کامًال بی ها می چه که در زندان  از آناهللا منتظری اسالم ندارد و امام و آيت
حاال فرصت را مغتنم شمرده، های ايشان را باور کنيم و  ما تالش کرديم تا گفته. هستند
نه به نيت حل مسائل و مشکالت، . گذاريم  را يک بار ديگر با شما در ميان میموارد

 ابل ما ظاهر نشود که مدعی باشدبلکه به اين نيت که بعد از اين ديگر مسئولی در مق
ين خودمان در ابرای الاقل . اطالع هستند گذرد، بی ها می چه که در زندان ها از آن آن

گذرد عين اسالمی است که  جا می چه که در اين رده باشيم که هر آنزمينه تعيين تکليف ک
های مورد  ی گفت ما کابلا هادی خامنه. مورد تأييد مقامات باالی جمهوری اسالمی است

 تأييد ، که شرعی هستندهايی را  برده و ايشان آن"امام"يی را به نزد استفاده در بازجو
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شايد اين اولين ! سپس به نوعی استفاده از قپانی را هم مورد تشکيک قرار داد. اند کرده
 و ابزار شکنجه ی کاربرد اشد که رهبر رژيمی در مورد نحوهو آخرين باری در تاريخ ب

  . ازدپرد به اظهار نظر می
خواستيم زندان داشته باشيم و برخورد  ين را که ما نمیی ا ی دوباره روضها هادی خامنه

او مانند ديگر مسئوالن قضايی و سياسی . جا کشاند، خواند های سياسی ما را به اين گروه
ی در کار است، تنها به اين دليل است که شايد زندانی رژيم، مدعی شد که اگر تعزير

 دسترسی مسئوالن به آن، باعث هدر رفتن اطالعاتی داشته باشد که در صورت عدم
و به همين دليل، برادران مجبور هستند که با استفاده از تعزير، .  شود"دماء مسلمين"

ای که ممکن  مثًال به انبار اسلحه. کند، خنثی کنند  را تهديد می"مسلمين"خطراتی که 
ی کسانی  ی، مانند همها خامنه. ددست يابنگناهی را به خطر اندازد،  است جان افراد بی
پردازند، با همان استدالل قديمی که خود بارها در زمان شاه از   میکه به توجيه شکنجه

 را  و تعزيريعنی استفاده از شکنجه. گران شاه شنيده بود، به ميدان آمده بود شکنجه
کند،   برای مقابله با تروريسم و خطری که نظام را تهديد میکند و مصلحت اقتضا می

قف او خود به خوبی نسبت به قبح شکنجه وا. شناسند ها نمی راهی به جز استفاده از اين
 چيزی نبود جز بيان اين واقعيت صريح که شکنجه امری بود و معنای دليل تراشی او

ه و دارد که شکنج نان را بر آن میاست نامطلوب، ولی مصالح نظام و تأمين منافع آن، آ
. او و مسئوالنش در اين راه تنها نبودند.  تحميل کننددرد و رنج را به افراد جامعه

 و   که نزديکی به قدرت را بر شرافتای چون احسان نراقی روشنفکران خودفروخته
يه به توجيه شکنجه اودهند، نيز ازهمين ز  انسانی ترجيح میاصول اخالقی ورعايت 

  :پردازند می 
ها را   سالحقرار گرفتن از کسی که محل اختفای برای ااما يک بازجو

داند و چنان چه حرفی نزند، ممکن است ظرف چند روز يا حتا چند  می
گناه کشته شوند، چه بايد بکند؟ پس  ای، از جمله افراد بی ساعت آينده عده

   ١٣٤. تعجب برانگيز نيسترفتار او چندان هم
کنيد در همين تهران چند تا انبار اسلحه وجود دارد که به  فکر می: با تمسخر به او گفتم
 آمده و مورد اند؟ آيا کسی را سراغ داريد که به اوين  شده"تعزير" خاطرش هزاران نفر

 به جای "تعزير"ی  ی ما از کلمه قرار نگرفته باشد؟ مضحک آن بود که هر دو"تعزير"
کنجه بود، در نظر کرديم و هر دو نيز منظور واحدی را که همان ش  استفاده میشکنجه
 اتهامی افراد اتاق و ارددم، شروع کردم به يادآوری مو مسئول اتاق بومن چون. داشتيم

بر آن دوران بود، به ع، موضوع او را که بيانگر روح قضايی حاکم - با نشان دادن حسن
در .  بسنده کردند"کنيم حتمًا رسيدگی می"پاسخی نداشتند و تنها به ذکر . ميان کشيدم

  ! ی سيگار زندانيان را حل کنيم کنيم مسئله تالش می: خاتمه نيز گفتند
                                                 

  ۴٣٣ی  ، چاپ دوم، تهران، صفحه، احسان نراقی  از کاخ شاه تا زندان اوين134
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راد به اجباری نيست و اف"  ای امامسرود خمينی" خواندن طولی نگذشت که اعالم شد،
کارگاه و بند های  ی تواب هنگام کليه شب. کنندتوانند به خواندن آن مبادرت  ميل خود می

رفتند و پای بر زمين  ها در حالی که رژه می  آورده و آنهای هواخوری جهاد را به حياط
منافق حيا کن : "دادند زدند، شعار می ها با لگد ضربه می های پنجره کوبيدند و به ميله می

زندانيان رساندند که  را به گوش و به اين طريق پيام الجوردی". توطئه را رها کن
  !نشينی نيست و از دری ديگر وارد شده است حاضر به عقب

 سرود و صبح روز بعد کسی جرأت کندمبادا  نمايش فوق را ترتيب داده بود تا الجوردی
های شب گذشته تا حدودی کارساز شده بودند و افراد هر اتاق  تهديد. مزبور را نخواند

ز  و نيکمترمبادرت ورزيدند، ولی با تعدادی "  ای امامخمينی"دوباره به خواندن سرود 
  .کردند اجرا میتر آن را  ريخته هم به شکلی به

ها به  آن. بردار نيست  دست  بود، متوجه شد که الجوردیينهيئت مزبور که هنوز در او
ی جدال و مخالفت با  خوبی به اجباری بودن خواندن سرود واقف بودند و مسئله

يکی دو روز بعد، ساعت هفت صبح . شان جنبه شخصی پيدا کرده بود، برايالجوردی
 با صدای گرفته و اندوهبار ناشی از شکستی  به کار افتاد و الجوردیگوی آموزشگاه بلند

 " ای امامخمينی"، خواندن سرود به فتوای امام خمينی: که متحمل شده بود، اعالم داشت
هيئت . ا ممنوع است و از اين به بعد کسی حق خواندن سرود مزبور را ندارده در زندان

  . ديده بود و گرفتن فتوا از او، ی کار را در رجوع کردن به شخص خمينی مزبور چاره
  

٣٧  
های اتاق گرفته شد و ما تا جايی که  چند روز بعد برای اولين بار ليست سيگاری

ی بيشتری سيگار   اعالم کرديم تا بلکه جيرهبيشترها را  ، تعداد سيگاریتوانستيم می
برای سيگارهای توزيع شده . گرفت لق میبه هر نفر سه نخ سيگار در روز تع. بگيريم

ها بود سيگار  مدت. بود  بود که از کيفيت خوبی برخوردار"آزادی"اولين بار، سيگار 
ای از  عده. ، همه به نوعی دچار سرگيجه شدندنکشيده بوديم و با کشيدن اولين سيگارها

. کرديم ها می به حال آن بايستی فکری نيز خواستند تفننی سيگار بکشند، می میکه افراد 
ی خميردندان، قليانی درست کرده بوديم   و سرلوله و لولهبا کمک قوطی مايع ظرفشويی 

دود . کردند ی مبادرت میکه افراد با گذاشتن سيگار در سر آن، به کشيدن قليان ابداع
تر، کيفيت  کرد و در ضمن از همه مهم  سيگار از درون آب رد شده و آن را تلطيف می
  . کشيدن سيگار و صدای قل قل آب در قليان بود

روزهای اول، هر از چندی پاسدار بند در اتاق را باز کرده و سيگارمان را روشن 
گيری  ولی به سرعت بهانه. ر نداشتيممحدوديتی از بابت روشن کردن سيگا کرد و  می

 از نيازمان سيگار گرفته بوديم و سيگار جزو کاالهای بيشترما . پاسداران شروع شد
، پاسدار یموسو. آمد به دست میی آن در جامعه با سختی  سهميه بندی شده بود و تهيه
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ی  ی تهيه بند که به شدت سيگاری بود، از کمبود سيگار در جامعه و مشکالتش در زمينه
البته من چند تا سيگار اضافه دارم : من فرصت را مغتنم شمرده، به او گفتم. سيگار گفت

 سن نسبتًا بااليش پاسدار تيزی بود، رغم علیوی که . توانم آن را به تو بدهم که می
در ازای آن چه : ی منظورم شده، گفت نگاهی به من کرده و به سرعت متوجه

فقط در موقع ! خواهم، نترس چيز خاصی نمی: فتمباال انداخته، گهايم را  خواهی؟ شانه می
سی و آهسته اضافه کردم که ک. ات، هر موقع که در زديم، سيگارمان را روشن کن شيفت

من نيز در . خطر يافت و به سرعت پذيرفت معامله را بی! هم مطمئنًا متوجه نخواهد شد
معامله با او را آغاز کردم که اگر ش، ک باکس سيگار به او و گرفتن پولازای دادن ي
زيرا مهم ايجاد رابطه است . توانست به جاهای ديگری نيز ختم شود يافت، می ادامه می

از آن به بعد، هنگام شيفت . تر خواهد کرد ی معامله را گسترده  آهسته دايره- و فرد آهسته
ات  گذار سينهبيا، ن: گفت خودش هر از چند گاهی در سلول را باز کرده و می موسوی

پاسدار ديگری نيز بود که با يک . کرد و سيگارمان را روشن می! نفس راحت بکشد
ما به او لقب فلورانس . کرد ها رجوع کرده و سيگارها را روشن می فانوس به در اتاق

  .داده بوديم) بانوی چراغ به دست(گل نايتين
  

٣٨  
ام،  گی به پروندهد که رسيدد و باعث شم شآن دوران نصيب هايی که در ز شانسيکی ا

 بروم، موضوع ترور دو تن از مدتی به تعويق افتد و در شرايط بهتری به دادگاه
فر دو ن.  نام داشتند و طباطبايیکارداناين دو نفر، .  بوديکی شعبه  يان کارکشتهبازجو

، در تشکيالت اين مزبور قرار بود که به عنوان افراد مايل به کار در ارتباط با مجاهدين
فردی که قرار بود اين دو را به تشکيالت وصل کند، يکی از متهمان . گروه نفوذ کنند
 شايع بود نام وی قدرت و از فعاالن بخش محالت شرق تهران چنانچه .همين شعبه بود

ی با بازجويان پرداخته همکارظاهرًا وی در زير بازجويی کم آورده و به . هدين بودمجا
ولی کسی . بودشده حتا شايعاتی مبنی بر زدن تيرخالص توسط او، در زندان پخش . بود

 پراکندهت گوناگون خوش شايعا از اين موضوع، اطالع درستی نداشت و همه چيز دست
 پس از کشته شدن دو تن از بازجويانش  الجوردیتوانست ترفند  که می بوددر زندان
به دنبال جبران مافات ثر فشارهای ناشی از عذاب وجدان، او در اظاهرًا . بوده باشد
 . به قتلگاه رفته بودندشبازجويان شعبه که اعتماد کامل به او داشتند، همراه. رفته بود

 خبر.  بودبه ديار عدم فرستادهالت مجاهدين، آن دو را به جای وصل به تشکيوی 
ی در اردبيل موسوی. حتا به نماز جمعه نيز راه يافت.  مثل توپ در زندان پيچيدمزبور
به عنوان يکی از معضالت دستگاه قضايی رژيم ياد حادثه های نماز جمعه، از آن  خطبه
.  و جزييات آن، مطلع نشديکازجويان شعبه ی کشته شدن ب  کسی از نحوهگاه هيچ. کرد

 تماس يکی   نام داشت، با شعبه"قدرت"تنها در زندان شايع بود که فرد مزبور که گويا 
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شعبه .  مراجعه کنندنشانی دوستا دهد که برای بردن جنازه ها اطالع می گرفته و به آن
من، مانند ديگر ی  گی به پرونده ريخته بود و به همين دليل رسيدهم   مدتی بهيک

، هرگاه برای ۶۴ تا ۶٢های  بعدها و حتا در سال. ها مدتی به تعويق افتاد پرونده
ی اين دو  بند عکس بزرگ و نقاشی شده شدم از زير چشم  برده میيک بازجويی به شعبه 

 و زندانيان را در زير آن دو اتاق بازجويی آويزان شده بودديدم که از ديوار  را می
ای مضاعف  ها، انگيزه گران با ديدن عکس آن ظاهرًا شکنجه. کردند  میعکس شکنجه

  . آوردند برای اعمال شکنجه روی قربانيان به دست می
  

٣٩  
 صداقت  خمينی.روزگار غريبی بود. شدم  با حقايقی بس ناگوار آشنا اوينبا ماندن در 

اثبات و  مجلس برای تقرب گاننمايند حتا. سنجيد  خود را در عمل میی نيروهای همه
گاه افراد . دشدن  برای زدن تيرخالص در زندان حاضر می، و راهشوفاداری به خمينی

جويی به دستگاه و يافتن جايگاهی برتر، به معرفی بستگان و  خانواده، برای تقرب
 خواهر و يا کردند يانی بودند که افتخار میبرای مثال بازجو. دزدن آشنايان خود دست می

شد محسن  گفته می. اند اند و يا به زير کابل برده ی اعدام سپرده برادر خود را به جوخه
  .کابل زده بود، برادر خويش را شخصًا "طلب اصالح"، از رهبران آرمين
های مادرش، سکينه محمدی  يی که بعدها کشته شد، در بازجو١٣٥ذاکری) اکبر(جعفر 
ش محمود،  سپرده شد و چهار تن از برادرانی اعدام  که توسط رژيم به جوخهاردهالی

رادر ب. کرد و يا مطلع بود محمد باقر، جواد و جالل و خواهرش حوريه، شرکت می
دهه پست معاونت وزارت صنايع را به   ، نزديک به يک ذاکریديگر وی محمدعلی

  .عهده داشت
برد نيز يکی از هزاران قربانی   که در سنين نوجوانی به سر میمنافی) علی(شهرام 

و تنها پسر دکتر هادی ا. رژيم بود که از پشت ميز مدرسه به زندان آورده شده بود
ی بود که به اتهام ا  و خامنهی خمينی  وزير بهداری وقت رژيم و دکتر ويژهمنافی

 تالش  اولين کسی بود که پس ازدکتر هادی منافی.  در زندان بودهواداری از اقليت
 جنوب تهران، بر بالين وی در ی در مسجد ابوذر درا  برای کشتن سيدعلی خامنهفرقان

 به عمل جراحی و نجات جان او بيمارستان حاضر شده  و به همراه دکتر ايرج فاضل
، موجبات آزادی او تان خمينیپس از تقرب جستن کافی به درگاه و آسپدر، . پرداخته بود

های  به جبههبرای بخشيده شدن گناهانش، او را را که نوجوانی بيش نبود، فراهم کرده و 
ايران و ی قربانيان جنگ  به جرگه) علی(، شهرام ۶٢ماه  در بهمن. جنگ گسيل داشت
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لطنت ت  س اد پرداخ ان . آب ان گروگ رد     در جري رکت ک ه ش ا فعاالن فارت آمريک ان س ری کارکن ان . گي وی از نزديک
پاه        ) ۶۴-۶٠(  دادستان کل انقالب       تبريزی  موسوی ده س شين فرمان ه در سال            و جان ود ک ه يک ب ه    ۶٣منطق  در جبه
  . کشته شد
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بريک و تسليت ش را به پدرش تست و سران رژيم چپ و راست شهادت پيوعراق
. ای کنند انگيزی که نصيب او شده بود، اشاره که به سرنوشت غم گفتند، بدون آن می

های جنگ  جا به جبهه نوجوانی که از پشت ميز مدرسه به زندان آورده شد و از آن
فرستاده شد و قبل از آن که به هيجده سالگی برسد، هم زندان را تجربه کرد و هم جنگ 

ای نائل آيد، چرا که به  تواند به دريافت جايزه  اين بابت پدرش میاز.  را"شهادت"و 
  !ها را درنورديده است ی سنگر همت او، فرزندش همه

 که از بيماری روحی شديدی رنج  نيز يک زندانی بود به نام فائز آموزشگاه١در سالن
ردبانی جهت صعود خود پدرش آخوند بود و برای تقرب به رژيم، فائز را ن. برد می

  .قرار داده و امکان دستگيری او را فراهم کرده بود
فرزندان و بستگان بسيار نزديک حاکمان و سران رژيم، نيز از جمله قربانيان اين رژيم 

ان فاطمه همسر( های رفسنجانی  برادر دو تن از داماداز وحيد الهوتی. رفتند به شمار می
 جنتیاحمد و  یگيالن  و يا فرزندان محمدی١٣٦اهللا حسن الهوتی و فرزند آيت) و فائزه

از جمله کسانی بودند که در درگيری با ...  و و برادر مفتحی خادمی گرفته تا نوه
 فراد بسياری کها. ی اعدام قرار گرفتند ی رژيم کشته شدند و يا در مقابل جوخهنيروها

  .از نزديکان سران رژيم بودند نيز ساليان زيادی را در زندان سپری کردند
  

۴٠  
ی هفت و  بهدر شع، ۶٠ر خالل روزهای پس از پنج مهرد. ، محل خاصی نداشتدادگاه

 به عنوان حاکم  ميز و صندلی قرار داده و آخوند کم سن و سالیگاه آن يک در شکنجه
کرد و  جا صادر می المجلس در همان زد و احکام اعدام را فی ، بر آن تکيه میشرع

د، کشی جهت افزايش تولي ی آدم کارخانه. شد قربانی از همان محل به ميدان تير اعزام می
امور کاری، سعی در تسريع  نجام ِسریتمامی مراحل را در يک سيکل قرار داده و با ا

در .  بود، بهداری اوين" های عدل اسالمیدادگاه"های برپايی  از ديگر محل. کرد می
باری را  مشقتجان، روزهای  های بهداری، نيمه بانيان روی تختحالی که قر

کردند و در کنار تخت  ، جالدان در هيئت حکام شرع به محل رجوع میگذراندند می
قساوت حرف اول را  دادگاهی که در آن .يافت  تشکيل می شرعقربانيان، دادگاه

 و جالد مربوطه، با فرمان پاسداران  قبل از حضور حاکم شرع و گاه بازجو١٣٧.زد می
بعد پاسداران، با خواندن . شان را زير پتو ببرندی بيماران مجبور بودند که سرهاي ههم

                                                 
ه شدت شکنجه    ی روحانيون مبارز و شريفی بود که توسط ساواک              وی در زمره    136 ود    ب ده ب پس از انقالب   .  ش

 با مشاهده اعمال ضدانقالبی و ضدمردمی رژيم به وی.  و استان گيالن بود در سپاه پاسداران   ی خمينی   اولين نماينده 
شيد   اييز سال   . سرعت خود را کنار ک ان       ۶٠در پ ز دستگير و هم د، وی ني دش وحي د از دستگيری فرزن شب در    بع

  .اش را به خاک سپردند  به قتل رسيد و بالفاصله جنازهاوين
اد می     ج  عواطف بی... بايستی يک مقدار قسی باشد    قاضی می   137 رای ملت ايج د، از رهنمودهای    ا مشکالت ب کن

  .۶٠ شهريور ٢٩کيهان . گيالنی به حکام شرع
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خواستند که سرش را از زير پتو بيرون آورد و به اين شکل  نام فرد مورد نظر از او می
از نظر . ی کار از قبل مشخص بود يجهنت. کرد شروع به کار می" عدل اسالمی دادگاه"

 نبود و به قول خودشان نيزای به عنوان دادگاه  آنان حتا نيازی به برپايی چنين مضحکه
ای  کاربرد کاله شرعی را داشت، بربيشتر که نمايش دادگاه.  زياد بوددانی هماز سر زن

در اين شرايط، . ای از رأفت و رحمت اسالمی بود هنشان و شد پرونده سازی اجرا می
اش  یهمکار زندانی، عدم ين جرمبزرگتراولين و . شد گمان فرد به اعدام محکوم می بی
. بود که به خاطر آن به چنان وضع رقت باری دچار شده بود" سربازان امام زمان"با 

شدند،  يافتند و آزاد می  یهايی از اين دست، حتا اگر از مرگ رهايی نيز م متهمان دادگاه
  .بازگردندتوانستند ديگر به عنوان يک انسان معمولی و سالم به اجتماع  نمی

شد و از او که گاه زير سرم يا   زندانی خوانده میباالی سرکيفرخواست به سرعت بر 
شد که آيا  دستگاه دياليز قرار داشت و يا قدرت تکان خوردن نداشت، سؤال می

ی آن چه را که در   از خدا خواسته، همهزندانيان. بول دارد يا خيرکيفرخواست را ق
بردند  کردند تا بلکه زودتر اعدام شده و از رنجی که می کيفرخواست آمده بود، تأييد می

 در صورت عدم تأييد متن کيفرخواست از سوی فرد زندانی، حاکم شرع. خالص شوند
را داد تا فرد، صداقت ورزيده و کيفرخواست تنظيمی   را میی شکنجه دستور ادامه

 های اوين شان به بندها و سلول پايگاه هيچنيان زيادی بودند که  زندابدين شکل. بپذيرد
ها به صورت  اين دادگاه. شدند نرسيد، بلکه از همان بهداری به قتلگاه فرستاده می

 که الزم و اردیگمان در مو پس از آن نيز بیداشت و ، ادامه ۶١گسترده تا سال 
 به اين ترتيب در ۶٠ سال ی کسانی که در کليه. شد  پا میرسيد، بر ضروری به نظر می
 در بهداری، اصوًال تشکيل دادگاه. ی شدند، به اعدام محکوم شدندبهداری اوين دادگاه

ی عزم مقامات قضايی برای خالص شدن از شر زندانی بود وگرنه نيازی به  نشان دهنده
  . ی در چنان مکانی نبودتشکيل چنين دادگاه

 يافته و  سيار، حضورنيز حاکم شرِع ٢٠٩های بخش  ، در يکی از اتاق۶٠در سال 
جا و در محل،   کم کرده و همان"ساختمان دادگاه"زحمت زندانيان را جهت حضور در 

  ، بعدها در کميتهشاين رو. کرد های درازمدت محکوم می ها را به اعدام و يا حبس آن
 بخت و اقبال بلندی اززندانی اگر . يافتهای امن رژيم نيز ادامه  ک و حتا خانهمشتر

های   که محل دادگاهی سوم ساختمان دادستانی ، برای محاکمه به طبقهبرخوردار بود
جا هم ممکن بود به تيره روزی دچار  در اين. شد ب اسالمی مرکز بود، برده میانقال
 حضور يافته تا اگر متهم موردی را نزد يان نيز در دادگاهدر اکثر مواقع بازجو. شود

 قربانی از پذيرش همچناناگر . ی تهديد کنندبيشتر ، وی را به شکنجهنپذيردحاکم شرع 
گاه باز  ه به شکنجهزد، او را دوبار باز می شده در کيفرخواست سر  تنظيمموارد

جمله افرادی بودند که به  از  و مجتبی اخگر از دوستانم، داريوش صفايی.گرداندند یم
بازجويان برای علت شکنجه و فشار بيش از حدی که اين افراد به . اين بال دچار شدند
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چه بسا . دپذيرش کيفرخواست بر آنان وارد کرده بودند، دچار نقض عضو شده بودن
محکوم " حد شرعی" قربانی را به تحمل ،گويی جا به علت دروغ حاکم شرعی، همان

 خود در برای نمونه، گيالنی. پرداخت  به تنبيه زندانی میکرد و در همان دادگاه می
 توسط حاکم شرع  زده بود و يا اسماعيل جمشيدی بر سر مهدی بخارايی با نعليندادگاه

با چشمان بسته صورت "  عدل اسالمیدادگاه"حضور در . ه بودکتک خورد در دادگاه
بود که اين امکان را  ها، زندانی بايستی بسيار خوش شانس می ر آن سالد. گرفت می
خوشبختانه . ها بودم  حاضر شود و من يکی از آنيافت که با چشمان باز در دادگاه می

  ! ببينما که جانم بسته به تصميم او بود،ی حاکم شرع ر اين امکان را يافتم قيافه
 و ، الجوردی۶٠ از انفجار ساختمان نخست وزيری در هشت شهريوربعد 

های  منصبان قضايی در جمهوری اسالمی حتا نيازی به برپايی چنين صحنه صاحب
، به شکار زندانيان جهت  خود با رجوع به بندهای اوينبازی نديده و الجوردی شب خيمه

ها دخالت  ای در کار دادگاه اصوًال هيچ معيار قضايی .کرد بردن به قتلگاه اقدام می
ها تابع شرايط جامعه بودند و ميزان  به اعتراف خود سردمداران رژيم اين دادگاه. نداشت

   ١٣٨.ها بر اساس تحوالت جامعه بود احکام آن
ها، تقريبًا در بهترين   از زنداند هيئت منتخب خمينی و پس از بازدي۶١  مهرماه١١در 

خوانده شد از خوشحالی در  نامم برای دادگاهروزی که .  برده شدمشرايط، به دادگاه
ين احساسی بود که  ا.ه استکردم هر چه بود تمام شد فکر می. گنجيدم پوست خود نمی

شد،   خوانده میشان برای رفتن به دادگاه غالب زندانيان در آن روزها، هنگامی که نام
ها تلقی  ی رنج ی پايان يافتن همه توانست به منزله در نگاه اول میاين موضوع . داشتند

ساعت هشت صبح به .  و نسنجيده بودشود، ولی بعدها فهميدم که چنين خيالی بسيار خام
التهابی نداشتم، فقط .  خبری نشد برده شدم و تا بعد از ظهر از برگزاری دادگاهدادگاه

از . ر در ذهنم مرور کردم را چند باسناريوی برخورد در دادگاه. کمی خسته شده بودم
دانستم آيا او   نمی.ها شدم  در يکی از اتاقیگيالن ی حضور محمدی بند متوجه زير چشم
در ذهنم روزی . ی ديگری محاکمه خواهم شد  خواهد بود و يا در شعبه  دادگاهحاکم شرع

برای  را ی سعادتی  اعتراض کرده بودند چرا پروندهآوردم که مجاهدين میرا به خاطر 
ی سپرده تبريز موسویاند و پرونده به   گيالنی ندادهبه محمدیرسيدگی و صدور حکم 

ی بود گيالن محمدیاماعاقبت اين .  انقالب تهران نداشتشده است که مسئوليتی در دادگاه

                                                 
نبه  ها و دادستانی   که به اعتراف خود از نزديک بر کار دادگاه      رفسنجانی  138  ٢٧ نظارت داشته در خاطرات دوش

زدی      ای با     عصر جلسه ": نويسد  فروردين خود می   د ي ان محم شی    حضور آقاي انی امل ا          ، رب سه مشورتی ب  و سپس جل
. ... ها بحث شد   ها و اعدام انقالب و زندانی  برخورد با ضد مسئولين سپاه، دولت و شورای قضايی داشتيم که درباره  

دام  ه اع د ک ه ش صميم گيرفت ستی   ت ت تروري ابع حرک د و ت م باش ا ک ده می  " . باش اطرات هاش ران، خ ور از بح عب
  .١٣٧٨، نشر معارف انقالب، چاپ سوم ٣٣٣ی  رفسنجانی، صفحه
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 صادر ۶٠ را در شهريور ١٤٠ و سعيد متحدين۶٠ را در مرداد ١٣٩که حکم اعدام سعادتی
ها قصور  نها به سرعت تغيير ماهيت داده بودند و يا ما در شناخت ماهيت آ آيا آن. کرد
: مقدمه گفت  بوديم؟ حوالی ساعت چهار بعد از ظهر، پاسداری نامم را پرسيد و بی کرده

بسياری از . يی استکردم، فکر کردم دوباره بازجو داشتم از ترس سکته می! برو پايين
، دوباره برای بازجويی و خواست به دادگاه و يا بعد از ارسال کيفرافراد، پس از دادگاه

چه را که در ذهنم ساخته بودم، به   دلم نبود،  تمام آنیدل تو. شدند  احضار میشکنجه
ديد،  ام را می ضربان قلبم شدت گرفت و احيانًا اگر کسی رنگ چهره.  فرو ريختيکباره

در شوک وارده بودم که ناگهان حاکم شرع با . برد به حال درونم میبه راحتی پی 
: ای بلند، ميان در اتاقش حاضر شد و با حالتی خسته و کوفته و از سر سيری گفت لباده

بود و ی من منصرف شده  قبًال از محاکمهظاهرًا  .اش کنم اين را هم بياوريد محاکمه
جايی که اتاق  اما از آن. رفتن به بند بوده است، "برو پايين" پاسدار از گفتن جمله منظور

خواهند دوباره مرا به  ی پايين قرار داشت، خيال کرده بودم که می بازجويی در طبقه
به هر حال، بار ديگر انگار جان به بدنم تزريق شد و پاهايی که تا چند . بازجويی ببرند
د و محکم و مصمم به قدرت گرفتنت تحمل وزنم را نداشتند، دوباره لحظه پيش قدر

بندم را بردارم و   دستور داد که چشمحاکم شرع، در بدو ورود به دادگاه.  رفتمدادگاه
  .پاسدار مربوطه را نيز به دنبال کارش فرستاد و من با او تنها شدم

بعد از .  به خواندن کيفرخواست کردميلی که ناشی از خستگی بود، شروع او از روی بی
حاج آقا اين گونه نبوده : ش شدم و گفتمين مورد، با دستپاچگی وارد صحبتخواندن اول

 کيفرخواست، به تو اردرد، صبر کن بعد از خواندن مواشکالی ندا: او گفت. است
ش را قطع کردم و باز آگاهانه، صحبت. وم را خواندمورد د! فرصت دفاع خواهم داد

عجله نکن، در پايان امکان : های سابق را تکرار کردم، او دوباره گفت ان گفتههم
در رابطه با هر موردی که به نظرم مسئله .  بار ديگر آرام گرفتم.صحبت خواهی داشت

کردم و در خالل  ش پريده و شروع به توضيح دادن می، به ميان صحبتآمد آفرين می
او هر . می را بسيار کم اهميت و ساده جلوه دهم اتهااردردم که موک توضيحاتم، سعی می

من آگاهانه دست به چنين . کرد ی سابق را تکرار می بار از روی ناچاری، همان گفته
يم ازجوکرد که ب های عصبی من، تصور می  با ديدن واکنشحاکم شرع. زدم مانوری می

 اتهامی، کيفرخواست مواردنمودن   ه و با بزرگ غلو کردهايم در رابطه با فعاليت

                                                 
ی  از رهبران مجاهدين  سيد محمدرضا سعادتی 139 رغم    بود که به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگير شد و عل

ی و        مخالفت ه ده   های گسترده در سطح داخل اه       خارجی، ب دان محکوم شد و در مردادم ی   ۶٠سال زن ا حکم گيالن   ب
  .اعدام شد

ام        از هواداران مجاهدين     سعيد متحدين   140 رای      بود که به اته سلحانه در سال        تالش ب ه     ۵٨سرقت م  دستگير و ب
ا حکم محمدی      ۶٠شود و سپس در شهريور           زندان محکوم می   دان     یگيالن    ب شکيالت در زن ام ت ه اته  و زدن يک  ب

ه از  ، همسر ميرحسين موسوی  زهرا رهنورد. شود اعدام می، کشيده به گوش يک پاسبان شهربانی در قزلحصار       ک
 اعتراض کرد ولی وقتی او را ی زندگی سعيد آشنا بود نسبت به صدور حکم زندان برای او شديدًا نزديک با پروسه

  !ی اعدام سپردند ديگر هيچ اعتراضی نکرد به جوخه
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 گونه نبود و کيفرخواستم تقريبًا بر در صورتی که اين. سنگينی را برايم تهيه ديده است
هايم  هايی که مربوط به فعاليت وقتی نوبت به طرح اتهام. ی اعترافاتم نوشته شده بود پايه

حاال ! پذيرم حاج آقا نخوان، همه را دربست می: تم بود رسيد، گف خرداد٣٠در پيش از 
بدون اين که . نه بايستی همه را بخوانم: آمد و گفت ديگر او از خر شيطان پايين نمی

هايم  ی سناريو را با توجه به انعکاس واکنش اتهامی کنم، در ذهنم بقيهارد توجهی به مو
کاری نکردی و سعی م هستانیين که چرا با مأموران داددر پاسخ به ا. کردم مرور می

فس ب َنُحش دليل: باشد، گفتم های نفاق می هدر کتمان حقايق داشتی و اين خود از نشان
کند که   را بازگو میمواردیآخر چه کسی . چه که بازجو عنوان کرده است است و نه آن

خش زيادی از اتهامات من که در اش شود؟ در صورتی که ب منجر به اعدام و نابودی
شما هم اگر جای من بوديد، همين کار را . کيفرخواست آمده، اعترافات شخصی من است

آيا در : پرسيد. مثل اين که استداللم را پذيرفت. زير چشمی نگاهم کرد. کرديد می
با ای بود،   بود؟ سؤال احمقانهمواردات حاوی اين   دستگيری اول که آزاد شدی، پرونده

 در سال گذشته در موارداختيار داريد، اگر اين : ای کرده، گفتم اين حال در پاسخ خنده
ی جلوی اتاقش،  سپس با نشان دادن تپه. ام بود که هم اکنون خدمت شما نبودم پرونده
 انجام ، که تپه بود۴ها را پشت بند  آن زمان اعدام. در سينه تپه خوابيده بودم: گفتم
دانم به پاسخ من و يا به حماقت خودش به خاطر سؤالی که  ش گرفت، نمیا خنده. دادند می

: گفت. ام را ترور کنند دهترسم خانوا می! خير:  گفتم کنی؟  میمصاحبه: پرسيد. کرده بود
چرا حاال امتناع  ، پذيرفته بودی که حاضری مصاحبه کنیبازجويی در دوران

ها به خاطر من امکان  ام را نکرده بودم، بيچاره خانوادهآن موقع فکر :  گفتم ورزی؟ می
توانست بگويد  او در مخمصه گير کرده بود، نمی.  را از دست بدهندنشاندارد که جا
ی تو دارند، چرا که خودشان هر چه دروغ که در عالم بود،   چه کار به خانوادهمجاهدين
ها را گرفته و به خودشان بر  يکی از هماندادند و حاال من  ها نسبت می به آن
ات را تضمين  ما امنيت خانواده: به حساب خودش زرنگی کرد و گفت. گرداندم می
خودم را به بالهت زده، . دهم کنيم و من به عنوان حاکم شرع دستور اين کار را می می
رم، ولی البته در نيت شما شکی ندا. ها گذشته است آقا، کار از اين حرف حاج: گفتم

کل انقالب را نتوانستند  برادران پاسدار امنيت رئيس جمهور و نخست وزير و دادستان
در ثانی، چرا به خاطر من اين همه ! ی من که جای خود دارند تأمين کنند، خانواده

ی جر   ديگر کم آورده بود و حوصله.دام شو المال خرج حفاظت از خانواده ی بيت بودجه
ی من  حاکمهاز سر سيری به م.  مسئله نشدپيگير همين دليل و بحث هم نداشت، به
 ی و شاهرضا بابادیچ در خاتمه، به دعوايم با مجيد بسط. شد  نمیبرخاسته بود و پاپيچم

شد،  ام می ها متعاقبًا داده بودند و مربوط به روزهای اول دستگيری و گزارشی که آن
موضعی در کنار در هيئت زندانی سر ی دوم دادستانی ها در طبقه آن. ره کرداشا

 من متوجه شده . اطالعاتی کنند  را تخليهها آنکردند   نشسته و تالش میوارد زندانيان تازه
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 منجر به جر و بحث همين موضوع  وکردم ها را برای ديگران مشخص می و ماهيت آن
فرد مزبور به :  منکر همه چيز شدم و گفتمدر دادگاه. ها شد فتن من به آنو بد و بيراه گ

معروف است و اصًال چنين برخوردی نبوده است، اتفاقًا خيلی مشتاقم " مجيد خالی بند"
 در . مشخص شود کنند، باالخره آن کس که دروغ گفته باشد،هر دو ما را بدهيد تعزير

به قيمت کتک خوردن خودم، او را حتا آمد که حاضر بودم  آن موقع آنقدر از او بدم می
. پايان يافتبيست دقيقه  از کمتر من، در عرض بدين صورت دادگاه. هم به کتک بدهم
يعنی در يک ! ردار شومشانس بودم که توانستم از چنين موهبتی برخو من به غايت خوش

 از مواردیبند حاضر شده و بدون کتک خوردن،  ای، بدون چشم  بيست دقيقهدادگاه
   ١٤١!پسنديدم، تخفيف دهم کيفرخواست را رد کنم و يا آن گونه که می

  
۴١  

ا صدا بودم که مر، بعد از ظهر در حال بازی درهواخوری ۶١ مهرماه ٢٠در روز 
 اند و سکوت هواخوری م کردها فکر کردند که برای اعدام صدايه ی بچه ابتدا همه. زدند

در حالی که باالی سرم ايستاده بود، . پاسداری مرا به اتاق بازگرداند. را فرا گرفت
عبه، گويی با  با شنيدن کلمه ش.يیی بازجو سريع آماده شو برای رفتن به شعبه: گفت

ی بازجويی برده شدن،   رفتن، دوباره به شعبهبعد از دادگاه. پتک بر سرم کوبيدند
با هر . هايم را بپوشم رفت که لباس دست و دلم نمی.  شنيد،شد بدترين خبری بود که می

. د، به سمت زير هشت رفتمجان کندنی بود، آماده شدم و همراه او که منتظر ايستاده بو
 در هول و اضطراب به سر همچناندر انتهای صفی که تشکيل شده بود، ايستادم و 

برای اولين بار بود ". اجرای احکام ":جه شدم به چند نفر اول صف گفتندبردم که متو می
که من نيز به کردم   خدا می- خدا. کمی اميدوار شدم. شنيدم که اين اصطالح را می

با .  نبودولی هر جا که بود، شعبه بازجويی! دانستم کجاست هر چند نمی. جا بروم همان
البد : پيش خودم گفتم. روم می" اجرای احکام"نامم، به من نيز گفته شد که به پرسيدن 

برند تا حکم را اجرا  حاال می مرا به تحمل شالق نيز محکوم کرده است و حاکم شرع
ی شالق را از قبل خواهم دانست و در  ها چرا که تعداد ضربه. باز خوشحال بودم. کنند

در همين افکار بودم که خودم را . ضمن مطمئن بودم که از من چيزی نخواهند خواست
سالی در آن حوالی  صدای مرد ميان. تمای نشس  يافتم و در گوشهی دوم دادستانی در طبقه

! بندت را بزن پايين  چشم،عزيزم: گفت رسيد که با لحن آرامی به افراد می به گوش می
چه شالق :  پيش خودم گفتم.دهم می روی بند اآلن کارت را انجام می! پسرم تکان نخور

يز صدا کرد  ديری نپاييد که من را ن خوردنی است که اين همه با مالطفت همراه است؟
جا را امضا  بندت را کمی بزن باال و اين پسرم چشم: و با مهربانی به اتاقی برد و گفت

                                                 
را  و ضيايی ها، احمد ميرفندرسکی   در بعضی از دادگاه   141 تان         هم ده دادس وان نماين ه عن ان ب دون بازجوي ا ب ه و ي

  . تری به متهم داده شود المکان حکم سنگين کردند تا حتی شرکت می



١٦٨  نه زيستن نه مرگ

 است، به ده سال زندان قطعی محکوم بندم را باال زدم، متوجه شدم حکم دادگاه چشم! کن
او متوجه شد، ولی فکر . آوردم داشتم پر در می. از خوشحالی يکه خوردم. شده بودم

تو که ده ! ناراحت نباش: گفت کرد که ُبهتم به خاطر زياد بودن حکم است و به آرامی
ما . شامل تو نيز خواهد شد" عفو حضرت امام"ها  مانی، در اين سال سال زندان نمی

ی  هايش را به نشانه خواهيم شما آزاد باشيد، مثل کبوتر در هوا پرواز کنيد و دست می
حيف نيست، شما از : های کبوتر از هم باز کرد و بعد رو کرد به من و گفت لبا

 با  ر را پخش کنيد؟صد ی مرتيکه بنی های خوب و متشخص و متدين، اعالميه خانواده
ی  کند که برای پخش کردن اعالميه  فکر می،اين ديگر چه دژخيمی است: خودم گفتم

 از چندبار کمتردانست، به  اگر کيفرخواستم را می. ام ر ده سال زندان گرفتهصد بنی
بعد از امضای حکم، در حالی که دستش بر پشتم قرار داشت، . شد  هم راضی نمی اعدام

ه جا نيازی نبود ک  در اين کنی؟  میپسرم مصاحبه: ای گفت با لحن مهربانانه و پدرانه
ناگهان لحنش عوض شد و با عصبانيت، ! خير: مردگی بزنم، قاطع گفتم خودم را به موش

ی اين  متوجه شدم که همه! کپی حکم را داد دستم و با دست زد پشتم و گفت برو بيرون
. ها برای متقاعد کردن ما به انجام مصاحبه در آخرين مرحله بوده است عزيزم و پسرم

يکی از شادترين و در . دانستم چگونه طی کنم  بند را نمی تا”اجرای احکام“ی  فاصله
  ! من از مرگ به زندگی بازگشته بودم. عين حال زيباترين روزهای عمرم بود

ای کز کرده بودند و فضای غمگينی بر  ها هر يک گوشه وقتی به سلول بازگشتم، بچه
 نشانن که دوباره به مياها از اي بچه. ی اتاق تغيير کرد با ديدن من چهره. اتاق حاکم بود

ی ناراحت و درهم من، ديری  ام شادمان شدند ولی اين خوشحالی با ديدن قيافه برگشته
تری با من داشتند، برای آگاهی يافتن از  ی نزديک ها که رابطه يکی دو تا از بچه. نپاييد

هم، به در نگرانی قرار دبيش از اين ها را  طاقت نياوردم آن. ماجرا به من نزديک شدند
ها باور  تر گفتم که حکم گرفتم و در حالی که بچه هوا پريدم و با خوشحالی هر چه تمام

ها به  بچه. ده سال قطعی: کردند، کپی آن را از جيبم در آورده و با صدای بلند گفتم نمی
 باغانی ها، اصغر  از بچهنفردو . سرعت جشنی در اتاق برپا شدسر و کولم ريختند و به 

ها در حال  هر دوی آن. شد که به اتاق ما آمده بودند  چند ماهی میو يوسف موسوی
من در اين اواخر، هر باری که برای . کردند آزادی بودند و مراحل اداری آن را طی می

 که درحال آزاد شدن ها مدعی بودم رفتم، نزد آن يی و تکميل پرونده به شعبه میبازجو
 سند ام از زندان ام برای آزادی ادهقرار شده که خانو: هستم و در آخرين بار گفتم

حاال ُبهت زده ! ديگر را ببينيم گذاشتيم که بيرون هم با هم قرار و مدار می. بگذارند
اند و بزن و  ديدند که بعد از گرفتن ده سال زندان، در اتاق همه برايم جشن گرفته می
ها در آن  وبی به راه است که نگو و نپرس و خود من نيز از شادی، مثل تازه دامادبک

اين بار اگر : ها به من نزديک شده و گفتند آن. کنم گردم و اظهار شادمانی می ميان می
  .م گرفتندکنيم و در آغوش نمیبگويی ماست سفيد است، باور 



  
  
  

  نخستين زندانيان گوهردشت

 ؛ات سراسری ورزشیق مساب؛ها  بايکوت تواب؛ره بند توسط زندانيانادا
 دستگيری ؛ و مقامات رژيم بازديدهای الجوردی؛های مختلف تشکيل کالس
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راند و صبح از مقابل او  سپيده دم صبح را پيش می
گريخت، و از دور من لرزش تن دريا را ديدم  یم  
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١  
ای ديگر از زندانيان، برای انتقال به  ، به همراه عده۶١ مهرماه ٢۴در بعد از ظهر شنبه 

فت حکم  و دريای ما رفتن به دادگاه وجه مشترک همه. زندان جديد فرا خوانده شدم
تر وسايلم را جمع و جور  ی هر چه تمام با عجله. محکوميت از سوی مقامات قضايی بود

 آور مرگ و شکنجهاوين ياد.  خالص شومر از شر اوينخواستم هر چه زودت می. کردم
ی اين  ی دور شدن از همه دور شدن از اوين، در نگاه زندانيان به منزله. و اعدام بود
هنوز به . کردم که شايد در جايی ديگر زندگی جديدی را آغاز کنم فکر می. باليا بود
کردم که با رفتن از اوين،  احساس می. ی کافی دنيا و زندان را تجربه نکرده بودم اندازه

انديشيدم، ميزان  به تنها چيزی که نمی. شوم از دامی که برايم نهاده بودند، رها می
 به گوهردشتمان را ترک کردم تا هنگامی که  ای که اتاق از لحظه. محکوميتم بود

ی  اوين را با همه.  دست داده بودشايانی به منرسيديم، احساس سرخوشی 
توانستم   نمیگاه هيچ. شدم نه میکردم و به دنبال سرنوشتم روا هايش ترک می نابسامانی

هنگام . کنم در عين حال درد آوری را آغاز میحدس بزنم که چه سفر پر رمز و راز و 
در . کردم که زنده از اوين خارج شوم  تصور نمیگاه هيچروزهای اول، در دستگيری و 

زندان مرا به اين تجربه رسانده . مام رسيده بود بينی  از يک سال، به غلط بودن پيشکمتر
زندگی ميدانی است که . تتوان و نبايد تمام شده پنداش نمیکه هيچ چيز را از پيش بود 

انتهای آن قابل رويت نيست و در هر لحظه ممکن است که درست در خالف عکس 
  .مسيرش، جريان يابد

. کرد شان داشتم، مرا به زندگی اميدوار می ها و مردمی که دوست ی خيابان ديدن دوباره
 به گاه چهي که بود خواست ترافيک آن قدر شديد می دلم میبرای اولين بار در عمرم 

داشت و برای طی   در محل ديگری قرار میکردم که اوين آرزو می. رسيدم مقصد نمی
های تهران  ی خيابان  ، راهی جز عبور کردن از همهی آن تا گوهردشت کردن فاصله

ها   ساعت،ی تهران بزرگ بگرداند  را در همهشد که ما  و راننده مجبور میبود نمی
کند  چرخد و واقعيت هميشه مجبورمان می متأسفانه دنيا بر مدار تمايالت ما نمی. بگرداند

  .  برداريم پردازی که دست از خيال
ر بيرون جريان چه که د  با آنبيشترخواستم هرچه  می. زدم در راه با کسی حرف نمی

ی  انستم به اندازهد می. شومای هم که شده جزيی از آن  ی لحظه براداشت، پيوند بخورم و
ها وقت و  ل ها و سا کافی فرصت خواهم داشت تا با سرنشينان اتوبوس صحبت کنم، ماه

ها،  ديگر بدان دست نيابم، ديدن خيابانچه که ممکن بود  آن. ارمان بودفرصت در انتظ
هايی که سابقًا  در نزديکی کرج، از طريق بچه. ها و مردمان شهرمان، تهران بود کوچه

پچ پچ و . ر به سربرده بودند، متوجه شديم که مقصدمان جای ديگری استحصا در قزل
مان به سرعت به حقيقت ي ها  طولی نکشيد که حدس و گمانه. مان برخاست ولوله در ميان

 از الجوردی.  شدکرديم، اتوبوس راهی گوهردشت بينی می گونه که پيش  همان. پيوست



  غروب سپيده
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ی زندانيانی خواهيم  از اين که اولين دسته. ها پيش بشارت گوهردشت را داده بود مدت
شد  ا ما آغاز میگوهردشت ب! توانستيم به خود بباليم کنيم، می بود که زندانی را افتتاح می

. و افتادمسانفرانسيسک" الکاتراز "به سرعت به ياد زندان! زديم رقم میو ما تاريخی را 
زمانی که در آمريکا بودم، عکسی مقابل در ورودی اين زندان زير پالکی که مشخص 

 در چه سالی افتتاح شده و در چه سالی تخليه و به موزه تبديل شده "الکاتراز"کرد  می
مانست که زمان تولد   سنگ قبری میهمچونپالک ياد شده، . گار گرفته بودم  به ياد،است

بودم به نام  ال خود شاهد ميالد مولود جديدی حا. آن حک شده باشدو مرگ متوفی بر 
بايد از  ها بستاند و من  گر و مخرب که قرار بود جان مولودی ويران. زندان گوهردشت

خواست با آن  ش میگوهردشت مخلوقی بود که مالک. دمش گران رشد و بلوغ او می نظاره
اش را از  گونه که وعده همان. ن حاکم کنداش را بر ميه اش، اراده های انفرادی و سلول

توانم مرگ اين مولود را   از همان آغاز به اين فکر فرو رفتم که آيا می.پيش داده بود
 نيز روزی عکسی به وانم کنار سنگ قبر زندان گوهردشتت نيز شاهد باشم؟ آيا می

  يادگار بگيرم؟ 
های  شناسانه از انسان، جرم، زندان و راه روان را بر اساس يک تحليل وهردشتزندان گ

 در ١٤٢. ممکن شد۶١ اما راه اندازی آن در سال. مقابله با آن، در رژيم شاه ساخته بودند
آن کوشش به عمل آمده بود که تا سر حد امکان، اصل جدا سازی طراحی و معماری 
های   شکل سلولبه همين دليل در مدل اوليه، تمامی بندها به. زندانيان رعايت شود

انفرادی ساخته شده بودند و تالش شده بود تا با جدا کردن و انزوای محکومان از جهان 
 به "انجام جرم"ی  چه که از ديد زندانبانان، محرک و انگيزه بيرون، آنان را از هر آن

 از از طرفی با نگهداری زندانی در سلول انفرادی. دارند رود، دور نگه شمار می
 که ممکن است وقوع ای  کاریی کرده و از همدستی و همها جلوگير يابی آن تشکل

با اين اقدام .  را تسهيل کند، جلوگيری به عمل آورند در زندان و يا بيرون از آن"جرم"
گرايی و  ی، تا حد ممکن او را به سمت درونشد که کيفر و مجازات زندان تالش می

آمدهای زيان بار ناشی  ای بود که پی طراحی زندان به گونه. فردگرايی محض سوق دهد
هايی به شدت متفاوت در يک مکان واحد و  ی فعاالن سياسی با سطح فعاليتاز گردآور

اعتراض و  ، مشترک را از خود دور سازد و در عين حال، مقابله با اعتصاب
دان نبايد از کسانی خالصه آن که زن.  ممکن شودسادگیهای رايج در زندان به  مقاومت

ت و دش در واقع زندان گوهر. دل و همراه بسازدکجمعيتی ي دهد که در خود جای می
ای که در رابطه با طراحی ساختمان و  شناسانه شناسانه و جامعه های روان ی بحث همه

ه گيری از هر گونه کار و فعاليت جمعی و گروهی انجام شد فضا سازی آن برای پيش
                                                 

ی زندان گوهردشت که   ريزی رژيم برای تدارک سرکوب بزرگ، اتمام پروژه          همزمان با برنامه   ۵٩  در سال     142
دان در اول خرداد      رفسنجانی. از دوران شاه نيمه تمام مانده بود آغاز شد    ن زن د اي  ۶٠ در کتاب خاطراتش از بازدي

سنجانی         : رجوع کنيد به  . گويد  می ر     ١٢٣ی    ، صفحه  عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رف شارات دفت ، انت
  .١٣٧٨نشر معارف انقالب، چاپ سوم 
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، طرحی را به تصويب ٧٠ی  جا کشاند تا در دهه بود، مقامات سياسی رژيم را به آن
مجلس برسانند که بتوانند همين سيستم را در رابطه با ساختمان مدارس و فضاهای 

در طرح مزبور تالش شده بود تمامی جوانب را در نظر . آموزشی زنان، اجرا کنند
از اختالط زن و مرد االمکان   حتی بتواندی ساخت فضاهای آموزشی حوهنتا بگيرند 

در ! د ممانعت به عمل آور"گناه و فساد" و از در غلتيدن زنان جامعه به جلوگيری کرده
  . سازان به کل اجتماع بود ی زندان  تعميم نگاه روانشناسانهواقع تالش فوق،

  
٢  

 همه جا پيچيده بوی رنگ در. ساز بود و ديوارهای آن تازه رنگ شده بودند زندان، تازه
گی همه چيز نو بود ولی بوی تاز. ندهايی از زندان مشغول کار بود هنوز در بخش. بود

کردند اين گونه القا کنند که ما را به جای مخوفی منتقل  پاسداران تالش می! نداشت
هايی کوتاه قدم  کردند که در دهليزهايی با سقف در راه چنان وانمود می. اند کرده
خواستند سرمان را پايين نگاه داريم تا  از ما می. بند بر چشم داشتيم  همه چشم.داريم برمی

شد  بند می گرفت که از زير چشم ها در حالی صورت می  تالش آن.به سقف برخورد نکند
پوش مکالئوم زير پا را به خوبی  های روشن و کف مهتابی، ديوارهای تازه رنگ شده

مان، ما را لخت، با م و بعد از گرفتن کليه وسايل شدي برده١٩ به سرعت به سالن .ديد
رضا محمد. کرديم ديگر را نگاه می همهاج و واج. ها انداختند يک شورت به داخل سلول

 از رضا صادقیکشيد و محمد  خجالت میبيشترهمه  که نوجوانی بيش نبود، از اسکندری
مان را هاي ديری نپاييد که لباس. از کندکرد که سر شوخی را با او ب الش میهمان ابتدا ت

ای بود که آن را با روزنامه پوشانده بودند و  نيمی از در اتاق، شيشه. به ما برگرداندند
های زندان را  به ميمنت ورودمان نورافکن. اين خود حاکی از موقت بودن شرايط بود

. ديدم ه جايی را اين قدر روشن میا اولين بار بود که پس از مدت! روشن کرده بودند
نانی که برای صبحانه در اختيارمان گذاشتند، نان تافتونی بود که از يک نانوايی حوالی 

   زندان آغاز به کار نکردههای ی بخش داد که همه ان میزندان تهيه شده بود و اين نش
 به همراه ما به بخشی از کادر اوينهنوز پرسنلی برای زندان استخدام نشده بود و . است

معاون  یهنگام دريافت اولين صبحانه از دست محمد.  منتقل شده بودندگوهردشت
ايد؟ او گويی اسرار  ما را به کدام زندان منتقل کرده: ها از او پرسيد زندان، يکی از بچه

ما نيز خود ! وزهای آينده متوجه خواهيد شددر ر: کند، گفت بمب اتم را از ما پنهان می
ها شريک ساخته، گفتيم که نيازی به توضيح شما نيست، خودمان  را در بالهت آن

تر   با بالهتی هرچه تمام !ايد ر ساختهحصا جا بند جديدی است که در قزل دانيم اين می
  !حماقت ما و سادگی بر اش ندی بر لبانش نشست حاکی از تأسفلبخ

هار و هم شام به لحاظ هم ن. ، غذا عالی بوددشتهای اول افتتاح گوهر در روزها و ماه
يک روز در ميان . صبحانه نيز خوب و به قدر کافی بود. کيفيت و کميت حرف نداشت
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چه که در  مربايش از کيفيت مناسبی برخوردار بود، برخالف آن. پنير و کره و مربا بود
در طول تمام ساليانی که در زندان بودم، ديگر . زندان تا آن موقع و بعدها معمول بود

بعد . مان کردند  اتاق بند تقسيم١۶ نفر بوديم که در ١٢٠حدود . شرايط فوق تکرار نشد
، تغيير يافت و من در اتاق  ها بر اساس ميزان محکوميت تاقاز مدتی ترکيب افراد ا
  . سال زندان محکوم شده بودند، مستقر شدم١٠ه چهار، مابين کسانی که ب

  
٣  

ها باز   و هيئت همراهش در بند، درهای اتاق با حضور يافتن الجوردی آذرماه١٣جمعه 
 در ميان مان را با الجوردیهاي به راهروی بند آمده و خواستهشده، از ما خواسته شد 

خواست نشان دهد که غالم حلقه بگوش   از همان ابتدا می١٤٣"صبحی". بگذاريم
تن از توابان شده و چهار  بند عمومی. خورد ی او آب نمی  است و بدون اجازهالجوردی
 به  و امير محمدی، مجيد بسطچیسن جاويدی، محالعابدين فراهان های زين بند به نام

.  نيز کمک کارشان بودحميد خليلی. ی بند معرفی شدند عنوان مسئوالن اداره کننده
  بابادیشاهرضا. ی افراد فوق در زدن تيرخالص به قربانيان مشارکت کرده بودند همه

 او از الجوردی.  بودی الجوردی های بند بود که سخت مورد عالقه از ديگر تواب
اش اجابت  به سرعت خواسته. ر منتقل شودحصا  يا قزلشان به اوينخواست که همراه

وقتی . ر انتقال يافتحصا  بند را ترک کرد و همان روز به قزلو همراه الجوردیشد 
 در ۴۴ شاهرضا متولد سال. زد کرد، برق شادی در چشمانش موج می بند را ترک می
ر با فشارهای حصا  در قزل۶٠در سال . کم سن و سال بود. سليمان بودبخش اللی مسجد
 و ، فرامرز نريميسا و تيم همراه وی که متشکل از محمدرضا قربانیمجتبی ميرحيدری

 برای شهادت عليه شاهرضا بابادی. کاری با رژيم تن داده بودم بود، به همحسن درزی
او فضای . ر به اوين منتقل شده بودحصا  تن از زندانيان مارکسيست، از قزل٢٠

 هرچه زودتر از ديد و به همين دليل تالش داشت  را برای خود مناسب نمیگوهردشت
 بود که اولين دوره انتخابات مجلس هنوز چند روزی از عمومی شدن بند نگذشته  .جا منتقل شود آن

های رأی به بند ما نيز آورده شد و با لحن   برگزار شد و صندوق رهبریخبرگان
توانند در انتخابات به صورت داوطلبانه  کشداری گفته شد کليه کسانی که مايل هستند می

 در اين رابطه مورد پرسش قرار شرکت کنند و سپس اتاق به اتاق افراد را خواسته و
های غيرالزم  با توجه به شرايط و برای پرهيز از به وجود آوردن حساسيت. دادند می
االمکان  تأکيد زندانبانان بر اين بود که حتی. ی افراد بند در انتخابات شرکت کردند همه

 موسوی  عبدالکريم- ١نفر   من روی برگه رأی نام پنج.  نفر رأی داده شود١۴به هر 
 معاون زندان نوشته را در حضور محمدی  صادق خلخالی- ٣ی گيالن  محمدی- ٢ اردبيلی

                                                 
ه     در سال مسئول انتظامات اوين   برادر بزرگ وی اکبر صالحی      143 ه ده ود ۶٠های اولي يش از انقالب     آن.  ب ا پ ه

 . تندلبنياتی داش
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در ميان ... و مشکينی،فسنجانی، رای نگاهی به اسامی کرد نام خامنه. و به دستش دادم
آخر رأی دادن مسئوليت :  پس چرا بقيه را ننوشتی؟ به مسخره گفتم:اسامی نبود، گفت

شرعی دارد، اسامی که نوشتم از مسئوالن قوه قضاييه بوده و هستند و من اعمال و 
بقيه را . شان باور دارم صاف و عدالتام و به ان ها را از نزديک ديده رفتار اسالمی آن
گيری،  از اتمام رأیبعد .  زد و چيزی نگفتیدار معنیلبخند . شناسم از نزديک نمی

 که هر کس روی برگه رأی پی برده بودندگيری   رأیی  ضمن چسباندن دو قسمت برگه
  . چه چيزی نوشته است و با چند نفری در اين رابطه برخورد کردند

  
۴  

ها به  تواب. د که مجتبی، پاسدار بند، ما را در راهروی بند جمع کردديری نپايي
ای در  برد توطئه ای از زندانيان در حال پيش دادند که عده هايی مختلف، گزارش می بهانه

آِب    گفته بودند که در منبعهمچنين. ی همه را خراب کنند خواهند وجهه بند هستند و می
توانست از خود توابان سر زده   البته اين کار فقط میبند نيز مدفوع پيدا شده است که

ها، ميخ  زنی ها و تهمت تراشی شان اين بود که با اين بهانه به هر حال، هدف. باشد
ر بند، ما را در راهروی بار دومی که مجتبی، پاسدا. خودشان را در زندان محکم کنند

ما را داشته باشند، چه کسی را اگر ما نخواهيم توابان هوای : کرد، به او گفتمبند جمع 
ی اين  بايستی ببينيم و به چه کسی بايستی رجوع کنيم؟ من شخصًا هيچ تمايلی به ادامه

آرامش را از ما . ها هستند بازی از سوی آنان ندارم و به نظرم مشکل اساسی خود اين
، کارمند هواپيمايی ها به نام جواد رحيم مشاعی در همين حال يکی از بچه. اند سلب کرده

های من قرار گرفته  گشت، تحت تأثير صحبت ملی و اهل رامسر که از دستشويی باز می
با صدای بسيار غرا و به شکل کرد،  و در حالی که صورتش را با حوله پاک می

 من خودم. اين چهار خائن را برکنار کنيد. خواهيم ها را نمی ما اين: آميزی گفت تحکم
. ای در بند شکل گرفت و جنگ مغلوبه شد همهمه! گيرم مسئوليت بند را به عهده می

چيزی نگذشت که . کار بحران نيز ارائه شده بود تمايل عمومی بند اعالم شده و راه
ها از آسياب افتاده  آب. های خود بازگشتند مجتبی بند را ترک کرد و موقتًا همه به اتاق

بعد از ظهر . ترس برش داشته بود. ود که چه کاری کرده استبود و جواد تازه فهميده ب
صبح روز بعد جواد به بند . ی وسايل صدا کرده و به مکان نامعلومی بردند او را با کليه

اين چهار : معاون زندان مدعی شده بود که گفته است در برخورد با محمدی. بازگشت
شان زندانيان را نسبت به يرکنار کنيد، چرا که با اين کارها را بخائن به دادستانی

ها  ديری نپاييد که پاسدار بند اعالم کرد که از اين به بعد تواب! کنند  بدبين میدادستانی
  . در بند مسئوليتی نداشته و زندانيان خود به انتخاب مسئول بند اقدام کنند

ی بند، چند تن، از  برای به دست گرفتن اداره. کرد بينی نمی  فوق را پيشکسی تحول
ی مجتبی،  با فشار و توصيه. مها نامزد پذيرش مسئوليت بند شدي جمله من از سوی بچه
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سداران پا .ًا مسئول بند بود، نيز نامزد شدی که سابقی، توابالعابدين فراهان زين
رعت متوجه ها به س آن. خواستند از طريق نامزد شدن وی به ارزيابی از بند برسند می

من و رضا . شد می که شامل خودش و ديگر توابان  رأی آورده است۵شدند که او تنها 
سرعت از سوی با مسئوليت من به .  به عنوان مسئوالن بند انتخاب شده بوديمآبادی بهمن
جايی که از پيش مسئول تقسيم غذا  ، از آنآبادی اما رضا بهمن. دار بند مخالفت شدپاس

ها از  تواببعد از کنار گذاشتن . شان تحميل شد  ميل قلبیرغم علیبود، به زندانبانان، 
ها در هيچ  آن. رار گرفتندها از سوی افراد بند مورد بايکوت کامل ق مسئوليت بند، آن

ها   در سطح بند نيز هيچ کسی با آن.توانستند شرکت کنند در سطح بند نمیکار جمعی 
  .کرد و مجبور بودند که انزوای مطلق را تجربه کنند ارتباط برقرار نمی
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مورد نفرت  اعدام شده بود، که برادرش نيز در ارتباط با مجاهدينی، العابدين فراهان زين
 يکی از تيرخالصبه شکل داوطلبانه وی اپتومتريست بود و . ی افراد بند بود کليه

 با  اين موضوع باعث درگيری حميد کاوه. زده بود رازندانيان مجاهد به نام فريد کاوه
 و برادر "اکثريت"حميد از هواداران سازمان . شده بود يناو ١بند باال  ۵او در اتاق 

 که برای انهايش فريد بود و موضوع زدن تيرخالص را از طريق چند تن از هم اتاقی
 متأهل بود و به غايت العابدين زين. تماشای صحنه اعدام برده شده بودند، فهميده بود

 و روی ی بزرگی پهن کرده که سجاده  حالیدر. رسيد  نظر میالنفس و چاپلوس به ضعيف
. ريخت آورد و زبونانه اشک می زد، نام همسرش را بر زبان می معلق می - مهر کله

ی او به خاطر عشق به همسرش و  ها و عجز و البه زاری - ناگفته مشخص بود که گريه
ی حياِت  الص، رشتهتر با شليک تيرخ از روی عواطف انسانی نبود، چرا که او پيش

چيزی نگذشت . تپيد، پاره کرده بود شان برای بهروزی مردم می  هايی را که قلب انسان
 درخواست کرد که برای کار در عاجزانه از بند، ی الجوردی که به هنگام ديدار دوباره

 در حکم من نوشته رعحاکم ش: جا منتقل کنند و تأکيد کرد بهداری زندان او را به آن
البته از قرار معلوم . است که بايد دوران زندان را همراه با کار در زندان سپری کنم

خودش برای چاپلوسی چنين موردی را از حاکم شرع درخواست کرده بود، چرا که آن 
ه فشار روانی روی امثال او در بند ک. هايی معمول نبود روزها صدور چنين حکم

ی  ها شايسته البته آن. کرد، بسيار زياد بود تعدادشان از انگشتان يک دست تجاوز نمی
العابدين هم  شدم که زين برای مثال، وقتی به اتاقی وارد می. تحمل چنين مجازاتی بودند
شان را قطع کرده و يک صدا  ی افراد اتاق کارهای معمول در آن حضور داشت، کليه

و در همين "  که خر باشد ترش روی و گرفته،ش خندان و شکفتهچو ايرج با: "گفتند می
شد و هر بار  اين کار در روز چندين بار تکرار می. دادند حالت او را با دست نشان می

ها  آن قدر جو بند عليه تواب. کرد تنها اسم فردی که به اتاق رجوع کرده بود، تغيير می
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بعضی اوقات وقتی جواد پاسدار به داخل بند . بود که به پاسدار بند نيز سرايت کرده بود
ها  تواب" خواند  بلند و به شکل ريتميک میزد، با صدای آمد در حالی که کف می می

يا هنگامی که آنتن ". ها کوشن، تو سوراخ موشن  تواب؛کوشن، تو سوراخ موشن
 را همين محسن جاويد: "ود و نياز به تعمير داشت، گفتتلويزيون بند خراب شده ب

اش خيلی قوی است،  نه آنتن: "اضافه کردو بعد " گيرد بگذاريد روی تلويزيون خوب می
  "!سوزاند تلويزيون را می

  
۶  

اين کار از . ها شدند ی لباس در اتاق ها مشغول درست کردن ققسه در اولين قدم، بچه
ر اين کار شرکت کرده و ی افراد بند د همه. تکنيکی بديع و بسيار ساده برخوردار بود
های چوبی  ی کاغذ روزنامه، ميله به وسيله. هر يک مسئوليتی را به عهده گرفته بود

کرديم و   يک تکه روزنامه را بسيار فشرده لوله می.کرديم بسيار محکمی درست می
های روی هم تا  داديم، تا جايی که هيچ فضايی بين اليه ماالن آن را مالش میمانند نمد
ی کاغذ بعدی را روی آن قرار داده و به همان روش عمل  اغذ نباشد و سپس لبهشده ک
استحکام . داديم تا به قطر مورد نظر دست يابيم آن قدر اين کار را ادامه می. کرديم می
 نشان ها را پاسدار بند به الجوردی يک بار يکی از آن.  از چوب دستی نبودکمترها  آن
ميرد،  ما اين را در داخل بند پيدا کرديم، اگر تو سر سگ بزنی جادرجا می: ده و گفتدا

اش به سگ،   به قدری از حماقت پاسدار مزبور و تشبيهالجوردی! ما که جای خود داريم
يس ي، رعصبانی شد که فراموش کرد بند را مورد تنبيه قرار دهد و در عوض به صبحی

 به سرعت به پاسدار صبحی. ای رفت که نزديک بود قالب تهی کند غره زندان چنان چشم
 حالت مزبور دستور داد که بند را ترک کند و تا هنگامی که از بند بيرون رفتند، صبحی

  .عادی خود را باز نيافت
ديوار  تشکيل شده بود که  سلول انفرادیهای بند عمومی در واقع هر يک از دو اتاق

جای پيشين چهارچوب در يکی از اين دو سلول را که . ها را برداشته بودند ميان آن
. ی اتاق تبديل کرده بوديم  قفسهگی داشت، بهی اتاق کمی عقب رفتنسبت به ديوار اصل

 را که ساخته بوديم در دو طرف قرار داده و با استفاده از تورهايی که هايی چوب
های زيبا و درعين حال مستحکمی ساختيم که نيازمان را  ، قفسهباف خودمان بود دست

. ای در جلوی آن، به اتاق نيز جلوه و نمايی زيبا داده بوديم با آويختن پرده. داد پاسخ می
ها   کم بچه- ی زيادی نياز داشت، ولی کم به حوصلهدرست کردن چوب از کاغذ روزنامه 

  . در آن استاد شده بودند
 بود که ای البالغه های قرآن و نهج ها، صحافی کردن کتاب ی بچه ههای اولي از ديگر اقدام
های مختلف تقسيم کرده و به  های موجود در بند را به مجلد نهج البالغه. در بند داشتيم

ها نبود، به سختی  کسی که از نزديک شاهد تالش بچه. وديمشکلی زيبا صحافی کرده ب
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هايی انجام  توانست باور کند که با ابزاری بسيار ساده و ابتدايی چنين صحافی می
های موجود در بند برای   و از پارچهی شيرينی برای زيرسازی جلد  جعبهاز. اند گرفته

چسب نشاسته را از . کرديم ها استفاده می روکش و از چسب نشاسته برای چسباندن آن
يک بار در همان ماه اول، پاسداران . کرديم برنج، قند و مقداری پودر لباسشويی تهيه می

دان، به بند حمله کردند و برای ی قند زن ی درست کردن چسب از جيره به بهانه
  .ی قند را کم کردند مان، مدتی جيره کردن يهنبت

  
٧  

 نيز محروم ١٤٤ تلويزيون، کتاب و دريافت روزنامه نداشتيم و ازی هواخوری اجازه
ی که تبحر ای روزشان را با گلدوز عده. ها هنوز شکل نگرفته بود روابط بين بچه. بوديم
ای دستی از قبيل دوختن ساک و ای در آن يافته بودند و نيز انجام کاره کننده خيره
خانم "، "خانم رزا"ها به عنوان  آنبه شوخی از . رساندند به شب می ...سابی و سنگ
 در سطح بند شکل "فينگربال"ی سراسری  يک دوره مسابقه. کرديم ياد می...  و"صبا

ای در  کميته. هايی چهار نفره در آن شرکت کرده بودند ها تيم از تمام اتاق. گرفته بود
 فوتبال، به شکل زمينسطح موکت اتاق را . کرد ی میپيگيرسطح بند انجام مسابقات را 

ها را نيز  توپ. کرده و دو دروازه در دو طرف آن قرار داده بوديم کشی   با صابون خط
تقريبًا نصف ی هريک  بوديم که اندازه کرده  ه، درستبا استفاده از کاغذ آلومينيم َکر

افراد هر دو تيم، نفر به نفر به . شد بازی با سه توپ آغاز می. توپ تخم مرغی بود
 را بازی به اين صورت بود که بازيکن، نخست هر سه توپ. رفتند می يکديگرمصاف 

را توپی ) به شکل تلنگر(ی انگشت  کرد که با ضربه روی زمين رها کرده و تالش می
اين . ها به داخل دروازه حريف هدايت کند تر از دو توپ ديگر بود، از ميان آن که عقب

اگر . توانست ادامه دهد ده باشد، می از کادر زمين خارج نشمانی که توپکار را تا ز
 را  رسيد تا بازی  به حريف مقابل میی او از بين دو توپ عبور نمی کرد، نوبت ضربه

های نيمه نهايی و نهايی  بازی. مسابقات فوق از هيجان زيادی برخوردار بود. آغاز کند
 شبيه بيشترال گرفتند، چرا که موکت آن سبز بود و به زمين فوتب در اتاق پنج انجام می

مان تشکيل يافته  افراد تيم. های مزبور مقام نخست را کسب کرد اتاق ما در بازی. بود
بعد از برقراری هواخوری .  و من، علی سرابی، عليرضا طاهرلوبود از پرويز سليمی

.  فوتبال و واليبال مختلفی نيز در سطح بند دنبال شد مسابقات،و امکان رفتن به حياط

                                                 
ی     ی ازدواج مسعود رجوی       هايی که دريافت کرديم متوجه           از طريق اولين روزنامه     144 روزه بن ديم صدر   و في .  ش
هر .  صورت گرفته بود و شهادت اشرف ربيعی۶٠ بهمن ١٩ ماه پس از    ٨ و کمتر از     ۶١وضوع در مهرماه    اين م 

م تالش می    چند پذيرش اين ازدواج برای بچه     دانيان        ها سنگين بود و رژي ان زن ا در مي د، ام انور ده رد روی آن م ک
سی موضوع را فرصت  د ک ی   طلبا مجاه سائل شخصی نم صل م ل و ف ه و از موضع ح ه   ن زان  عالق د و در مي دي

دان اصل را     در گفتگوها مطرح می. شد ای وارد نمی زندانيان مجاهد نسبت به مسعود رجوی خدشه    ا در زن شد که م
  .گذاريم ولی پس از آزادی موضوع را دنبال خواهيم کرد بر اعتماد می



١٧٨  نه زيستن نه مرگ

 سال، بيش ٢۵سال، بيست تا  زير بيست.  بودند بندی شده هها بر اساس سن افراد دست تيم
   .ندهای سنی ديگر بود  بيش از رده  سال٢۵ تا ٢٠ی سنی  های رده تيم.  سال٢۵از 
  
٨  

. اشتمی انگليسی گذ لمهشان يک کالس مکاها، براي دادی از بچه تعدرخواستبه 
ها  اد شناخت و روابط بين بچه سنگ بنای خوبی برای ايجتوانست های مختلف می کالس
 کم مجبور شدم که کالس گرامر انگليسی - های مکالمه، کم پس از داير شدن کالس. دباش

مجبور بودم که .  نبودبرای تدريس، هيچ کتاب و منبعی در دسترس. را نيز داير کنم
.  بسيار در مضيقه بوديماز نظر دفتر و خودکار نيز. کنم مورد نياز را تهيه ازمخودم لو

کردم که قادر به  در ابتدا باور نمی. به تدريج به نگارش يک کتاب گرامر دست زدم
م و خودم تا آن موقع به شکل کالسيک گرامر تدريس نکرده بود. انجام چنين کاری باشم

 اين ی بااليی برای انجام ه از انگيزهجايی ک ی از آنسرسری خوانده بودم ولنيز آن را 
. کرد تر می  کار برخوردار بودم، همين راهنمای کارم شده و انجام آن را بر من ساده

های   طی ساليان بعد که کتابحتا. خواستم دست يافتم چه می چيزی نگذشته بود که به آن
ها و  دادند که از نوشته رجيح میای ت گوناگون گرامر به زندان راه يافتند، بازهم عده

ان را به سرعت برطرف تر بود و نيازهايش  کاربردیزيرا .های من استفاده کنند جزوه
ی کوچکی   چهدر قدم بعدی، کتاب. اشته شده بودکرد و در ضمن به زبانی ساده نيز نگ می

. دمهايی به زبان انگليسی نوشته و گردآوری کرده بو تهيه کردم که در آن داستان
موضوع . گرفتند میای گوناگون کتاب مورد بررسی قرار ه  مختلف در بخشموضوعات

کرد و طی   در رابطه با فردی بود که در تهران زندگی می های اين مجموعه داستان
اين فرد در راه با مشکالتی مواجه . گيرد که به آمريکا سفر کند فرآيندی تصميم می

مورد ... ذرنامه و درخواست پذيرش و ويزا وی گ شود و سپس اقداماتش برای تهيه می
جا بايد به    و در آنرود ی بعد، به سفارت آمريکا می هدر مرحل. گيرد بررسی قرار می

سرانجام مراحل گرفتن بليت، سوار شدن به . های مسئوالن مربوطه پاسخ بگويد سؤال
ها،  در خالل اين داستان. دش افتد، شرح داده می چه که در اين راه اتفاق می هواپيما و آن

جا، ثبت نام در دانشگاه و رفتن  ی آپارتمان در آن ورود به آمريکا، اجاره از قبيل مسائلی
 های تخواننده در هر درس با لغ. گنجانده شده بود... ی پست و گاه و ادارهبه فروش

ا خواست آموزش زبان انگليسی ر میروی هم رفته برای کسی که . شد  آشنا مییجديد
تر روی مسائل سياسی  های کمی پيشرفته در کالس. غاز کند، کاربرد زيادی داشتآ

 از جمله به حل و. يافت شدم و بحث حول محورهای مختلف ادامه می  متمرکز میبيشتر
های مربوط به آن و نيز  ها و ترم ، اصطالحها فصل مسائل پناهندگی سياسی و لغت

 موضوعی نيز فرهنگ لغت يک همچنين. پرداختم می...  و، شکنجهمسائل زندان، دادگاه
 موضوعات موجود در بازار، بر اساس های  لغت فرهنگ بودم که برخالف تهيه کرده
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ها،  ها، مشاغل، مکان ها، اسم  برای مثال، بخش فعل.بندی شده بود مختلف تقسيم
جايی که دفتر  از آن .هايی داشت و هر بخش نيز زير مجموعه.. .ها ها، پوشيدنی خوردنی

هايی از مشمع تهيه ديده بودند  ها دفترچه ی کافی در بند نبود، بچه و ورق کاغذ به اندازه
ها موجب مصرف بيش  نوشتن روی اين دفترچه. نوشتند شان را روی آن میيها و تمرين

د که اختراع جديدی به عمل آمده و از همين رو، طولی نکشي. شد از حد خودکار می
ها که بيماری شديد معده داشتند،  ها به تعدادی از بچه شب. های قبلی شد جايگزين نمونه

 آن را با احتياط باز کرده و بصورت ورق .شد ی شير پاکتی سه گوش داده میبرای مدت
انند يک لوح داخل آن از يک ورقه آلومينيومی تشکيل شده بود که م. آورديم کاغذ در می

شد روی آن نوشت و پاک کرد، بدون اين که اثری از آن  بارها می. کرد عمل میکاغذی 
تدريس در سطوح مختلف، روزانه بيش از .  زياد بودندهايم  کالس مشتری. باقی بماند

هايم شروع  از ساعت پنج  صبح کالس. داد  ساعت از وقت مرا به خود اختصاص می١۴
بعد از تشکيل . انه در ساعت هفت صبح، دو سری کالس داشتمشد و تا زمان صبح می

های ديگری از شير مرغ گرفته تا  ها بودند، کالس های من که در واقع اولين کالس کالس
و از فيزيک و شيمی و رياضيات تا کامپيوتر . جان آدميزاد نيز در بند شکل گرفتند

های فيزيک را يوسف  کالس... نويسی، آناتومی بدن، نقاشی و طراحی، خياطی و برنامه
 و ، رياضی و حساب را يزدان تيموريانباقر ذاکری، الکترونيک را محمدمحمدی

، آناتومی جليل موسوی و سيدرزاقی ريزی و کامپيوتر را مهداد ، برنامهجليل موسویسيد
، نقشه ، ادبيات فارسی را يحيی مدرسی، شيمی را پرويز سليمیبدن را نصراهللا سورانی

راحی و مجسمه سازی را جالل ، نقاشی و طآبادی کشی ساختمان را رضا بهمن
 اداره  و اصغر بصيریسليمی ، پرويزهای عربی را داريوش صفايی  و کالسماهرالنقش

نيز در رابطه ... ات آن و محمود در رابطه با ماشين و تعميراسفنديار زجاجی. کردند می
  . ای گذاشته بودند های پراکنده ی کارشان بود، کالس با خياطی که زمينه
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  که در اثر شکنجهيک افسر آگاهی هوادار مجاهدين) عمو خليل( خليل کمالی کمازانی
ها  بود و ماهانگشتش عفونی شده . مان بود اتاقناخن پايش در گوشت فرو رفته بود، هم 

بيوتيک  به جز پانسمان و تجويز آنتیدر بهداری زندان، . برد از عوارض آن رنج می
. کرد اش تحمل می مصيبت زيادی را به خاطر انگشت چرکی. کردند ش نمیکاری براي

پذير بود ولی از  کاری که به سادگی امکان. رک را بايد از بين برددانستم منبع چ می
اين . ی سلول پيدا کردم روزی مقداری خرده شيشه پشت پنجره. زدند انجام آن سر باز می

به عمو . جا باقی مانده بودند  آن،ها از زمانی که پنجره را شيشه کرده بودند خرده شيشه
به سرعت . دانم  من چاره کار را میشته باشی،اگر تحمل مقداری درد را دا:  گفتمخليل

اش را بريدم و  های مزبور ابتدا نصف ناخن با خرده شيشه. پذيرفت و دست به کار شدم
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وجود بافت . هايی که در اثر عفونت آسيب ديده بودند، پرداختم سپس به بريدن قسمت
انگشتش . کرد خون زيادی نيامد و اين کار را تسهيل می. ه بودعفونی کار را آسان کرد

يک هفته طول نکشيده بود که پايش . را با مواد ضدعفونی کننده شسته و محکم بستم
ضرورت مرا به انجام آن . ام در زندان بود اين اولين عمل به ظاهر جراحی. خوب شد

البته مدتی در يک کلينيک، در . بدون اين که تخصصی در آن داشته باشم. وا داشته بود
کردم و اين عمل را بارها از نزديک ديده بودم و کم و بيش  شرق تهران کار می

کاری که تا آن . بعدها يک بار نيز مجبور به زدن بخيه شدم. دانستم که چه بايد کرد می
  . موقع انجام نداده بودم
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 بودند، با حضور مسئول بند دور ها انتخاب شده ها که توسط بچه هر هفته مسئوالن اتاق
ی   نحوهموردوگو کرده و در  ی مسائل و مشکالت بند گفت هم جمع شده و در باره

مسئوالن مربوطه در . کردند گيری می صميمی بند به شکلی کامًال دمکراتيک، ت اداره
ها و  ی وظايف خود، از دستی باز برخوردار بودند ولی در مقابل مسئوالن اتاق حيطه
ی اين امور به صورت علنی  همه. کردند ست هفتگی، بايد از عملکرد خود دفاع مینش

. شدند شد و پاسداران و مديريت زندان محدوديتی در اجرای آن قائل نمی برگزار می
 از نزديک همه چيز را زير نظر داشتند و ما با حضور در بند اکثر مواقع پاسداران در

در . روابط و تشکيالت صنفی را پذيرفته بودند. نيز چيزی برای مخفی کردن نداشتيم
ها ظهر و   مطرح شد که جمعهآبادی  در بند، از سوی رضا بهمناولين حضور صبحی

ها غذا را به شکل جمعی در بند صرف کنند که با موافقت  روزهای تعطيل رسمی، بچه
  .  و ما به اين امکان دست يافتيمرو شد ، رئيس زندان روبهصبحی

با توجيه . های بند به شکل جمعی بود ی شستن ظرف دومين امکان به دست آمده، اجازه
شويند، هم  شان را میهاي ها به تنهايی ظرف افراد اتاقاين که اسراف حرام است و وقتی 

شستن    ظرفشود، صبحی مقدار بسيار زيادی اسراف میشويی به هم مايع ظرفآب و 
ها را در  های اتاق ی ظرف کارگری بند موظف بود که کليه! جمعی در بند را نيز پذيرفت

ی پنج و ساعت) صبح(ی َده  بعد از ساعتی فرعی، يعنی ی اصلی و دو وعده هسه وعد
برای جلوگيری از گرد و خاک . ها تحويل دهد شسته و به مسئوالن اتاق) بعد از ظهر(

توانستند به  ، میهای بند باز بود که تمامی پنجرهدر بند، افراد تنها در ساعت خاصی 
شان مبادرت کنند و در غير اين ساعت بايد از انجام آن خودداری  جارو کردن اتاق

 و مسئوالن شد ها وضع می فتگی مسئوالن اتاقين بند در نشست هی قوان کليه. کردند می
 نشست، يا بعد از شدند و شان را جويا میي ها اتاقی قبل از آمدن به نشست جمعی، نظر هم

ملزم به ی زندانيان بند  همه. دادند ر می نشست هفتگی قراهای آنان را در جريان تصميم 
  . رعايت قوانين بند بودند
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به شکل جمعی و از طريق صندوق مشترک بند، توسط مسئول صنفی، خريدهای بند 
ها نگهداری  در انتهای بند محلی بود که ميوه. گرفت  انجام میحسين قطبی يعقوبی

ی بند، به کمک کارگری بند چرخش را در بند به راه  شدند و هر بار مسئول ميوه می
شان  ر اتاق، به نسبت تعداد افراد آن، ميوه و ديگر مايحتاجانداخت و با مراجعه به ه می

ها داده  ای که از سوی بند به آن ی استفاده از جيره ها در نحوه افراد اتاق. داد را می
توانستند هميشه مقداری از ميوه را ذخيره کنند تا  به عنوان مثال می. شد، مختار بودند می

  .شان آمد، از او پذيرايی کنند اق اتدر صورتی که کسی به عنوان ميهمان به
داری  جمعی بود که به ميان از ديگر امکاناتی که از آن برخوردار بوديم، ورزش دست

 ،حسين. شد ، بازيکن تيم ملی فوتبال اميد ايران برگزار میرزاقی) حسين(مهشيد
ورزش . آباد شميران بودی سعد  انقالب مسئول آموزش کميتهکار بود و در اوايل رزمی
 به يک رزم جمعی شبيه بود و از تحرک و پويايی بااليی برخوردار بود و بيشترجمعی 

. گرفت سازی بدنی نيز انجام می  های گروهی و آماده عی، حرکتجدا از نرمش جم
ردند که به نوعی ک ها تالش می آورد و تمام بچه ورزش جمعی همه را به سر شوق می

هيچ زندانی در سطح کشور قابل   باشرايط آن دوران گوهردشت. در آن مشارکت کنند
  . قياس نبود و ما از اين بابت بسيار خوش شانس بوديم

تقسيم سيگار بين . ی مسئول سيگار بود های بند به عهده ترين مسئوليت يکی از مهم
 سيگارها به نسبت تعداد افراد سيگاری هر اتاق و  تقسيم. ودها از جمله وظايف او ب اتاق

 آن در زندان موجود بود، نسبت به نوع سيگار که تنها ايرانِیها  نيز بر اساس تمايل آن
يکی از مشکالت بند، روشن کردن سيگار توسط پاسداران در سه . گرفت انجام می

   که انسان احساس نيازای کشيدن سيگار در لحظه. ی صبح و ظهر و شب بود وعده
کرديم که در تمام طول روز، هر موقعی که    راهی پيدا میبايد. چسب است ، دلکند می

بين، مسئله را تا  ی استفاده از ذره ايده. نياز داشتيم، بتوانيم سيگارمان را روشن کنيم
 ی آن سيگار را چرا که به سرعت به وسيله. کرد میتابيد، حل  زمانی که خورشيد می

ها به  بينی يکی از بچه  مورد نظر چيزی نبود جز عينک ذرهذره بين. کرديم روشن می
ی عينک را روی هم گذاشته و مقداری آب نيز در ميان آن ريخته و  دو شيشه. نام قاسم

کرديم  سر سيگار را با خودکار سياه می. دورش را نيز با چسب عايق بندی کرده بوديم
داشتيم که نور آفتاب، درست روی آن قسمت  می ار نگهو ذره بين را طوری روی سيگ

مدت زمان الزم برای روشن شدن سيگار، متناسب بود باعدم . ی سيگار بتابد سياه کرده
ای  بايد چاره. ی در اين کار استاد بودشوشتر  علی بقال. بين و سيگار  لرزش دست و ذره

با . انديشيديم ها و زمانی که هوا ابری بود، می ش در شبهم برای روشن نگاه داشتن آت
کار اصلی مسئول سيگار بعد از . ها مشکل به سرعت حل شد فکری بچه ياری و هم هم

او وظيفه داشت که آتش را از پاسدار بند تحويل گرفته و . شد غروب آفتاب شروع می
وظيفه داشت آتش را به اتاق مربوطه . طبق جدولی که داشت به اولين اتاق تحويل دهد
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افراد آن اتاق جيره . مدت يک ربع روشن نگاه داشته و سپس به اتاق بعدی تحويل دهد
کسانی که به دنبال آتش بودند، به سلولی که . کشيدند سيگارشان را در زمان مقرر می

از سوی مسئول . کردند موظف به حفظ آتش بود مراجعه و سيگارشان را روشن می
مانند پرچم دزدان دريايی، پشت در اتاقی که آتش در آن " مت مرگعال"سيگار يک 

اين هم تالشی بود از سوی  نهضت ضد سيگار در بند که موفقيت . شد  نصب می،بود
 که پيش از تمام شدن وای به حال افراد اتاقی. ها نداشت چندانی در جلب نظر سيگاری

وقت بايد  آن. کردند ی، سيگار را از روی سهو و فراموشی، خاموش موقت مقرر
 را "آتش نشانی"شدند و قبل از هر چيز، بايد لقب  های آن می گوی بند و سيگاری جواب

  .  منفی داشتیکشيدند که بار يدک می
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که در واقع آخرين بازديد د، ی بن  برای ارزيابی دوبارهالجوردی که چندی نگذشته بود
  دايرهواخوری. ای از پاسداران وارد بند شد نند هميشه همراه با عدهاو از بند بود، ما

شده بود ولی زمان مشخصی نداشت و اگر پاسدار بند حال نداشت، آن روز ما را به 
هر صورت مشکل  در. شان بود شايد اين نيز جزيی از سياست. برد هواخوری نمی

زمان هواخوری : سردی گفت  در ميان گذاشته شد و وی با خونهواخوری با الجوردی
 معترض شد که شما هيچ امکانی سپس محمدرضا مهموم.  آن را کم کردزياد است و بايد

 تهيه کرده و با  محدود قندمان چسبی گذاريد، با استفاده از جيره در اختيار ما نمی
به جای . ايم های موجود در بند را صحافی کرده مان، کتاب شورتی  استفاده از پارچه

ی قند بند  المال جيره زدن به بيت مان، به اتهام ضربه حل مشکالت و رفع نيازهای اوليه
ها  ها شد و در مورد چگونگی صحافی آن  خواستار ديدن کتابالجوردی! اند را قطع کرده
نگفتم به شما، اگر :  کرده و گفتها، رو به صبحی ز شنيدن پاسخ بچهبعد ا. سؤال کرد

 يکی به - ها را يکی تابو ک!  موشک هوا خواهند کرد،ها را ول کنيد با گچ اين
ها را تحقير کند و به ايشان تفهيم  خواست آن با اين کار می.  نگاه کنند کهش دادپاسداران

های صحافی شده را  پاسداران با تعجب کتاب!  حد از دشمن عقب هستندکند که تا چه
اشکالی ندارد، :  گفت به صبحیالجوردی. کردند نگاه کرده، دست به دست رد می

به آمد که تا اين حد مسامحه   می پيشکمتر الجوردی. توانند به اين کار ادامه دهند می
از بس مخفيانه با عينک : به همين دليل موقعيت را مغتنم شمرده، گفتم. خرج دهد

های روشن کردن  دستور دهيد تعداد دفعه! ايم ايم، خسته شده سيگارمان را روشن کرده
عجب مرا ها با ت تعدادی از بچه.  کنند و يا فندک در اختيارمان قرار دهندبيشترسيگار را 
های  چه بسا بنا به تجربه. دادند شان را به نوعی نشان می کردند و عدم رضايت نگاه می

کردند که شايد همين امکان محدود را نيز از   داشتند، گمان میقبلی که از الجوردی
استار توضيح در مورد روش روشن  خوها، الجوردی بينی آن برخالف پيش. دست بدهيم
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از همان روش خودتان استفاده : ها گفت بعد از توضيح بچه. کردن سيگار با عينک شد
  ! يب استفاده از ذره بين علنی شدبه اين ترت. امکان دادن فندک را نداريم! کنيد

 در لی سرابیی حضور ع کرديم وی متوجه   در بند تالش میبه هنگام حضور الجوردی
گشت به   می  موضوع بر.دچار مصيبت جديدی شودعلی  چه بسا ممکن بود .بند نشود

پذيرد که  ، می بعد از دستگيری و زير شکنجهعلی سرابی. ۶٠برخورد اين دو در سال 
ابان حافظ برده و از باالی پل حافظ ها را به خي او آن. پاسداران را به سر قرارش ببرد

او از شانس بد روی ماشين در . کند خودش را به قصد خودکشی به ميان خيابان پرت می
. گردانند  باز می را با همان حال نزار به اوينوی. شود حال عبوری افتاده و بيهوش می

چه با من لحه داشتی  اگر اس:پرسد  الجوردی از او می،آيد وقتی کمی به هوش می
: گويد  میبرداری تلويزيونی از او هستند،  به تصور اين که در حال فيلمکردی؟ علی  می
اش را تکرار  پاسخکردی؟ علی   با گيالنی چه می: پرسد الجوردی دوباره می. ات کشتم می
 و مأمور زدن جوردی يکی از محافظان و نزديکان الیبيگ رابهمجتبی م .کند  می

ای وصف ناشدنی به   الجوردی با کينه. کند  قصد کشتن وی را میتيرخالص به زندانيان،
خوشبختانه به . ای بزن که بسوزد اش را به گونه نه ولش کن ولی تيرخالص: گويد او می

 ١٩شود و در موقعيت خوبی پس از  نظمی اوين، علی فراموش می خاطر شلوغی و بی
  . شود  سال زندان محکوم می١٠ رفته و به  به دادگاه۶٠ بهمن
  ی مجلس اينده، نم، دکتر عباس شيبانیی افتتاح زندان گوهردشت های اوليه ماه در

، وزير کشور وقت نيز از زندان و بند ما بازديد نوری  ر ناطقاکب می و علیاسال شورای 
 . در واقع اولين نفری بود که از گوهردشت بازديد به عمل آوردشيبانی. به عمل آوردند

دردی همراه بود، از ما خواست که اجازه ندهيم   هماو طی سخنان کوتاهی که با نوعی
ديگر های مختلف، از دانش يک السمان به بطالت بگذرد و تالش کنيم با تشکيل ک توق

ی  او سپس به تجربه. بهره گرفته و زندان را به محيطی آموزشی برای خود تبديل کنيم
شدند  خود در زندان زمان شاه اشاره کرده و تأکيد کرد کسانی که از زندان آزاد می

او که خود در زمان . ندان و جمع زندانيان بازگردندکردند دوباره به ز گاهی آرزو می
ای نيز به اين مسئله نيانديشيده  ها رنج زندان را تحمل کرده بود، شايد حتا لحظه شاه سال

ها ظاهر  بود که چند صباح بعد، خود او در نقش زندانبان و يا همراه و همکار با آن
 نيز حاضر شده بود و برای جمع زندانيان ی اوين او پيش از اين در حسينيه. شود می

  . سخنانی را ايراد کرده بود
دار  ای درجه جبروتی چند همراه با عده در سمت وزير کشور، با جالل و ناطق نوری

شهربانی و پاسدار وارد بند شد و طول سالن را به سرعت طی کرده و نگاهی به داخل 
ای  من در گوشه. کس واکنشی نسبت به حضور او در بند نشان نداد هيچ. اختها اند اتاق

م اين که توجهی به او و هيئت همراهش نشان دهم، به کار تدريساز راهروی بند، بدون 
 زحمت اين را به خود ندادند که از حتاها بودند،  کسانی که در داخل اتاق. ادامه دادم
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  .د از وی، باعث شد به سرعت بند را ترک کنداستقبال سرد افرا. اتاق خارج شوند
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 منتقل  به گوهردشتبه غير از ما که در واقع اولين سری زندانيانی بوديم که از اوين

ر به حصا شده بوديم، زندان جديد پذيرای زندانيان تنبيهی ديگری نيز شده بود که از قزل
اکثر اين . بردند های يک نفره و دو نفره به سر می منتقل شده بودند و در سلولجا  آن

 به گوهردشت منتقل شده بودند و پس از آن، ۶١ماه  های مهر تا دی زندانيان بين ماه
 را که ای از زندانيانی عده. ر به گوهردشت کند شدحصا آهنگ اعزام زندانی از قزل

گذشت و هنوز در اوين به کارشان رسيدگی نشده  شان میاز دستگيريبيش از يک سال 
شان به گوهردشت منتقل کرده و بخشی از زندان  بود، نيز جهت مشخص شدن وضعيت

ی اوين را نيز  تعدادی از بازجويان زبده. ها اختصاص داده بودند يی از آنرا به بازجو
ی اول زندان  ها در طبقه محل بازجويی. کرده بودندها  های آن مسئول رسيدگی به پرونده

ی گوهردشت بود که هنوز کار احداث آن به پايان  و در بندهای نزديک به حسينيه
گرفت و يا  ی اول انجام می های انفرادی طبقه ی زندانيان يا در سلول شکنجه. نرسيده بود

که حکم " سيد" ردی به نامف.  شدزندانيانگاه  قتل۶٧ها، در سال حسينيه که بعددر محل 
ی  ی زدن کابل و شکنجه جالد گوهردشت را داشت، به همراه پاسداران بندها وظيفه

تر بودند،  تر و شقی هريک از پاسداران که در اين راه فعال. قربانيان را به عهده داشت
 تا معاونت ارتقای داوود لشکری. يافتند تر رشد کرده و در سيستم زندان ارتقا می سريع

 تا مديريت داخلی زندان در همين راستا انجام امنيتی و انتظامی زندان و مجيد تبريزی
 ای از دادگاه تر به کار زندانيان زير حکم و بازجويی، شعبه برای رسيدگی سريع. گرفت

پس از پايان دوران . پرداخت کيل شده و به صدور حکم میانقالب در محل زندان تش
جا به دو فرعی  شدند و از آن  که مجرد بود، برده می١٧ ابتدا به سالن ، افرادبازجويی
های اوليه، تعدادی از کسانی را که حکم گرفته بودند، به بند  در همان ماه. شدند منتقل می

بردند، به بند ما  یی را که در فرعی به سر ما های بعد نيز، عده در ماه. ما منتقل کردند
 رفته و  از جمله کسانی بود که در گوهردشت به دادگاهرضا صدرعاملیمحمد. آوردند

مايی رانندگی و برادر  در اداره راهنی خمينی او فرزند نماينده. به اعدام محکوم شد
  . ، کارگردان سينمای ايران بودرسول صدرعاملی

يکی از آنان علی . ر به بند ما منتقل کردندحصا ماه، سه زندانی را از قزل در اواسط دی
 نفر دوم فرامرز .انتقال يافت ی، زندانی مجاهدی بود که بعد از چند ماه به اوينباد 

های  نام و اتهام نفر سوم را که وی نيز وابسته به گروه.  بود از هواداران اقليتنريميسا
های شاخص  دو زندانی مارکسيست از تواب. مارکسيستی بود، به خاطر ندارم

،  بخصوص نريميسا که از نزديکان و مشاورين مجتبی ميرحيدری.ر بودندحصا قزل
رفت و در اعزام زندانيان  ر به شمار میحصا های قزل ترين تواب يکی از بدنام
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انتقال . ، دست داشتمارکسيست و مجاهد به اوين، به جرم داشتن تشکيالت در زندان
تصور اوليه بر اين بود . ها دامن زده بود های مختلفی را در ميان بچه ها به بند، بحث آن

کردند از  ای تصور می عده. ها بسپارند ی بند را به آن خواهند مسئوليت اداره که شايد می
جايی که دو زندانی مورد بحث، دارای اتهام مارکسيستی هستند، چه بسا بخواهند  آن

 بود، پاپوشی کمترهای مارکسيست بند که تعدادشان از انگشتان دودست  چهبرای ب
های بند، من  در ميان مارکسيست. نمود منطقی می غيردرست کنند که به نظر من بسيار

ی زندان دوران شاه را   بودم که سابقههميشه به نوعی نگران سرنوشت رضا عصمتی
انيان راست که وران شاه، بين زندانيان مجاهد و چپ با زندهای د در زندان. نيز داشت

ی قضاييه  بودند، مشکالت و تضادهای عميقی وجود  گان زندان و قوهحاال گردانند
 گان زندان، و به ويژه الجوردیکردم که گردانند دليل، احساس میبه همين . داشت
روابط در . ها بر نخواهند داشت ارند و دست از سر آنی عميقی از امثال او به دل د کينه

ی امور مربوط به بند مشارکت فعالی  ها در کليه ی بچه سطح بند بسيار حسنه بود و همه
کردند و از اين لحاظ   نگاه میيکديگرزنجير به  همه به شکل زندانی و هم. داشتند
شد،  شان نمیاندنی نماز نخو کسی متوجه اگر. ترين روابط در زندان شکل گرفته بود سالم

 .خواندند ها نماز هم می هر چند که تعدادی از آن. برد نمیها  پی به مارکسيست بودن آن
در هر صورت متوجه نشديم که دليل اعزام آنان به بند ما چه بود و چه مأموريتی را 

برای بند ها به زودی منفعل شده  و در جريان بند حل شدند و مشکلی  آن. کردند دنبال می
 در بيشترهای بند همراه نشده و سرشان  ها در هيچ حرکتی با تواب آن. به وجود نياوردند
های بند جدا کرده بودند،  همين اندازه که صف خودشان را از تواب. الک خودشان بود

ی الزم را با  با اين حال، هميشه فاصله. ها مورد پذيرش قرار گرفته بودند از طرف بچه
های جمعی شرکت  ها را در فعاليت جا که مقدور بود، آن کردند ولی تا آن میها حفظ  آن
داد که محيط،  اين تحول به خوبی نشان می. کردند  پرهيز میشان کردن و از بايکوت داده

  . گيری افراد ضعيف و سست اراده دارد تأثير به سزايی در سمت
  

١٣  
ا را به صورت ه  تن از رهبران و اعضای اتحاديه کمونيست٢٨ ، دادگاه۶١ماه  در دی

 علنی، گردانندگان نمايش دادگاه. کنند  برگزار می)رژيم از نظر ”علنی“البته ( ”علنی“
 و دادستان  بودند که به ترتيب در نقش حاکم شرعسداهللا الجوردی و ایگيالن محمدی

 به نام ، يکی از پاسداران محافظ الجوردیقبل از شروع دادگاه. شوند ظاهر می
که هميشه شالی ) از اين سيدها در زندان زياد بودند(، "سيد"ی معروف بهعباس ابطح سيد

خراش و با لحنی لومپنی به تقليد از عبدالباسط،  بست، با صدايی گوش سبز به کمر می
های  خواند که خود يکی از صحنه  را می"اذا شمس کورت"ی  قاری معروف قرآن، سوره
اين .  از نتايج دادگاه فوق به خوبی آگاه بودندی دادستانیها مقام. بديع دادگاه نوظهور بود
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پخش آن به صورت . ای بود که رژيم تا آن موقع برگزار کرده بود   علنیتنها دادگاه
اش  ژيم و دستگاه تبليغاتیر. هايی انجام گرفته بود مستقيم نبود و مطمئنًا با جرح و تعديل

 اکتفا کرده ار، تحت فشی افراِد های تلويزيونی از مصاحبه تا آن موقع تنها به نمايش
  . های مذکور نداشت فوق نيز دست کمی از نمايش هر چند دادگاه. بودند

. نمايی داشت گرد قيام آمل، رژيم به شدت نياز به قدرتبا توجه به نزديک شدن سال
ا، در رأس اخبار تلويزيون قرار ه  رهبران اتحاديه کمونيسته دادگاهاخبار مربوط ب
. پرداختند ی آن موقع نيزبه طور گسترده به انتشار آن می ها ها و نشريه داشت و روزنامه

ی که از  قضايی در دادگاههای قضايی هيچ تالشی برای رعايت موازين حقوقی و مقام
 در ابتدای کار، گيالنی. دادند شد، به خرج نمی طريق سيمای جمهوری اسالمی پخش می

" رانسربدا: " حاضر شده بودند، مخاطب خود قرار داده و گفتمتهمانی را که در دادگاه
گيالنی با اين حرف خود، در واقع ! شما به راستی سر به دار هستيد! چه اسم با مسمايی

از ديگر بدايع . بدو امر اعالم کرددر ی اول و   را در همان جلسهپيشاپيش حکم دادگاه
 ماهيت خيمه شب بازی رژيم را بر بيشتربط گيالنی بود که ر های بی  فوق، سؤالدادگاه
 را مورد خطاب قرار داده که نسرين جزايری برای نمونه، وی در حالی. کرد مال می

 سؤال فوق چه ربطی به سير  خانم جزايری آيا مادر شما در حيات است؟: ديپرس بود، 
  . داند  انقالب داشت، خدا می دادستانیپرونده و کيفرخواست تنظيمی از سوی

ها از   کسی از مارکسيسم و عقايد سابق خود دفاعی به عمل نياورد و آندر دادگاه
هايی که در کيفرخواست تنظيمی  م به جای دفاع از خود در برابر اتهاون دادگاهيبتر

هر چند برخی از . ها شده بود، شکست کمونيسم و مارکسيسم را اعالم کردند ی آن متوجه
آنان سکوت اختيار کردند و چيزی در تأييد رژيم و اقدامات آن نگفتند ولی کسی به 

ها  يی در خالل بازجوها و چه که در زندان افشای جنايات رژيم در جامعه و آن
يک از آنان نسبت به   هيچ.فايده نيز بود ، که البته در آن موقعيت بینخاستگذشت، بر می

نصيب نمانده بودند،  های معمول در زندان که بدون شک آنان نيز از آن بی شکنجه
 رسيد چرا که اساسًا ها بيهوده به نظر می البته چنين انتظاری از آن(  اعتراضی نکرد

 و  وحيد سريع القلم.)خورد  های رژيم به ندرت به چشم می ارد در زندانگونه مو اين
ها چپ و راست و بدون وقفه حسين  آن.  معرکه گردانان نمايش فوق بودند١٤٥سپرغمی

او که در . کشيدند لش میبود، به چا" ناصر بزرگ"را که معروف به  ١٤٦رياحی مير تاج
شايد از اين . فرسايی بود، سر به زير انداخته و سکوت اختيار کرده بود زير فشار جان

شايد در . ديد، دلش به درد آمده بود همه نامردمی که از دوستان و رفقای ديروزش می
 به به هر صورت حسين رياحی ...اين تفکر بود که خود کرده را تدبير نيست و شايد

                                                 
  .ی اعدام سپرده شد  فرد شريفی بود که بعدها دستگير و به جوخه،ی  برادر او غالمرضا سپرغم145
ده داشت       پرستان را که از بغداد برنامه پخش می            عضو گروه فلسطين بود و مديريت راديو ميهن         146 ه عه رد ب . ک

  . دکر ها حمايت می  و فدايیاين راديو از مبارزات داخل کشور به ويژه مجاهدين
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از ها قرار گرفته بود  که تحت شديدترين شکنجها ه  رهبر اتحاديه کمونيستعنوان
های  ی مسلحانه در جنگل خرداد دفاع کرد و مبارزه٣٠کرد اين سازمان تا مقطع عمل

شرايط بعد از مازندران و حمله به شهر آمل و قيام سربداران را تحليل غلط سازمان از 
او در خالل . چه که پيش آمده بود، اظهار تأسف کرد  قلمداد کرد و از آن خرداد٣٠

بافتند،  هايش مجيز رژيم را نگفت و پاسخی نيز به اراجيفی که ديگران می صحبت
های نسرين  ها به جز دو تن به نام ، همگی آنجايی که به خاطر دارم تا آن. نگفت
ی اتحاديه  ی اصلی تشکيل دهنده هسته.  و اسدی به اعدام محکوم شدندیجزاير

 دانشجويان و محصلين ايرانی برای احيای ا را بخشی از اعضای کنفدراسيونه کمونيست
. معروف بودند" احياء"دادند که به  ل میجنبش واحد دانشجويی در خارج از کشور تشکي

مبنای اين . شدند محسوب می" خط سه"های مارکسيستی جزو  بندی گروه ها در تقسيم آن
ی اتحاد جماهير شوروی  های مارکسيستی به مقوله گشت به نگاه گروه بندی بر می تقسيم

، خط  سازمان فداييان خلق اکثريت وهايی مانند حزب توده گروه. و اردوگاه سوسياليسم
   و راههايی مانند اقليت گروه. دادند، يعنی مدافعان اردوگاه بودند يک را تشکيل می

هايی مانند  و گروهدانستند، خط دو  ر که اتحاد جماهير شوروی را رويزيونيست میکارگ
 را "خط سه"...  وا، وحدت کمونيستیه ، اتحاديه کمونيست، سهندگانرزمند، پيکار

 که از هايی مانند کارگران سوسياليست وابسته به بابک زهرايی گروه. دادند تشکيل می
الملل چهارم بودند، خط چهار  آوردند و وابسته به بين ه عمل می حمايت بتروتسکی

بعدها خط پنج به سازمان کارگران سرخ که فعاليت تشکيالتی را نفی . شدند محسوب می
  .  اطالق شد،کردند و به سازماندهی و آموزش کارگران اعتقاد داشتند می

برد به دوران نوجوانی و  اختيار مرا می  فرمايشی فوق بیهای دادگاه تماشای صحنه
هايی از آن که در   و صحنه۵٢ماه  ن در دیاهللا دانشيا  و کرامت خسرو گلسرخیدادگاه

 در ذهن و روحم حک شده بود و بعد همچنان آنان های دادگاه صحنه. تلويزيون ديده بودم
دانم چه  نمی. داد  مرا تحت تأثير قرار میهمچناناز گذشت نزديک به يک دهه از آن 

 داشتن رغم علینهفته بود که بعد از گذشت ساليان طوالنی و  رمزی در آن دادگاه
 تمامی زوايای آن در ذهنم نقش بسته و همچنان ،ين اطالعات سياسی در آن زمانکمتر
ی  مقايسه.  را به خاطر دارماول و دوم ع برخوردشان در دادگاه تک افراد و نو- تک
هايی که خود شاهدش بودم، به شدت روحم را  چه که در آن روز اتفاق افتاده و صحنه آن
های ابراهيم  آور خوشرقصیياد که پرغمی و سالقلم های سريع به ويژه چاپلوسی. آزرد می

  مقدمسليمی منوچهر  و ندامِت، مريم اتحاديه شکوه ميرزادگیهای  و اشکفرهنگ رازی
 اين که بقيه رغم علی.  بود و دانشيانی در دادگاه گلسرخیجمشيد) ايرج(اهللا   رحمتو

بودند نيز به انحای مختلف تقاضای عفو و بخشش از  افرادی که در آن دادگاه
 و گلسرخیی  الشعاع دفاع قهرمانانه ت را مطرح کردند ولی همه چيز تحتاعليحضر
انه اين متأسف. ی تمامی افراد را به دوش گرفته بودند  بود و گويی آن دو وظيفهدانشيان
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کرده دوران نيز تغيير .  خالی بود و دانشيانچون گلسرخیبار صحنه از وجود ُگردانی 
 نيز بود، گلسرخی و دانشيان المللی نمی  در انظار عمومی و بينشايد اگر دادگاه. بود

 و مسئوالن اطالعاتی رژيم شاه با ديدن  ساواک.ديدند نمیچنان دفاعياتی لزومی به انجام 
ف و زبونی مطلق آنان در زير بازجويی،  از متهمان و ضعای عدهيی صفحات بازجو

دادگاه فرمايشی و با نشان دادن آه و  فرصت را مغتنم شمرده بودند تا با تشکيل يک بی
 شاه را در ی يون برده و چهرهافغان متهمان مفلوک، نهايت استفاده را در تحقير انقالب

ی پوالدين  ادهها حساب همه چيز را کرده بودند مگر ار آن. عمومی بزک کننداذهان 
  .ی رژيم شاه تبديل کردند ی دادگاه را به محاکمه  را که صحنه و دانشيانگلسرخی

ه  محاکمه شده بودند، ب گيالنی شرعدر سالگرد قيام آمل اکثر افرادی که در دادگاه
های ممکن و راه  ی همکاری  نيز پس از انجام کليهالقلم سريع. ی اعدام سپرده شدند جوخه

بعدها شنيدم حسين . ی کامپيوتری اطالعات رژيم، اعدام شد شبکه اندازی سيستم و
رد سازمان در قبل از کاقل به طور ضمنی با دفاع از عمل ال که در دادگاهرياحی
از عقايد مارکسيستی خود دفاع کرده بود، در شب اعدام و لحظاتی پيش  ۶٠خرداد ٣٠

 و در مقابل زندانيانی که ناظر صحنه بودند، ی اوين از اجرای حکم اعدام در حسينيه
اين که او تحت چه فشاری ! رود م آورده و مسلمان از دنيا میاعالم کرده بود که اسال

ولی بعيد است کسی به . مبادرت به انجام چنين اعترافی کرده بود، بر من معلوم نشد
شايد او در پی اين بود که . به چنين اعتقادی دست پيدا کند ی اندکی پس از دادگاه فاصله

 را از سر خود کم خواست شر الجوردی اين طريق میهر چه زودتر اعدام شود و به 
  .کند
  

١۴  
از  ايران و بخشی حزب توده. باالخره روز موعود فرا رسيد و خياط در کوزه افتاد

و در اولين مرحله از يورش ! شدند  رهبری آن نيز مشمول الطاف جمهوری اسالمی
حزب توده که در هيجدهمين سالگرد .  پاسداران به اين حزب، دستگير شدندوسيع سپاه

ای به استقبال اين روز رفته بود و با ذکر   با چاپ جزوه۶٠ خرداد در خردادماه ١۵
ها رانده بود،  صولی ايشان سخنو خط ا" امام خمينی" اش در دفاع از  ساله١٩سوابق 

ها که تا  آن. ١٤٧بيند  و نيروهای امنيتی او اسير میباره خود را در چنگال خمينیيک
  : کردند چندی پيش اعالم می

 ايران از برخالف دعاوی پر مکر و فريب مخالفان ما، دفاع حزب توده
فرصت "مشی  م و ارتجاع ازی روحانيت مترقی بر ضد امپرياليس مبارزه

                                                 
وده         جا بود که علی خاوری       بالهت سياسی تا آن     147 اريخ   و بخش خارج از کشور حزب ت ا  ۶١ بهمن  ٢٧ در ت  ب

د مقامات رسمی وزارت کشور، فهرست             ": ای روی اين نکته تکيه کردند که          صدور اطالعيه  بنا به اصرار و تأکي
درس کامل آنان را به وزارتخانه داديم و بسيار متأسفيم که اين مشخصات در              کامل اعضای رهبری، مشخصات و آ     

  ".بازداشت رهبران ما مورد استفاده قرار گرفته
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ی برخورد  بلکه اين دفاع نتيجه. شود ناشی نمی" سازشکارانه"و " طلبانه
ی انقالب و ارزيابی درست نيروهای انقالبی در  اصولی حزب ما به مرحله

  ...اين مرحله است
ی انقالب  مرحله"شان به  "برخورد اصولی حزب"در شرايط جديد نتايج روشن و ملموس 

بی در ضربات کابلی که بر  را به خو" درست نيروهای انقالبی در اين مرحلهو ارزيابی
شان را در عمل محک هاي ديدند و ميزان صحت تحليل  میباريد، ان میسر و رويش

  ر از مقام رياست جمهوری، کميتهصد هايی که روزی برای عزل بنی ای توده! زدند می
برطرف شدن خطر بزرگی از "ادر کرده و از آن به عنوان  صشان اطالعيه مرکزی

اعالم جرم نسبت به "برده بودند و در فرصتی ديگر با نام " انقالب شکوهمند مردم ايران
و "  قطب زاده- توطئه آمريکايی شريعتمداری"و محکوم کردن شديد " ق قطب زادهصاد

 و سردمداران آستان بوسی خود را به رخ خمينی"  خلقخيانت رهبران مجاهدين"افشای 
شد، شده بودند  شان نازل میای که سابقًا بر دشمنان مان بليهکشيدند، حال دچار ه رژيم می

  .  باقی نمانده بودبيشترشان جز سرشکستگی هر چه و راه گريزی براي
های مهمی  ی رژيم در سرکوب نيروهای داخلی به موفقيتهای امنيتی و قضاي دستگاه

های داخل کشور را متالشی کرده و  ی تشکيالت ها تقريبًا کليه آن. نائل شده بودند
نشينی واداشته  رژيم بودند، عمًال به شکست و عقبنيروهايی را که معتقد به سرنگونی 

ی امنيت نسبی برخوردار  هدانست و از حاشي رژيم، خود را پيروز اين جبهه می. بودند
توانست   نمیدر چنين شرايطی طبيعی است که ديگر نقشی درخور برای حزب توده. بود

ی موعود نزديک شده و حزب توده پاسخ قريب به چهار سال  باقی مانده باشد و لحظه
" مام خمينیضد امپرياليستی ا"ی  آور پيرامون چهره های تهوع زیتبليغات و دروغ پردا

 و جاسوسی عليه نيروهای انقالبی و "استثماری امام و فرزندان راستين آنضد"و خط 
از طرف . ی اعضا و کادرهايش دريافت کرد شدن کليه مترقی را يک جا با دستگير

ديگر در دوران جنگ سرد، سرکوب حزب توده به عنوان يکی از احزاب برادر و از 
های  توانست چراغ سبزی به دولت ن نزديک اتحاد جماهير شوروی در ايران، میمتحدا

  .غربی تلقی شود تا راه را برای انعقاد قراردادهای تجاری و تسليحاتی باز کند
نشينی آنان به  های جنگ و عقب های پی در پی نيروهای عراقی در جبهه در پی شکست

عراق با پذيرش . ی چشمگيری نائل آمده بودها المللی، رژيم به موفقيت پشت مرزهای بين
شرايط پيشنهادی سازمان ملل از يک طرف و از طرف ديگر اعالم آمادگی برای 

المللی را  های تسليحاتی بين  برای دريافت کمکیامضای قرارداد آتش بس، بستر مناسب
اتحاد جماهير شوروی که از متحدين اصلی عراق به شمار . به وجود آورده بود

رفت، به تسليح ارتش عراق مبادرت کرد و همين مسئله خشم رهبران جمهوری  می
کرد، مجبور بود   نيز که سياست مستقلی را دنبال نمیحزب توده. اسالمی را برانگيخت

های  ی جنگ، به شيوه هايی را در رابطه با ادامه به دنباله روی از اتحاد شوروی، انتقاد
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رژيم نيز در صدد بر آمد که هر طور شده خشم و نگرانی خود را . ندگوناگون مطرح ک
جويانه زده و در  فیبه همين دليل، دست به اقدامی تال. از وضع موجود نشان دهد

شايد يکی از داليل شرکت مستقيم .  حزب توده را قربانی کردجويانه موضعی انتقام
های جنگ در   پاسداران و يکی از گردانندگان اصلی جبههمحسن رضايی، فرمانده سپاه
ی   پاسداران و مسئول اصلی پرونده، جانشين او در سپاهاين پرونده و علی شمخانی

 پاسداران به عنوان بازوی اصلی حزب توده، تأکيد روی همين مطلب بوده باشد که سپاه
نشينی نيروهای عراقی به  ضع اتحاد جماهير شوروی پس از عقب از موا،رژيم در جنگ

از اما . گيری بوده باشند المللی به شدت گزيده شده و در پی انتقام پشت مرزهای بين
بنا به . را گرفته بودند اش ينی مباشر رسيد، يقه شان به ارباب نمی جايی که دست آن

سابقه و نقش موثر اتحاد  حساسيت موضوع و درگير بودن رژيم در جنگی خونين و بی
ستقيم و ی به طور ما  و خامنهجماهير شوروی در شورای امنيت سازمان ملل، رفسنجانی

 بوده و شانيها ان حزب توده و اعترافرهبرهای  يیومداوم درجريان آخرين بازج
 بنا به اعتراف. کردند ها صادر می های الزم را در چگونگی برخورد با آن دستورالعمل

  مختلفی با حضور سران قوا و احمد خمينیهای رفسنجانی در کتاب خاطراتش، جلسه
حد در رابطه با چگونگی ريزی سياستی وا ی پی شد که در طی آن در باره برگزار می

پرداختند و از طرفی ديگر،  ی اعضای حزب توده به بحث و تبادل نظر می محاکمه
های اتحاد  وزارت خارجه رژيم را مأمور ساخته بودند تا ميزان مخالفت و حساسيت مقام

شوروی را سنجيده و در جهت کاستن از تنش در روابط موجود بين دوکشور جماهير 
  .کوشا باشد

 و فروپاشی و اعالم اد جماهير شوروی در رابطه با دستگيری اعضای حزب تودهاتح
ها و شوهای تلويزيونی، حساسيتی  انحالل اين حزب توسط رهبران آن در خالل مصاحبه

کردند،  چه که مقامات رژيم فکرش را می تر از آن از خود نشان نداد و بسيار ماليم
داری و مدارای شوروی باعث نشد که رژيم در آن  خويشتن سياست ١٤٨.برخورد کرد

های رژيم سکوت اتحاد شوروی  مقام. مقطع مرزشکنی کند و پای روی همه چيز بگذارد
ای  را با عدم اعدام رهبران حزب توده در آن مقطع پاسخ گفتند و تنها به اعدام پاره

  . سازمان مخفی حزب توده بسنده کردندازاعضای 
 که ارج و قربی در سلسله مراتب حزبی صر سازمان مخفی حزب تودهدر واقع عنا
شدند، همانند سال  توان گفت از اعضای درجه چندم حزب توده محسوب می نداشته و می

ی علنی و   مورد محاکمهو کادرهای درجه اول حزب توده شده و بالگردان رهبری ٣٢
ی سران حزب  ی عادالنه ی محاکمه  وعده،ستگيریرژيم از آغاز د. اعدام قرار گرفتند

                                                 
ری    148 ن واقعيت اذعان می             احسان طب ه اي اب کژراهه ب ام دستگيری         در کت ه هنگ وی و ب ه در دوران پهل د ک کن

  .  وی نيز ابدًا صحبتی در مطبوعات شوروی نشده بود حتا در جريان دادگاه وخسرو روزبه
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 را داده بود ولی بعدها صالح کار را در آن دانست که بی ١٤٩های علنی توده در دادگاه
. های احتمالی خودداری ورزد سر و صدا قضيه را فيصله داده و از برانگيختن حساسيت

ه مستوجب عناصر مخفی حزب توده و سازمان افسران آن در واقع مرتکب خالفی ک
ممنوع شدن  ها اين بود که چرا از دستور حداکثر جرم آن. نداعدام شود، نشده بود

موضوع آن قدر ساده و پيش . ندا هسرپيچی کرده و به آن وقعی ننهاد ،یهای حزب فعاليت
 قرار ناخدا بهرام افضلی: کند  چند جا در خاطراتش تأکيد میپا افتاده بود که رفسنجانی

ی ا خامنهعلی کند که  جايی عنوان می و يا در. های اوليه آزاد شود يیبود بعد از بازجو
، "سرگون بيت اوشانا" در رابطه با چنانچه. دستور آزادی وی را صادر کرده بود

ی ارامنه که از وابستگان حزب توده بودند،  ی و کلدانی و نمايندهنماينده مسيحيان آشور
 بی عمل کردند و پس از اخذ اعترافات ضبط شده در مقابل دوربين، مبادرت به آزادی

دوران ( دبير شورای رياست جمهوری اهللا حاتمی سرهنگ هدايت .ها کردند سر و صدای آن
 ارديبهشت ٧ بود که درهای حزب توده و رئيس دانشکده افسری نيز يکی از نفوذی) صدر بنی
صدر انجام داده   ولی به پاس خدماتی که در رابطه با جاسوسی عليه بنیه بود دستگير شد۶٢

  . بود، پس از مدتی بازداشت آزاد شد
سياسی نيروی دريايی از عدم اطالع و  - بخش عقيدتی، رياست وقت علی الهیمحمد

 و ديگر در ارتباط با افضلی.  نزد رفنسجانی گله کرده بودچگونگی دستگيری افضلی
 و کسی که قرار بود عوض شدباره همه چيز گان معلوم نيست چرا به يکدستگيرشد

اين بيش از . ی اعدام سپرده شد مايشی به جوخهای فر عنقريب آزاد شود، طی محاکمه
  . رساند  آن را میقوه قضاييه رژيم و سياسی بودنهر چيز عدم استقالل 

 شدن برمال آموزنده بود، چه که بيش از هرچيز در ارتباط با سرکوب حزب توده آن
 آنان که خود را . ساليان پس از انقالب بودبه غايت ارتجاعی حزب توده طیسياست 

 يکبارهکردند، به  او خطاب می" ضدامپرياليستی"و رهروان راه " امام خمينی"سربازان 
امام " ی حزب توده، اين فريبانه ت عوامبرخالف تبليغا. رو شدند با حقيقتی تلخ روبه

 پاسداران را که پاهشده و شخصًا نيروهای سبود که وارد ميدان " امپرياليستضد خمينی
کنی حزب توده شده بودند، مورد تفقد قرار داده و از آنان به نيکی ياد  موفق به ريشه

، هر يک به فراخور حال با دادن  و پس از او سران سه قوه و ميرحسين موسوی١٥٠کرد
حمايت خود را از سرکوب حزب توده اعالم داشتند و تالش کردند تا با بزرگ پيامی 

در اين ميان متحدان . التر برندکردن ابعاد قضيه، نرخ خود را در معامالت با غرب با
                                                 

اه      149 ن     برای برگزاری دادگ ز           در حسينيه اوي دانی را ني د و يکی از خطاطان زن شيده بودن ز اندي داتی را ني  تمهي
 حتا در حد هايی را به اين منظور تهيه کند ولی ناگهان تغيير عقيده داده و از برگزاری دادگاه           کواداشته بودند تا پال   

   .نظر کردند  نيز صرفحسينيه اوين
ود     اظه ۶١  چند ماه قبل از دستگيری در مصاحبه با نشريه کار شهريور       کيانوری  150 رده ب ده ک ه   "ار عقي ن ک اي

ز است       گرفته برخی از نيروهای راستين خط امام سياست توده ستيزی را در پيش          ا تعجب برانگي رای م سه  ... اند ب
زنند تو گوش ما؛ باالخره روزی اتحاد صميمانه نيروهای        ها می    آن  دهيم ولی   سال است که ما مدام صداقت نشان می       

   ".رسد وهای راستين انقالبی مسلمان مبارز و متعهد فرا میراستين سوسياليسم علمی و نير
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" نگين مجهز کنيد را به سالح سسپاه"شان  ها شعار اصلی ی حزب توده که مدتاکثريت
ای که برادران پاسدارشان فراهم کرده بودند، به  بود، در تالش برای فرار از مهلکه

  .تکاپو افتاده بودند
 و بخشی از رهبری حزب کيانوری.  صورت گرفت۶١اولين موج دستگيری در بهمن 

.  به وقوع پيوست۶٢ ماه ها در ارديبهشت  موج دوم دستگيری.در اين دوره دستگير شدند
 ۶٢ در هفتم ارديبهشت ماه سال  و سازمان نظامی و مخفی حزب تودهطبریاحسان 

سال در  همان  سه روز بعد يعنی دهم ارديبهشت ١٥١آذين  و بهدستگير شدند و کيانوری
 به تظاهرات ۶٢ ارديبهشت ١١مطابق با تلويزيون رژيم ظاهر شدند و روز اول ماه مه 
ها که تا ديروز  یها و اکثريت ای توده! سراسری کارگران عليه حزب توده تبديل شد

های  ای از حقانيت رژيم و انحرافی بودن سياست گروه های تلويزيونی را نشانه مصاحبه
های قربانيان  گران بر زخم صدا با دژخيمان و شکنجه  تبليغ کرده و همراه و همسياسی

  : نوشتند نمک پاشيده و می
ها چنان  طور وانمود کند که فشار در زندان کوشد اين ضدانقالب مذبوحانه می

ی  اين حرف يک ياوه.  هيچ کس را يارای مقاومت نيستباال است که تقريبًا
گويی جدی و   فقط برای فرار از پاسخ فشار  به بهانهتوسل. ... نه استابلها

  ١٥٢.علمی به مسأله است
، اما اين بار نيز دست از فريب و نيرنگ برابر واقعيتی سرسخت قرار گرفتندخود در 

  :برنداشته و به جای انتقاد از خود نوشتند
ای که عمری را  تجربه، مردان نزديک به هفتاد ساله برخالف نوجوانان بی"

های سخت هم  اند و چه بسا در معرض آزمايش  عتقادات معين گذراندهبا ا
اند، ممکن نيست که پس از  قرار گرفته و از عقايد خود دست نکشيده

 پی ببرند "حقايق" به های اوين گاه  با گردانندگان شکنجه"محترمانه"برخورد 
   ١٥٣."و بر زندگی گذشته خود خط بطالن بکشند

 در سراسر کشور بازداشت  هزار نفر در ارتباط با حزب توده٢زديک به در مجموع ن
 و ديگر رهبران حزب عمويیعلی  و ی کيانوری ای از آنان بنا به توصيه عده. شدند

 پاسداران برای معرفی خود صف کشيدند که توده، داوطلبانه در مقابل مقرهای سپاه
ها در حالی  اين حمالت و دستگيری. های اوليه آزاد شدند يیهاشان بعد از بازجو بعضی

 ۶١ در آذرماه ای خمينی گرفت که رهبری حزب توده بعد از پيام هشت ماده صورت می

                                                 
وده                   به  151 ه حزب ت ا پيوستن ب ا ب م داشت ام نفکران و اهل قل شريه   اذين وجهه مناسبی در ميان روش ا اداره ن  و ب

نيروهای انقالبی  بيشترين دشمنی را با  ۶١-۶٠های    او به ويژه در سال    . اتحاد مردم در سراشيب سقوط قرار گرفت      
ده   تگير ش واداران دس روه       ی آن و ه رکوب گ تار س ا خواس رج داده و باره ه خ ا ب وده      ه زب ت ه ح ی ک ای مترق ه

  .، شده بودناميد شان می"انقالب ضد"
  .١٣۶٠ بيست و هشتم بهمن١۴٩ی  ، شماره اکثريت-کار ارگان سازمان فداييان خلق ايران   نشريه152
  .۶٢ ارديبهشت ١۶، ۴٠توده شماره   نشريه راه 153
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تند و آن را چونان انقالبی در رژيم که به زودی به بازشدن فضای شناخ سراز پا نمی
يک سال . شکستند کردند و برای آن سر و دست می جامعه خواهد انجاميد، ارزيابی می

ی نيروهای   در باره"اکثريت"ی سازمان  شرمانه های ضد انقالبی و به غايت بی از تحليل
 بر سر  قدرت نگذشته بود که تيغ خمينی کردن  برای قبضهانقالبی جامعه و تالش خمينی

  : بهمن مدعی شده بود٢٢ی  سال قبل در آستانهاين سازمان . آمد آنان نيز فرود می
انقالب متشکل از سرمايه داران بزرگ، کالن زمينداران، جبهه متحد ضد

ها، رهبری خائن  خفی سيا، سلطنت طلبان، ليبرالها، مأموران م ساواکی
، رنجبر، توفان و نظاير ايشان، برای اجرای ، پيکار خلق، اقليتمجاهدين

الکساندرهيگ وزير خارجه (ی هيگ  اجرای نقشه. اين نقشه تقسيم کار کردند
های ضد انقالب و به ويژه  روهکی گ به طور عمده به عهده) دولت ريگان

زمينه سازی سياسی و القای بحران را عمدتا . رهبری خائن مجاهدين افتاد
ی ريگان به اين صورت  قرار بود نقشه. دار شدند ها عهده ر و ليبرالصد بنی

به وجود بيايد که بعد از ايجاد بحران در جامعه و آماده شدن جو الزم، 
ی قدرت را قبضه   با رأی مردم همهر رفراندوم کند و به اصطالحصد نیب

  .١٥٤کند
ی مقابله با احزاب و ی هماهنگ  اجرای طرحی را که در جلسههمچنانمقامات رژيم 

 ،اونش مع و با کارگزاری به رياست بهزاد نبوی۵٩ماه   در بهمن"انقالبضد"های  گروه
  وطبق طرح مزبور، حزب توده. کردند ، دنبال میند، تصويب کرده بودمحسن سازگارا

  ١٥٥.شان رسيده بود  و حاال نوبت در رديف بعدی سرکوب قرار گرفته بودند"اکثريت"
  

١۵  
 محمدرضا صادقی. شد تر می تحال دگرگونی بود و شرايط روز به روز سخ اوضاع در

 به ، سيروس منشی و حميد خليلی محسن جاويدهای  به خاطر گزارشو حسن مواليی
 مجيد های  به خاطر گزارشکشاورزی و فريبرز العابدين فراهان های زين خاطر گزارش

ها   که با آن امير محمدیهای  بندرريگی به خاطر گزارش  و محمد محدثبسطچی
های متعدد، رضا  جويی  بهانهپیدر . اتاق بودند، به انفرادی منتقل شده بودند هم

ها مسئول جديدی   را که مسئول بند بود، برکنار کرده و اعالم کردند که بچهآبادی بهمن
ها کانديدا  بعد از مقداری کش و قوس قرار شد که من دوباره از سوی بچه. انتخاب کنند
را که اگر هر فردی را ، چج کانديدايی نداريماير ما غير از :ها اعالم کنند شوم و بچه
   .کنيد ش میا سپس به انفرادی منتقل و انگی به او زده شما انتخاب کنيم،

                                                 
  . ١٣۶٠ بيست و يکم بهمن ١۴٨ی  ، شماره)اکثريت(کار ارگان سازمان فداييان خلق ايران    نشريه154
رد  محور عمده خال  ۶" را در     حزب توده  "تخلفات" تلويزيونی خود     در مصاحبه  کيانوری  155 د    . "صه ک سومين بن

اده        ": از آن به اين قرار بود      ه ده م ا، تخلف از اعالمي وارد تخلف م دهترين م تان کل     سومين و يکی از عم ای دادس
  .۶٢ ارديبهشت ١١ روزنامه جمهوری اسالمی "انقالب بود
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که مجتبی پاسدار در بند حاضر شده بود،  ی مسئول بند، در حالی به هنگام انتخاب دوباره
 کرده و اعالم ها نيز همان سناريوی از پيش تنظيم شده را مطرح من کانديدا شدم و بچه

کند چه کسی  کس ديگری جرأت کانديدا شدن ندارد و از نظر ما فرقی نمی: داشتند
به همين دليل ما از کانديداتوری او که در واقع تنها کانديدای بند است، . مسئول بند باشد

 های داری حرف از جای برخاست و مقدر همين موقع محمد خمسه. کنيم حمايت می
پاسدار مزبور نيز از موقعيت .  از مسير اصلی منحرف کردربط زد و بحث را بی

 !یکانديدای مسئوليت بند شوتوانی   میما تو را قبول داريم،: استفاده کرده و به او گفت
ها در برابر عمل انجام شده  بچه. اش را اعالم کرد بالفاصله کانديداتورینيز وی 

شما که : پاسدار بند به طعنه گفت. شان پنبه شده بودي ها هی رشت رارگرفته بودند و کليهق
ای به اعتراض  عده . اين هم يک کانديدای ديگر،گفتيد کسی کانديدای اين پست نيست می

 بند در موقعيت خطيری قرار ی محمد خمسه ها رفتند و با اقدام نابخردانه به داخل اتاق
 از نفرچند . شد به وضوح ديد ها می داد زيادی از بچهی تع خشم را در چهره. گرفت
ها انتخاب يک  مقصود بچه:  بالفاصله گفتم کردند که انصراف بدهمها به من اشاره بچه

اکنون . کند چه کسی اين مسئوليت را بپذيرد نفر به عنوان مسئول بند است و فرقی نمی
کنم تا او اين  گيری می فته، من با خوشحالی کنارهرا پذير اين مسئوليت که محمد خمسه

گرفت ولی به خاطر حضور پاسدار بند هياهويی در بند در. به عهده گيردمسئوليت را 
های  ها از نگاه بودن بچه و ناراضی تمخالف.  بالفاصله سکوت برقرار شد،در آن ميان

ها به من مراجعه  بچهبعد از اتمام جلسه، تعداد زيادی از .  مشخص بودشان نآگي خشم
تمام تالش من و . کردند ان می عنوشدن محمد خمسه بند کرده و مخالفت خود را با مسئول

 ما در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بوديم و توضيح اين مسئله بود کهای ديگر  عده
نی مسئوليت بند چيز در ثا. صحيح نبود که پاسدار مزبور از تضاد بين ما استفاده کند

 و ها دامن زده شود و کار را به رأی مهمی نيست که به خاطرش درگيری بين بچه
 رگيری در بين نيست بلکه يک نفر باها اين بود که د استدالل بچه. گيری بکشانيم رأی
 هستندهمه چيز را بهم زده است و از اين به بعد اين پاسداران ش ا کاری و حماقت ندانم

در هر . ی خود را تحميل کرده و دوباره برای ما تعيين تکليف خواهند کرد که اراده
پذيرش مسئوليت بند .  را پذيرفتندها با اکراه و از سر ناچاری محمد خمسه صورت بچه

اش   شدنها به بريدن و توابن اشتباهی بود که مرتکب شد و بعدتري   از سوی او بزرگ
زد خطری که از همان ابتدا به او گوشترسيدم؛  از آخر و عاقبت کارش می. هی شدمنت
  .م و خواستم که مواظب باشدکرد

  
١۶  

ی هفتگی بند مقرر شده بود هر اتاقی يک مسئول فرهنگی  ماه، در جلسه از اواخر دی
د تا زير نظر جالل گزاری جشن عيد و سال نو معرفی کنی مقدمات بر جهت تهيه
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ای هنرمند به دنيا آمده بود و دارای ليسانس نقاشی و فوق  ش که در خانوادهنقال ماهر
ليسانس معماری داخل ساختمان بود و در دانشکده هنرهای زيبا نيز تدريس کرده بود، 

بندی  بستهدر اولين قدم، مسئول صنفی بند موظف شده بود که کاغذهای . به کار بپردازند
. ، به جالل تحويل دهددرا که رنگی بودنهای خريداری شده از فروشگاه  ل و سيبپرتقا

ها با بريدن اين  بچه. های مختلف سفيد، زرد، قرمز و نارنجی بودند اين کاغذها به رنگ
هايی تهيه  رنگی ديگر، کاغذها به يک کاغذها به شکل نوارهای کوچک و چسباندن آن

در ضمن درختی از . ت برپايی نوروز مورد نياز بود سالن جهکردند که برای تزئين می
مسئوالن فرهنگی روزها . کرد کاغذ نيز درست شده بود که در انتهای بند خودنمايی می

ی رنگی برای آويزان ها  فانوس:داد، مشغول بودند جالل فرمان میچه که  ی آن در تهيه
های  ماهی متنوع، های شاد و  مقوايی با رنگهای  توپ،های راهرو کردن از چراغ

 که از مقوا و کاغذهای رنگی ميوههايی  ، لوستر از سقف برای آويزان کردنتزئينی زيبا
ها  ها زيبايی خاصی به اتاق ی اين همه... بود وهای وسترن   فيلمهای گاری  به شکل چرخ

  .بخشيدند  میو بند
رفته بوديم که هشت بامداد هنگام سال تحويل بود و ما شب قبل اجازه گساعت حوالی 

 شب ١١پاسدار بند ساعت . ها تا صبح بيدار باشند مقررات خاموشی رعايت نشود و بچه
ها تهيه کرده و پنهان  چه را که طی ماه ها هر آن بند را ترک کرد و از همان موقع بچه

از در و ديوار بند کاغذهای رنگی . ها شدند کرده بودند، بيرون آورده، مشغول نصب آن
های زيبايی مبنی بر بهاران خجسته باد و  نوشتهگوناگون، های  ا و طرحه به شکل

ها به  ها و فانوس ها و توپ ماهی. دشده بواز سقف آويزان ... نوروزتان پيروز و
 تزيينی های  چرخ. شد جای خالی روی ديوارهای بند ديده نمی. ها آويزان شده بودند چراغ
گويی که کارناوالی عظيم در بند جريان . دندها بخشيده بو ای خاص به اتاق  جلوهنيز
دو طرف بند دو پتوی رنگی سفيد و سبز کم رنگ به ديوار زده شده بود و روی . دارد
ی هفت سين بزرگی در بند چيده  سفره. های زيبای کودکان چسبانده شده بود ها عکس آن

 روی بودند،ده با زرورق سيگار درست شکه  ای نقرههای  برای تزيين آن مرغابیو شده 
در بند ساخته شده  انگيزی  و دلهای زيبا شمعها  به ابتکار بچه. ندآن قرار داده شده بود

روغن غذا  وسط بريده و در قسمت تحتانی آن ای مات دارو را از های قهوه شيشه. بودند
جايی که رنگ شيشه  از آن. کرديم ريخته و يک فتيله ميان آن قرار داده و روشن می

 باال. اين کار به سادگی امکان پذير است. کرد ی مات بود، به غايت زيبا جلوه میا قهوه
را داريد، با کش محکم بسته و سپس يک رشته  و پايين محلی را که قصد بريدنش 

از اصطکاک حاصله، آن قسمت . کشيد پالستيکی را بر سطح محل مورد نظر محکم می
 مورد  قرار دهيد تا به راحتی از محلکافی است شيشه را در آب. شود شيشه داغ می

در زندان ليوان . کرديم مان را نيز به اين صورت تهيه می های چای ليوان. بشکند نظر 
مجبور . خورد ای نبود و هر چه بود ليوان پالستيکی بود که کسی در آن چای نمی شيشه
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  . ها برطرف کنيم ی آبليمو و ديگر انواع شيشه بوديم نيازمان را با شيشه
 پاسدار بند برای دادن چای در بند را باز کرد، نزديک بود از تعجب شاخ هنگام که صبح

ها را ساخته و پرداخته  اينی  فکرکرده بود که از سر شب تا صبح همه. در بياورد
  .  همه محصول چند ماه کار و انرژی است کرد که اين اش خطور نمی به ذهن. ايم کرده

 روز را ها و بند، کارگرِی د برگزار شد و مسئوالن اتاقمراسم به شکل جمعی در بن
ها که از سن باالتری نسبت به بقيه برخوردار بود،  محمود يکی از بچه. دادند انجام می

 تومانی تحويل گرفته بود و ٢٠ اسکناس از مسئول صنفی بند،از قبل به تعداد افراد بند
بريک سال نو به او، يک اسکناس بوسی و ت ضمن رو، بعد از سال تحويلها بچهی  همه
 سرود. گرفتند تا مراسم به شکل سنتی آن اجرا شود  عيدی میوی تومانی از دست ٢٠

 اجرا شد و سپس افراد گروهیبعد از تحويل سال نو به شکل " بهاران خجسته باد"
ها تدارک ديده شده بود که به  کيک بزرگی نيز توسط بچه. مختلف به هنرنمايی پرداختند

رهای ئاتهای پانتوميم و ت نمايش. شد  میراه شربت و چای از سوی کارگری بند سروهم
در خالل برگزاری . شدند ها در بند اجرا می گوناگون تا چند روز پس از عيد نيز شب

مراسم، مجتبی، پاسدار بند همراه با ديگر پاسداران شيفت، ضمن آوردن يک گلدان گل 
د، از طرف مديريت زندان سال نو را تبريک گفته و شمعدانی و تحويل آن به مسئول بن

  .بالفاصله بند را ترک کردند
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ها يورش آورده و  چند روزی از برگزاری مراسم عيد نگذشته بود که پاسداران به اتاق

اجناس مکشوفه را . آوری کردند را از بند جمع"  ممنوعهاجناس"به تعبير خودشان 
ها را جهت  ه نمايش گذاشته بودند و مسؤالن اتاق نمايشگاهی در فرعی بند بهمچون

های  ی بچه به توصيه. بردند توضيح در مورد اجناس به دست آمده به زير هشت می
چرا که در هر . چه را که در اتاق ما پيدا شده بود، پذيرفتم  من مسئوليت آن،اتاق

به اين وسيله شدم و  صورت طبق ارزيابی ما در نهايت من مسئول نهايی آن شناخته می
 پذيرفتم که اجناس فوق به لشکریداوود به همين دليل نزد . آمد پای ديگران به ميان نمی
گويم ولی  دانست دروغ می می. کردم ها خودم را سرگرم می من تعلق دارند و با آن

 د خمسهدر مقابل سؤال آنان مبنی بر اين که آيا محم. ای جز پذيرش آن نداشت چاره
 او بارها تأکيد کرده بود خير،: اس مطلع بوده است؟ گفتممسئول بند از وجود اين اجن

  ! ها نگاهداری نکنيم اجناسی را که ممکن است از نظر بيرون تخلف تلقی شود، در اتاق
حامد .  داشت،حامدی خوبی با پاسداران و به ويژه مسئول شيفت،   رابطهمحمد خمسه

دست "ها لقب  رحم بود و از سوی بچه  اين که فردی به غايت فاشيست و بیرغم علی
های  را به خاطر سيلی" دست قشنگه"لقب . ی خوبی داشت گرفته بود، با او ميانه" قشنگه

زد، دريافت کرده  ه در دورانی که در مجرد بوديم میها به ويژ محکمی که به گوش بچه
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تو فرد صادقی هستی و ارزيابی ما از تو جدای : گفت  میبه محمد خمسهحامد . بود
ما رو راست باشی و همه چيز را مان از بند است و تمايل ما اين است که با  ارزيابی

 بدون پرده پوشی با ما در ميان ،خواهی اگر چيزی می. گونه که هست جلوه دهی آن
  ...بگذار و 

 های بند در رابطه با مسئول بند بودن محمد خمسه  به عدم تمايل بچهپاسداران نسبت
شان اين است که پای تو تالش:  گفتم به محمد خمسه،بعد از بازگشت به بند. واقف بودند

را به ميان بکشند و در اين رابطه برخوردم با لشکری و پاسداران را با او در ميان 
ذاشتم و توصيه کردم به هيچ وجه مسئوليت آگاهی داشتن نسبت به وجود اجناس به گ

در خاتمه به او گوشزد کردم اين ارزيابی . ها را به گردن نگيرد دست آمده در اتاق
او ظاهرًا متقاعد شد ولی در همان برخورد اوليه . ها نسبت به وقايع پيش آمده است بچه

 بند را محمد خمسه...  اجع به صداقت و رو راستی وشان ر با حامد و تکرار اراجيف
ها گفته بود که از قبل نسبت به  وجود  برای نشان دادن حسن نيتش به آن. آب داده بود

ها آگاهی داشته است و از نظر وی اجناس يافت شده که در حد تيزی برای پوست  آن
و يا ) ی خودکار سوار شده باشد سر لولهميخی که بر (کندن خيار و گوجه و يا موغار

های  او به حساب خودش نياز.  است بودند، مسئله مهمی نبوده... های مختلف و رنده
معمولی ها برای تأمين نيازهای   وسيله نها را مطرح کرده و گفته بود اي ی بچه اوليه

د و از صداقتی که های وی را تأييد کرده بو حامد نيز گفته. گيرند مورد استفاده قرار می
  !  تشکر کرده بود،او به خرج داده بود

ن آمد و  مانند فاتحان وارد بند شد و يک راست به نزد مچيزی نگذشت که محمد خمسه
های شما  ای داشتی و ذهنيت  نگرانی بيهوده: کارانه گفت بی مقدمه و از موضعی طلب

 من مسائل را با حامد در ميان گذاشته و به او گفتم .راهه ببرد نزديک بود مرا نيز به بی
ها نيز دفاع   و از حق داشتن آنام  داخل بند آگاهی داشتهکه نسبت به وجود اجناس در

سرم را به حالت . اندها را به بند بازگرد کردم و از او خواستم که در صورت امکان آن
هی داشتن از وجود اجناس فوق مگر قرار نشد که مسئوليت آگا:  تکان دادم و گفتمتأسف

من نيز اين کار را . را به عهده نگيری؟ دفاع از نياز ما به آن وسايل به جای خودش
: گفت. کردم ولی قرار بود که ما مسئوليت را به عهده بگيريم که تو زير ضرب نروی

 امه بحث مشکلی رارا ناتمام گذاشتم، چرا که ادوگو  گفت. که چيز مهمی نبودبينی  می
از . شان رفت سرمست از برخوردی که کرده بود و با خيالی خام به اتاق. کرد حل نمی

سوخت، ولی   می و حماقتشسادگیدلم برای . شومشدت عصبانيت نزديک بود منفجر 
ی  صبح اول وقت نام او را با کليه. آمد تا برايش انجام دهيم ر نمیمان ب کاری از دست

ج و متحير مانده بود و به سختی وسايلش را جمع وسايل خواندند و در حالی که گي
های خود را  او چوب ساده انگاری.  به همراه پاسدار شيفت، بند را ترک کرد،کرد می

بهايی که سرانجام بعد از تحمل . خورد و بهای سنگينی را نيز به خاطرش پرداخت
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  !اش منتهی شد  شدن به تواب،بينی کرده بودم  که پيش گونه ها انفرادی، همان ماه
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که هم اتاقی ما بود، افتضاح اخالقی به بار آورده و در "  ب - م - ا" در همان دوران 

تالش برای توجيه آن بود و مرتب به شکلی واژگونه و غيرواقعی قضيه را در سطح بند 
 و ها، با او صحبت کردم بچهديد  با صالح. کرد، هر چند که مسئله ساده بود مطرح می

هم در  ، آن ديگر در اين رابطهبهتر است کهگوشزد کردم که مسئله خاتمه يافته است و 
تالش ما اين بود که مبادا قضيه به گوش پاسداران برسد و تالش . کندن صحبتی سطح بند

چيزی . استفاده کنند و مستمسکی بر عليه بند بسازند ی پيش آمده سوء کنند که از مسئله
جه شديم وی قضيه را با پاسداران و زير هشت مطرح کرده و در نگذشته بود که متو
با پی بردن به موضوع، او را خواسته و با .  جديدی تبديل شده استواقع به آنتن و تواب

از اين لحظه حق ماندن در اتاق و زندگی :  گفتم،پرتاب کردن وسايلش به داخل راهرو
تا امروز اگر . دهیتوانی انجام  که خواستی میدر ميان جمع را نداری و هر غلطی 

ات به دامان رژيم جلوگيری  کرديم، صرفًا به اين خاطر بود که از درغلتيدن ت میتحمل
توانی در اتاق زندگی  ، ديگر نمیباز شدهها  ن و ميان آحاال که راهت به بيرون . کنيم
کنم و  ای رفتن به انفرادی میبه خوبی آگاه بودم که با اين کار دارم خود را کانديد. کنی

ها نيز از اين که هنوز در بند بودم و به انفرادی منتقل  بچه. از اين بابت شکی نداشتم
 و هم چنين حامد که هر دو چند برخورد با داوود لشکری. بودندنشده بودم، در تعجب 

با شرايطی که . کردم نيز نمیهای معمول را  رعايت. های بند بودند، داشتم از سرشيفت
مرا به انفرادی خواهند برد، پس چه  و گمانم بر اين بود که به زودی پيش آمده بود حدس

ز آخر شدت اين نوع برخوردها در چند رو. دليلی دارد که در اين شرايط مماشات کنم
شده کرد و به شدت ايزوله  چند روزی در راهروی بند زندگی می"  ب- م - ا . "گرفته بود

 منتقل شد و مدتی در وی بعدًا به اوين. بود تا اين که مرا به انفرادی منتقل کردند
 از ،شبعد از لو رفتن ماهيت. دانيده شد به عنوان نفوذی گرهای مختلف آموزشگاه اتاق

ن و به هنگام ی اوي او در حسينيه. کردند میوی به شکلی علنی به عنوان تواب استفاده 
عليه   از سوی افراد برای آزادی از زندان، در ميان جمع برخاسته و برانجام مصاحبه

  . کرد دفاع افشاگری می زندانی بی
  



  
  

  ای جديد ، تجربهانفرادیسلول 

 ميهمانی ؛  روياندن سبزه در انفرادی؟تحمل کنيم چگونه شرايط سخت را
 ؛ خطرات انديشيدن به زيبايی در زير فشار و سختی؛ ص مرغان وحشیرق

 بزرگداشت ؛ انديشيدن به گذشته؛ تقويم تاريخ؛شعار نويسی در انفرادی
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ه عشق تنعم نتوان کردصطبدر م  
 چون بالش زر نيست بسازيم به خشتی
 

حافظ                                          
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د و ها در تدارک خوابيدن بودن پانزده دقيقه شب، بعد از اعالم خاموشی، بچهو ١١ساعت 
 به سلول چهار آمده و از همه خواست از داوود لشکری. جايم دراز کشيده بودم من در

 سرو صدا وسايلم را جمع کرده و برای آهسته و بدون: جای برخيزند و به من گفت
. ای بود که ديگر همه چيز تمام شده است لحنش به گونه. رفتن به انفرادی آماده شوم

قالب بگير بروم باال : گفتمای  نشان دادم و با لحن آمرانهباالی قفسه به او در وسايلم را 
ها در يک  ود که بچه بخودش فرمان داده. جز پذيرش نداشتای  چاره! وسايلم را بياورم

 گونه تماس و يا  خواست از هر می. طرف اتاق جمع شوند و من وسايلم را جمع کنم
داوود . ی خنده داری شده بود صحنه. روبوسی در آخرين لحظه با من جلوگيری کند

از کردم وسايلم را   قالب گرفته بود و من روی دوش او سوار بودم و تالش میلشکری
من باال بودم و او در زير سنگينی بدن من تقال . ، بردارمساز خودمان ی دست باالی قفسه

های اتاق و  آميز بچه های سرزنش انديشيده بود، از نگاهشد ني به تحقيری که می. کرد می
، به اين مسئله شاهد ماجرا بودندی در   شيشهو از پست کسانی که از بيرون اتاق همچنين
از .  در آورداش را هنگامی که از بند بيرون رفتم و در سلول انفرادی فیتال. پی برد

چند نفری سرم ريخته بودند و هر . همان بيرون بند تا انفرادی يک ضرب کتک خوردم
م رد و خمير در سلول انفرادی رهايخ. چه دق دلی داشتند به اين ترتيب خالی کردند

روزهای بعد . رسيم ات می ش بود، بعدًا به خدمت  اين پيش قسطکردند و وعده دادند 
حد آنان ناشی از اين بود که بعد از بردن من،  عصبانيت بی. م آمدندبازهم به سراغ

ها نتوانسته بودند خاموشی را برقرارکنند   تا مدت،ی پاسداران  تهديدات چندبارهرغم علی
های بعد نيز تيم واليبالی که در بند به نام  اهروزها و م. و بند در التهاب به سر برده بود

 و بارها درحضور لشکری و ديگر شد همان نام خوانده می به همچنانمن بود، 
به .  تا اعتراض خود را نشان دهندگفتند با صدايی بلند میها نام تيم را  پاسداران، بچه

ليبال بند باقی مانده همين دليل بارها در انفرادی کتک خوردم که چرا نام من روی تيم وا
ها اعمال  های بند در قبال آن  در واقع يک نوع مقاومت منفی بود که از سوی بچه! است
  . ها در آن شرايط بسيار گسترده و ستودنی بود  بچههمدلی و يکپارچگی. شد می
  
٢  

ها روی زمين چيزی نبود و  تا ماه. ها د بود، به ويژه در شبفضای انفرادی بسيار سر
انداز و موکت روی زمين انداخته بودم و و پتو داشتم يکی را به عنوان زيرها دمن تن

. چيزی برای اين که زير سرم بگذارم، نداشتم. ديگری، هم تشکم بود و هم پتو
از شدت سرما و بدن درد . گذاشتم هايم را که خيلی خشک بودند، زير سرم می دمپايی

رفتم   بر سرما غلبه کنم، میکه برای اين. کردم ز خستگی غش میگاهی ا. برد خوابم نمی
پيچيدم و پتوی  کردم و آن را دور خودم می الی پتويی که به عنوان زيرانداز استفاده می
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ها را از  شدم دمپايی گاه از زور گردن درد، مجبور می. انداختم ديگر را روی آن می
رما را به شدت گرفت و س به اين ترتيب سرم روی زمين قرار می. زير سرم بردارم

تر بودم که بر آرام و خواب شبانه چشم بر بندم  در هر صورت خوش. کردم احساس می
ی کوه قرار دارد و از طرفی نيز به   در پايهگوهردشت. تا بر وجدان بيدار خويشتن

ن زندان نيز تازه ساز بود و همي.  استبيشترسرمای آن از تهران بسيار . دشت راه دارد
 در اتاق بود که ی آب گرم بزرگ به شکل نعل ک لولهي. شد ی میبيشترموجب سرمای 

 تا با محيط جديد .کردند گرم کردن سلول استفاده میاز آن به عنوان شوفاژ و يا منبع 
در باالی سرم توالت بند باال که آن هم مجرد بود، . ُاخت شوم، چند روزی طول کشيد

 روشن بود که صدای آن درست در  سه فاز در آنقرار داشت و يک هواکش بزرگ 
ای از زير  گوشه. توانم سر کنم ی اول فکر کردم با اين صدا نمی لحظه. گوش من بود

بعد از مدتی به آن . ای نداشت پيراهنم را پاره کردم و در گوشم فرو کردم، ولی فايده
دها، وقتی يک بع. کردم  ظاهرًا ازسوی آن احساس نمی راعادت کردم و هيچ فشاری

روز برق گوهردشت برای اولين بار رفت و اين هواکش خاموش شد، ناگهان همراه با 
هايم  ی هواکش احساس کردم بار بزرگی از روی شانه های پروانه آخرين چرخش

 به. ی فشار عظيمی که بر روانم بود، نبودم من تا آن روز متوجه. برداشته شده است
  . ، به سنگينی آن بار پی بردممجرد اين که هواکش خاموش شد

. کردم، همين مطلب بود که در انفرادی به آن فکر میموضوعاتی ها يکی از  مدت
 فشارهايی که گاه ؛ی آن نيست ند ولی او متوجهشک رهايی که انسان را در خود میفشا

 شود کند و باعث فروکش کردن ناگهانی شمع وجودشان می ها را از درون پوک می انسان
 ؛کند بيند و حضورشان را احساس نمی  چون آن را نمیپردازد، اش نمی ی به چرايیو کس

 که روی يک اجتماع است و همه را به نابودی و اضمحالل ای یئی و نامرئفشارهای مر
  .انديشيدم  می اين موضوع ها و روزهای متوالی به ساعت. .. و کشاند می

 عادت بايد. ه طور مداوم روشن استول بدر انفرادی در طول شب و تاريکی، چراغ سل
کار چندان آسانی نبود ولی باالخره به اين و اين کردم که در روشنايی بخوابم  می

 از طريق ،ی سلول يک مشکل اساسی ديگر، يعنی بازديد چندباره. نيزعادت کردم
کردند تا  روز سلول را چک می بارها در طول شبانه. دريچه، توسط نگهبان نيز بود

ی  باز و بسته کردن دريچه. به زنده بودن و عدم خودکشی زندانی مطمئن شوندنسبت 
  .شد که چند بار در طول شب از خواب بيدار شوم سلول باعث می

  
٣  

  خيام زمانه زان کسی دارد ننگ
 !کو در غم ايام نشيند دلتنگ

 ای انجام دادن نيست و همه چيز يکنواخت است، ولی دردر انفرادی ظاهرًا کاری بر
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بهتر از . توان فضای جمعه را به خوبی احساس کرد نواختی محض نيز میهمين يک
ی   ترانهحتا. های آن را حس کرد شود به آن پی برد و حالت بيرون و فضای آزاد می

شود درک کرد و شعر فروغ را نيز بخصوص وقتی که  ی فرهاد را نيز بهتر می "جمعه"
  ."انگيز های کهنه، غم  چون کوچهجمعه،  جمعه متروکجمعه ساکت،"گويد  می

به هايی که پاسدار  تعداد دفعهتفاوت جمعه با روزهای قبل در انفرادی، در اين بود که 
رفت و   نمیيیکسی به مالقات و يا احيانًا بازجو.  بودکمترکرد،  مراجعه میسلول 

ی پنير فردا صبح  رهر ظهر و جيپاسدار شام شب را که تخم مرغ بود، همراه با ناها
 شدن تحرکات در سطح بند و زندگی کمتر باعث ،همين تغيير اندک. داد جا میيک

چرا که . آورد تنگ جمعه را با خود میل و فضای سنگين و دلگير و دشد میپيرامون ما 
ديگر به انتظار شنيدن صدای چرخ تقسيم غذا که خود تنوعی در زندگی ما بود، 

  .نشستيم نمی
  
۴  

رو، صدای رضا  ند عمومی روبهی جمعه، ساعت يک بعد از ظهر از طريق بروزها
ها در سالن، فرياد  خوری جمعی بچهتمام غذارسيد که بعد از ا  به گوش میآبادی بهمن
من . بله: زدند پارچه فرياد میها يک نفی بند راضی هستيد؟ و بچهآيا از مسئول ص: زد می

شنيدم،  ها را می پارچه بچه کوقتی صدای ي.  صدا بودمنتظر اين ظهر م١٢عت از سا
گويی تمام روح و جسمم با . برای من صدايی از ملکوت بود. شد گويی روحم تازه می

حواسم معطوف به اين بود که اين  تمام هوش و. کرد آن احساس هماهنگی و يگانگی می
ترين صدا در آن  انگيزاننده ترين و نشينلو د زيباترين برايمصدايی که . صدا را بشنوم

صدايی که روح و . کرد ها را زنده می  از بچهصدايی که تمامی خاطراتم. وران بودد
کردم  اوايل فکر می. کرد برد و مرا سرمست از شادی و شعف می جانم را با خود می

ين تأثير را داشته ا تنها روی من ا و اين صدام بردهتنها من هستم که به راز اين صدا پی 
 نيز در همان بند است و با شناختی که  ولی بعدها متوجه شدم محمدرضا صادقی.است

ايستادم و تا  ی سلولم می پشت پنجره. از موضوع صدا دارد، همان احساس من را دارد
های بند   بچهی خواستم فرياد بزنم و به همه می. شدم شنيدم، دور نمی اين صدا را نمی

 من چقدر خوش !دهيد دانيد هر جمعه چه موهبتی را از دست می ها نمی بچه: بگويم
های متوالی، يک جمعه هر چه  بعد از ماه. شانسم که از اين اقبال بزرگ برخوردارم

شود رضا  مگر می. توانستم از کنار پنجره فاصله بگيرم نمی. منتظر شدم صدايی نيامد
جا  پارچه او را تأييد نکنند؟ تا بعد از ظهر آنشود آنان يک گر میها نپرسد؟ م چهاز ب

اند و حواسم نبوده، آن را از دست  حتمًا گفته: به خودم گفتم. ايستادم و تکان نخوردم
در جمعه بعد، سر از پا . در تمام طول هفته گويی چيزی را گم کرده بودم. ام داده
جا ايستادم   ساعتی آناميدانه چندنا. شودظر بودم هر چه زودتر ظهر شناختم، منت نمی
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ی آن بود که  اين به منزله. پيام خوبی نبود. ولی خبری نشد و صدايی به گوش نرسيد
  .اند  چيزهای ديگر را نيز از دست دادهبسياریغذاخوری جمعی به جز ها  بچه

   
۵  

ان شده، گونه که وارد زند هر زندانی سياسی، قبل از هر چيز بايستی تالش کند همان
در اين راه ضمن حفظ .  از زندان بيرون رودشودکه شکسته  باقی بماند و بدون آن

در نخستين قدم الزم است  .ها نيز بپردازد ارد به تقويت آن ضرورت د،اعتقاداتش
 دو اهميت اين موضوع در سلول انفرادی. های چگونه زنده ماندن را فرا بگيرد راه

  .شود یچندان م
 در انفرادی به خود آمدم، در فکر روياندن يک سبزه در سلولم ای که از اولين لحظه

ها قبل خوانده   که سالی ژان الفيت ، نوشته"اند ها که زنده آن"ب ی آن را از کتا ايده. بودم
درخشان نهضت مقاومت فرانسه های   از مبارزان و چهرهژان الفيت. بودم، گرفته بودم

 دستگيری و تحمل شرايط وی پس از. در خالل جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه بود
 در اردوگاه مرگ ژان الفيت. شود های مرگ هيتلری اعزام می گاهو به ارد،یبسيار سخت

 در کودکی آن را زيست و  تنها در زندانش میموتهازن، داستان يک زندانی را که کامًال
ی زندانبان خود، کسی را   به جز چهرهمرد زندانی. آورد در کتابی خوانده بود، به ياد می

ه را بدين صورت از جهان منزوی کرداو . وگو نداشت ديد و با کسی نيز حق گفت نمی
 زندانی بيچاره با شور و .زند میها جوانه  روزی گياه کوچکی از درز ميان سنگ. ندبود

ی او را با  ی نورسته، رابطه آن سبزه. شد ناپذيری به آن گياه خيره می صفشوق و
گهبان روزی نتا اين که . کرد طبيعت و کار و کوشش مردم در بيرون از زندان حفظ می

ی پيوند ميان آن دو شده و آن را از ريشه در   و متوجهسلولش گياه نورسته را ديده
به .  قطع کرده باشدهای او را نيز با جهان خارجپيوندآورد، به اين اميد که آخرين  می

از  به تأسی ژان الفيت. باشد گويی که قلب زندانی بيچاره را در آورده ژان الفيتقول 
ديد، به ياد  شان را میی جلوی بلوک اردوگاه  شدهگلکاریی  مرد زندانی هر وقت باغچه

 اردوگاه  در زيباای   از تجربهژان الفيت. افتاد ی خوانده بود، میداستانی که در کودک
گاه اردوگاه موتهازن های نشکفته در صبح غنچهباز شدن  ، ازگويد  میمرگ موتهازن 
 يکی از .کرد گشا مبدل میای فرحزا و دل زا را به خنده شت و دهانگيز که آن محيط هول

ی   باغچه خاطرهآوری همين ياداتفاقًا  که در ذهنم مانده بود، بهای کتا ترين بخش روشن
  .  بود جلوی خوابگاه

وم زندان تازه ساز ی د در طبقه. نمود فايده می  فکر کردن در مورد آن بیحتاتدا، در اب
هيچ . پوش آن نيز از مکالئوم است، امکان روييدن سبزه ناممکن است  که کفگوهردشت

  . با اين همه اميدم را از دست نداده بودم. شود ای نيز يافت نمی و دانهخاک 
م  به عنوان شام به سلول،ش بودمچه که به دنبال آن. عجيب رخ دادها اتفاقی  يکی از شب
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شان باد کرده بود  هايی نه چندان مرغوب که روی دست خرما. شام خرما بود. راه يافت
بالفاصله .  عدد خرما٣٢. يز پاسدار به من داده بود زيادی از آن را نو مقدار نسبتًا

روزها به هنگام . ام ريختم ی خرماها را در آفتابه هسته. ها شدم مشغول جدا کردن هسته
ام به داخل توالت سرازير  کردم که مبادا گنجينه استفاده از آفتابه به شدت مراقبت می

ای خرما باد کرده و به زودی ه بعد از سپری شدن ده روز، متوجه شدم که هسته. شود
های پالستيکی  به حمام که رفتم تقاضای داروی نظافت کردم و کيسه. جوانه خواهند زد

ی خرماها را  هسته. آن را پنهانی در ميان شورتم جاسازی کرده و به داخل سلول آوردم
 ای که از تجربه. نانم پنهان کردمی  داخل دو کيسه پالستيک قرار داده و در ميان کيسه

 غفلتی ممکن بود به از کوچکترين.  از آن سخن گفته بود، برخوردار بودمژان الفيت
 کمتردانستم   بامداد که می٢های شب حوالی ساعت  نيمه. ام منتهی شود دست دادن گنجينه

رده ها را از جاسازی در آو آيند، از خواب برخاسته و جوانه ها می به بازديد کردن سلول
ها را روی زمين گذاشته و با احترام مقابل  گرفتم و سپس آن و مدتی زير شير آب می

  . نشستم  نمادی از زندگی میی وجودم در مقابل من با همه. نشستم ها می آن
ی درختان و  من همه. ارتباط عجيبی با طبيعت برقرار کرده بودم.  بود ژان الفيتحق با
ها  من رستن و رويش را در آن. ديدم هايم می بيشه زاران جهان را در جوانهها و  جنگل
گاه  آن. دادند  رشد میزدند و اميد را در دلم ن دامن میشور و اشتياق را در م. ديدم می

ها به خرمن وجود دشمنان   شراره،های انقالب جان گرفت جوانه: "خواندم در دل می
آمدند،  شان که باال میهاي ساقه. دادند و پيروزی را می هايم بشارت انقالب جوانه ."گرفت

ديگر . الب را گواه بودند يک انق و شادابی رعنايی. بردند خود می دل من را با
ترسيدم  می. م تفکيک کردها را از ه شد آن ان در هم تنيده بودند و نمیهايش ريشه
کردند و از  ها رشد می يشهاز پايين، ر. ای قطع شوند شان بشکنند و يا از نقطههاي ريشه

ها  ها و جوانه من اين خوشبختی را داشتم که در آن واحد ريشه. آمدند ها باال می باال جوانه
از اين که با در هم تنيدن اين . ديدم و هم ظاهر را هم باطن را می. را باهم داشته باشم

ها   تنها رويش سبزهقع موتا آن. باليدم گيرند به خود می ها اوج می ها، چگونه جوانه ريشه
سطح بيرونی خاک جريان داشت،  ها و تغييراتی را که در تنها فعاليت. را ديده بودم

آن چه را که در عمق توانستم  میمن از چنان اقبال بلندی برخوردار بودم که . ديدم می
آيا در آن شرايط . ، نيز از نزديک ببينم و در آن به تفکر بنشينماردخاک جريان د

ها به اين موضوع   امکان داشت نصيب کسی شود؟ ساعتبزرگتری از اين موهبت
ی نور و نياز گياه به نور را چگونه حل کنم، در حالی که  انديشيدم که قضيه می

زندگی . رند تا دشمن از وجودشان مطلع نشودايم بايد در مخفيگاه خود به سر به جوانه
وی نظافت در آن بود، در ميان ی پالستيکی کوچک که روزی دار درست در يک کيسه

شند، از های يک انقالب با توانستند جوانه هايم که می آيا جوانه. ی نانم جريان داشت کيسه
حالی که به زندگی مخفی  ی نان در  چگونه در ميان کيسه کافی برخوردار هستند؟ نور
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 برخوردار شان به آن وابسته است توانند از نورکافی که حيات دهند، می خود ادامه می
 تالش ”زندگی“چرا هر کسی که در کشور ما برای : پرسيدم شوند؟ گاه از خودم می

کند، بايد در مخفيگاه به سر برد؟ چرا بايد دور از چشم اغيار به تالش خود ادامه  می
راوت و شادابی چه ط چه ايرادی دارد؟ مگر رويش و بالندگی و "زندگی"دهد؟ مگر 
. ام در اين رابطه استفاده کنم ی اطالعات علمی کردم از همه آفريند؟ سعی می مشکلی می

ها  ممکن بود به زوال آن. گدار به آب زنم ای تن دهم و بی توانستم به هر تجربه نمی
. نبودی تجربه به شکلی ديگر نيز  امکان بازيافت و از سرگيری و ادامه. بيانجامد

  ...  ها بود و گاه آن احتمال لو رفتن مخفی
 روز همراه من بودند و دوش به دوش هم در نبرد ١٠٠ها نزديک به   بود، جوانههر چه

ها ديگر طراوت گذشته را نداشتند و به  مدتی بود جوانه .برای زندگی شرکت داشتيم
منبعی برای تغذيه . مواد غذايی داخل هسته خرما تمام شده بود. خشکی گراييده بودند

طوری برای  اين. ها بکنم روزی مجبور شدم دل از آنعاقبت . ها در اختيار نداشتم جوانه
ها نيز مرا به  کردم نگريستن و پرداختن به آن احساس میمدتی بود  .من هم بهتر بود

  . ی کرده و ديگر اثر سابق خود را ندارنديکنواختنوعی دچار 
  
۶  

ت  اين درس.آوردند های انفرادی ما نيز يورش می ها، به سلول گاه برای گشتن سلول
م دنبال چه چيزی دانست  نمی.کردم هايم نگهداری می مصادف بود با دورانی که از جوانه

يک بار مجيد لره به آن نزديک . بهايم بود ی گران ی هراسم لو رفتن گنجينه هستند؟ همه
ی نان است، چرا  کيسه: بالفاصله واکنش نشان داده، گفتم. ی نانم زد شد و با لگد به کيسه

 دست برداشت و بعد از بيشتری من، از کنکاش  با گفته! ی؟ معصيت داردزن با لگد می
ها  بعدًا علت يورش به سلول. گی سلولم را ترک کرد و من نفس راحتی کشيدم کمی لود

ها قرآن داشتند و کمی قبل از  تعدادی از زندانيان در سلولتر  پيشگويا . را متوجه شدم
ممنوع شده  نيز دعا های  قرآن و کتابحتاکتاب  گونه  به انفرادی، داشتن هرآمدن من 

شان اين بود که بعضی از حدس. ها بر آمده بود آوری آن بود و رژيم در صدد جمع
ی صادق   درست بود، چون محمدرضااند و اين  را هنوز نزد خود نگاه داشتهها ها، آن بچه

که چند بار سلول او را گشته   اينرغم یعلها  ش را نگاه داشته بود و آنقرآن کوچک
ش جان يی محمدرضا و قرآنآسا به شکل معجزه. د آن را پيدا کنندبودند، نتوانسته بودن

کردند، تنبيهی اساسی در انتظارش بود ولی  اگر آن را پيدا می. سالم به در برده بودند
  . محمدرضا پی همه چيز را به تنش ماليده بود

  
٧  

ی  دسته.  بود۶٢های بهار سال  م مربوط به شبخاطرات دوران انفرادي زيباترين يکی از



٢٠٦  نه زيستن نه مرگ

شان، راه خود را گم کرده و يا در اثر  مرغان وحشی مهاجر به هنگام کوچ شبانه
الی   من از.آمدند جا می به آن، های بسيار قوی زندان گوهردشت روشنايی نورافکن

هم  صدای بر. ديدم یپوشاند، م  میسره را يکيش رويمهای سپيدشان که آسمان پ پنجره بال
خواندند، مرا به ياد  شان در باالی حياط بند و آوازی که برای هم میي ها خوردن بال

ی درياچه قو را برايم زنده اجرا  گويی که باله. انداخت های دنيا می زيباترين سمفونی
ی خصوصی به  رای برنامهمثل يک دسته بالرين و موزيسين، سه شب به اج. کنند می

های زندان به بهترين وجه به نورپردازی  نورافکن. افتخار زندانيان گوهردشت پرداختند
 آهای :خواستم سرم را از پنچره بيرون ببرم و فرياد بزنم می! صحنه پرداخته بودند

 پر پرواز ندارم، اما دلی! اين پايين توی اين سوراخ! جام شنويد؟ من اين صدايم را می
 و همچنانمن . ميشه خواهش کنم چندتا بال هم به جای من بزنيد. دارم در حسرت پرواز

توانستم آن  ای کاش باز می. خود دارم های دلپذير را با آن شب خاطره و ياد همواره 
  !های زيبا را ببينم صحنه

  
٨  

، یبخش در شرايط سخت زندان و سلول انفراد های فرح ها و لحظه انديشيدن به زيبايی
چه که متعهد بدان  ها شما را از انجام آن ی اين جلوه اين خطر را با خود دارد که جاذبه

 کرده و خود ها، شما را از خود بی يابی به اين زيبايی مکن است دستم. هستيد، باز دارد
 پلشتی و ها، به هر يابی به زيبايی ها در زندگی برای دست خيلی.  کندتان را سستپاي

در حياط با هم . گشود برايم اين راز بزرگ را روزی محمود سمندر. دهند زشتی تن می
ر حصا  که در اوايل تابستان در حياط قزلبودهای زيبايی  گلدر باغچه . زديم قدم می

 هوش از سر انسان وتی کههای متفا های کوچکی داشتند و رنگ گلبرگ. روئيده بودند
 زنده، دل و دل يک روستايی دريا. گفتر پو  بازياب از عمو عباسبرايممحمود . پراند می

 زندانيان گروه زندانی مجاهدی که از قضا سواد نداشت و در اهل روستای شبانکاره،
  بعد از آزادی دوباره به مجاهدينر منتقل شده بود وحصا برازجانی بود که به قزل

در دستگير شد و در هيئت پيک مجاهدين به داخل کشور بازگشت و عاقبت پيوست و 
 تعريف برايممحمود .  فرزند به جای مانده است۴از او . جاودانه گشتعام  دوران قتل

دهد و  ب قرار میها را مخاط های زيبا، آن کرد که عمو عباس روزی با ديدن همين گل
 برای چی  ايد؟ رحم  بیدانيد چقدر  می!های نازنين  گلآهای: خواند شان میدر گوشبه نجوا 

يابی به زيبايی  جا به خاطر دست ها اين دانيد چقدر آدم  می فريب؟ اين همه زيباييد و دل
ها  د چقدر آدمداني  می ايد؟ تان را گرفتهشنويد يا که گوش اند؟ آهای می  دادهشما به زشتی تن

بار کهايی را که اش شاد شوند، چه چشم خوش و دل  شما دل کردنکه با تصاحب برای اين
 محمود  قدر زيباييد؟ ها چرا اين رحم بی آی  هايی را که نشکستند؟ نکردند و چه دل

محمود وقتی . گريست  آرام می- کرد، آرام ها صحبت می عمو عباس وقتی با گل: گفت می
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. درخشيدند شد و چشمان روشنش می ، خودش نيز دچار لرزش صدا میگفت  میبرايم
ی حکومت   در دوران هشت ساله١٩۶٨ سپتامبر ١۶ در پيش از او، يانيس ريتسوس
، "پارته نی"نيان سياسی  در اردوگاه زندا)١٩٧۴-١٩۶٧ (سياه سرهنگان بر يونان

 آهنگساز بزرگ د که ميکيس تئودوراکيس با گلی را سروده بود بدان اميوگو گفت
  : روزی برای آن موسيقی بسازد،يونانی

   رسته در شکاف صخره ئی ):سيکلمه( پنجه مريم 
  اين همه رنگ از کجا آورده ای تا بشکوفی؟ 

  ای تا بر آن تاب خوری؟ کجا آوردهساقه ئی چنين از 
  ام؛ رد آوردهها گ  قطره خون از سر صخره- قطره

  ام های سرخ دستمالی بافته از گلبرگ
   ١٥٦کنم و اکنون آفتاب خرمن می

ها  يابی به زيبايی ها برای دست های دنيا و جنايت  جنگبسياری از. حق با عموعباس بود
کند و اتاق  س نگهداری نمیهيچ کس الشخور را در قف. استبوده های زندگی  و لذت
های زيبا اسير قفس  تان بخواهد پرندهاما تا دل. کند يين نمیهای آن تزاش را با پر پذيرايی

ی نگاهی است که به آن  مهم نحوه. هر چيزی از جمله زيبايی نيز دو وجه دارد. شوند می
  .تواند هم سازنده باشد و هم مخرب و ويرانگر زمان میأثير آن بر آدمی، همت. داريم

   
٩  

فروشگاه زندان مقداری . نويسی بود، شعارهايم در سلول انفرادی گرمیيکی از سر
ها را نگاه داشته بودم و با قرار دادن  های آن من هسته. گوجه سبز به ما فروخته بود

گير نشوم، هر برای اين که غافل. کردم نويسی میها روی زمين و در کنار هم، شعار آن
 غير اين در. نوشتم  بعدی را میکردم و بخش شد آن را پاک می بخش شعار که تمام می

 و هم ممکن بود نگهبان بند با باز دادند می شعارنويسی را نهايم کفاف صورت هم هسته
شعارها طبق روال معمول حاوی زنده باد و . گير کندغافلمرا  ،ی سلول کردن دريچه

 شکل ايستادم و به جره سلول میروزی يک بار نيز رو به پن. های گوناگون بود مرده باد
را از شوی م   باالخره يک روز مجبور می...و!  پفيوزالجوردی: زدم صدا فرياد می بی
گاهی نيز در حالی که رو به در . شد دادم دلم خنک نمی اگر فحش نمی! جا در بياوری اين

روزی ! مکرد شان می  بيالخ بزرگی را حواله،ايستادم شد، می سلول که به سالن باز می
 نثاردر طول عمرم شنيده بودم، به خاطر آورده و که هايی را   فحشتمامتصميم گرفتم 

ز آن دست را هايی ا ها و اصطالح ها بود که واژه سال. کنم و سردمداران رژيم خمينی
                                                 

د و  های داخلی يونان بر عليه در دوران جنگ) ١٩٩٠-١٩٠٩(  يانيس ريتسوس   156  نيروهای فاشيست به ميدان آم
ها وی را به   حکومت سرهنگ١٩٧١ تا ١٩۶٧های  سال بين .های آنان گذراند  سال از عمر خود را در بازداشتگاه۴

ودراکيس       . تبعيدگاه فرستاد  ار او توسط ميکيس تئ ه        بسياری از آث رار گرفت تفاده ق ورد اس انی م زرگ يون  آهنگساز ب
   .است
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. رفتم یگفتم، از خنده ريسه م چه که می آوری هر کدام و تصور آنبا ياد. نشنيده بودم
 .ام لول از شدت خنده ولو شدهی سلول را باز کرد و ديد وسط س ناگهان پاسدار دريچه
 بيشترام  از خريت او خنده.  تأسف تکان دادسرش را به عالمت. ام فکر کرد قاطی کرده

  .ام، گوشم است بزرگه خندم، تکه گفتم اگر بداند االن به چی می. شد
کناری در هر دو طرف خالی بودند های   سلول،شانسیداز بزمانی که به انفرادی آمدم، 

اما پس از .  مضيقه بودمسخت دراز اين بابت  توانستم با کسی ارتباط بگيرم و  نمیو
يک بار قيافه وی را هنگامی که از حمام . ام يک زندانی آمد  سلول بغلیمدت کوتاهی در

رتش  جلوی صوی رنگی راای نارنج حوله.  ديدمی سلول گشت از الی درز دريچه بر می
 نعمت تابان. او را ديدم، بالفاصله شناختمر حصا در قزلوقتی ها بعد  سال. گرفته بود

وقتی به او گفتم که کجا و در چه حالتی او را . بود، از هواداران سازمان اکثريت
اش گرفته و تصديق کرد  ش را مخفی دارد، خنده تعجبتوانست ام، در حالی که نمی ديده

 و محجوب نشين داشت و در عين حال بسيارای دل قيافه. ل بغلی من بوده استکه در سلو
  .دوست داشتنی بود
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با ... ی وا اگر کتاب و يا نوشته.  يعنی تالش برای ايزوله کردن زندانیادیسلول انفر
بزنی و تماس " مورس"اگر بتوانی با ديگران . خود داشته باشی، ديگر انفرادی نيست

اگر هر چيزی ارتباط تو را با دنيای خارج و بيرون . داشته باشی، ديگر انفرادی نيست
گير باشد، ديگر انفرادی   آفتابسلولتاگر . از خودت وصل کند، ديگر انفرادی نيست

انفرادی . ای پيوندت را با بيرون از خودت برقرار کنی ی به گونهبايد تالش کن. نيست
 نيز ات   ی روزانه اگر برنامه . دارد است و همه چيز سکون و سکوت عجيبیيکنواخت
فرصتی بيابی،   و اگر امکان وخواهد رساندبست   را به بنتوبه زودی  باشد، يکنواخت

ی روزمره در سلول، پيوسته و چرا که يکنواختی زندگ. دست به انتحار خواهی زد
تواند عاملی  کند و اين می ميلی می فزاينده، ذهن آدمی را انباشته از ماللت، کسالت و بی

م را جلب کرد، ا لول توجهاولين چيزی که در س .باشد برای فروپاشی روحی و روانی
ی  رنامه من دائم ب".ها بال خيزد دال خو کن به تنهايی که از تن" :شعری بر ديوار بود

ساعت ورزش، ساعت قدم زدن، ساعت تفکر به . دادم ام را تغيير می ی زندگی روزانه
 عبادت، ساعت نظافت سلول و نظافت شخصی، ساعت   مختلف، ساعتهای عموضو

ها، ساعت تمرين  انجام کارهای دستی برای اتاق، ساعت تالش برای تماس با ديگر سلول
 که از حفظ داشتم و کم عار و آيات و دعاهايی تعمق در اشمورس زدن، ساعت تفکر و

ين اوقات انسان در بيشتر... نبودند، زنگ تفريح و گشت و گذار و ميهمانی رفتن  و
گذرد، ولی همين نيز بايستی ترتيب و نظمی داشته باشد  انفرادی به تفکر وانديشيدن می

 تنها نبودم، با ن هرگزم. رساند وگرنه به سرعت فرد را به استيصال و مرز جنون می
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آمدم و   میولی دوباره به خود. شدم مأيوس می کوتاه هايی  همه گاه برای لحظه اين
  ! کردم احساس شرم می

  
١١  

رای خودم  را بمن سلول انفرادی. مهم، نگاه انسان به زندگی و مشکالت آن است
ها به نوعی در زندان به سر  سانی ان  اگر نيک بنگريم، همه:کردم گونه تفسير می اين
ی  جا هم زندانی است مثل همه اين. ها متفاوت هستند عاد اين زندانفقط اب. برند می

اين همه آدم در ايران، امکان خروج از کشور . های ديگر، بايستی به آن خو کرد زندان
 اين است شان با من در تفاوت. اند را ندارند و در زندانی با مرزهای ايران محبوس شده

توانم به  هايی دارند؛ من نيز می صحبت شان گشادتر و هم  است و جایبيشترکه تعدادشان 
دی هستند که افراد زيا. هايی دست و پا کنم صحبت اشکال ديگری برای خودم هم

تازه . ها هم به نوعی در زندان هستند شان خارج شوند؛ آنتوانند از شهر و يا روستاي نمی
توانند  کنند، نمی ای که در آن زندگی می  هستند که در عمرشان از قارههای زيادی انسان

ی افراد کره  دهد و يا همه شان تشکيل می مرزهای زندان آنان را قاره. خارج شوند
پس به نوعی در زندان کره زمين ، اند  از آن خارج نشده شمار تعدادی انگشتزمين، جز 
 منتقل شدم و بعد به گوهردشت. م به نام اوينمن نيز روزی در زندانی بود. قرار دارند

 و آن کسی که از کره زمين ام  که در سلول انفرادی گرفتار آمدهو حاال هم بين من
که زندانی است داند شايد ناو . دو زندانی هستيم هر. تواند خارج شود، فرقی نيست نمی

داند چرا بايستی رنج بکشد؟ ولی  او نمی. دانم  می زندانی است؟ ولی منو يا برای چه
پس تحمل شرايط اين . دانم چرا بايستی رنج سلول انفرادی را متحمل شوم من می

به معنای رنج بردن خود  چون تر باشد  برای من بايستی راحت،چهارديواری و زندان
و از ساس نکنم آور اح  آن را رنجحتاکرد که   من کمک میآگاهی بهاين خود. هستمآگاه 

دادم  قلب می  بود که به خودم قوتبا نگاه کردن از اين زاويه!  باشماين بابت، خشنود نيز
 به کرد نگاهم به زندگی، کمکم می. دی نداشتماحساس تنهايی و انفرا. و بسيار مؤثر بود

ای بسازم برای فرار از  کردم از هر چيز دستمايه تالش می. کار جهان ديگرگونه بنگرم
شود کليدی  با آهن خيال و سوهان حس هميشه می"پذيرفتم که  بايستی می. نهايی و انزوات

  ".ساخت
  

١٢ 
بعد از ظهر يک روز گرم، دراز کشيده .  دست يافتم مايه صحبت گران روزی به يک هم

داخل سلولم آمده ای به  پروانه.  بال زدنی از خواب پريدم- با صدای بال. زدم و چرت می
فکر کردم . بعد از مدت کوتاهی آرام شد. کوبيد قرار به شيشه بال می ، بیو پشت پنجره
تا روز بعد .  بال زد- ره بالدستم را به آهستگی به او نزديک کردم، دوبا. جان داده است
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زنم، شايد  هم نمی ش را بهاگر مطمئن بودم که آرامش.  کردم بار اين عمل را تکرارچند
زند و به دنيای آزاد  کنجکاو بودم چرا پر نمی. دادم یها بار اين کار را انجام م ده

جا را برای آرميدن انتخاب کرده است؟ باالخره  پرد؟ آيا هنوز زنده است؟ چرا اين نمی
خواسته در  احتماًال از قبل به مرگ خود واقف بوده و می. برای هميشه خاموش شد

. جا نيافته بود تر از آن مرسيد جايی را آرا به نظر می. هدای، در آرامش جان د گوشه
 و اين کار را با چنان احتياطی کردم ش را به آهستگی باز میا های ظريف روزها، بال
ها و  ه بوستانهايش، مرا ب های بديع بال رنگ.  مبادا در هم شکننددادم که انجام می
هايی را  من گل. کرد ها آمده بود، رهنمونم می ز آن هايی که ا به دشت. برد ها می گلستان

ی شهدشان را در  مزه. ديدم ها نشسته بود و شهدشان را نوشيده بود، می که او بر آن
های به غايت  های موجود در طبيعت را در بال تمام زيبايی. کردم دهانم حس می

هرکس که ديد ": شدم از نگاه کردن به اين همه زيبايی خسته نمی. ديدم گرش می افسون
 حال اين همه رنگ و زييابی را گويی که تا به! هايی ه رنگچ !"روی تو بوسيد چشم من

افسوس . ما همطمئنًا در همه جا بوده ولی من توجهی به آن نداشت. جا نديده بودميک
. نشستم وگو می با او به گفت. خوردم نسبت به امکانات زيادی که از کف داده بودم می

او از آسمان . ال گشوده بودجا که ب گفت و هر آن ها سخن می روزها برايم از دشت
گاه از خار . کرد شيرينی پرواز را برايم تشريح می. گفت و جاهايی که پرکشيده بود می
برد که برايم تازگی  میی او مرا به دنياي. هايش را آزرده بودند ناليد که بال هايی می گل

در . يرامونمانهای پ دنيای تعمق در پديده. اين با آن آشنايی نداشتم  تا قبل از وداشت
روی  را که اش  سرگذشت زندگی و بودم که ذهنمن اين کرد،  واقع، او صحبتی نمی

شد که او شنونده بود و من برايش درد دل   گاهی می.خواندم شده بود، میهايش نوشته  بال
از هر دری صحبت .  گوش سپاردهای دلم نغمهها به  او مجبور بود ساعت. کردم می
شان،  شناخت خواستم و او هم می هايی که می هايم را به آن ر بود پيامگاه مجبو. کردم می

ه هايی ک کشيم،  برو به گياهان دوردست، همان ببين ما چه می: گفتمش میگاه . برساند
 دار بتابند برای طنابتان را به دست جالدان ندهيد تا نی جا  شناسی بگو، ديگر رشته می

 ی تنومندش را در اختيار دژخيمان قرار ندهد  ديگر تنهبه سپيدار بلند بگو،. مانهاي گردن
آسايی، نجوا کنان  های دور که بر آنان می به صخره. مانتا چوبه دار به پا کنند از براي

ها بنا کنند برای محبوس   را پيشکش جانيان نکنند تا زنداننشانهای ت بگو، پاره
  .مان کردن

ای نسبت به همه  س تازهکرده بود و احسای اشيا و موجودات تغيير درکم نسبت به همه
گاه در ضميرم به نجوای او و شمع گوش فرا . ديدم  دنيا را زيباتر از قبل می.چيز داشتم

چه شعر حافظ درباره شمع و هر. ها ادامه داشت اين نجواها روزها و هفته. دادم می
 و يکنواختن نيز ايوقتی که احساس کردم اما . کردم ا به ياد داشتم، مرور می رپروانه

  .، از آن باز ايستادمتکراری شده است
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 و در حالی که تنها يک بال  از زير درکشان - ی مگسی شدم که کشان روزی نيز متوجه
مطمئن . فرسا جان به در برده بود گويی از جدالی سخت و جان. داشت، وارد سلولم شد

بعدها متوجه . داشتها گريخته است، حال و روز خوشی ن بودم از چنگ يکی از بچه
ها اين بوده است که مگسی را شکار کرده و  های بعضی از بچه شدم، يکی از سرگرمی
دادند و   میهر از گاهی مدتی به مگس بيچاره هواخوری. کردند در ظرفی نگاهداری می
 انجام  و در اين ميان مطالعاتی نيز رويشگرداندند  باز میشدوباره او را به جای اول

 مگس بيچاره يکی از .کردند که به کشفياتی در اين زمينه نائل شوند و سعی میداده 
ها بود که از آزمايشگاه فرار کرده و به  ی يکی از بچه پژوهانه های دانش قربانيان تالش

  ! سلول من پناه آورده بود
از يکی از .  افتادمو هم ناشنوا که هم نابينا بود "هلن کلر"ی  روزی نيز به ياد گفته

در جنگل چه خبر : دوستانش که با گذر از ميان جنگل به نزد وی آمده بود، پرسيده بود
 با تعجب از اين  و هلن کلر.بود؟ دوستش تنها به اين اکتفا کرده بود که خبر خاصی نبود

ی آن  ش کرده بود همهکه دوستش اين همه زيبايی در جنگل را چگونه نديده، تال
ش تشريح کند و  براي آن محروم مانده بود،هايی را که دوست بينايش از ديدن زيبايی
 ما به ظاهر.  بودحق با هلن کلر. ش توضيح دهدهايی را که او نشينده بود، برايصدا

 سادگیو به . شنويم نمیها را نديده و يا   در واقع بسياری از زيبايی،بينايان و يا شنوايان
 چه که هلن کلر در انفرادی من بيش از هر وقت به صحت آن. شويم  رد میشاناز کنار

  . گفته بود، پی بردم
ی مادربزرگم در شهرستان نطنز  الباب خانه يک روز در اين گشت و گذار به ياد دق

باز بود، هميشه ها   در خانهين کهها، با ا آن زمان .رفتم جا می ه آنايام کودکی ب. دمافتا
ها برای زنان  يکی از آن: گفتند آمد می يادم می. الباب وجود داشت  دو دق،ولی روی در

جا و   اينها را وقتی بزرگ شده بودم، لبابا بارها اين دق. است و ديگری برای مردان
 فکر نکرده  ميقًاها ع  آن به قديمی تهران ديده بودم ولی های  و به ويژه در منطقهجا آن

برداری  ها دقيقًا از آلت تناسلی زن و مرد کپی الباب در انفرادی متوجه شدم اين دق. بودم
البابی که  و تو پر و دقشکل ای  البابی که مختص مردان است، استوانه دق. اند شده

 گويی از منظر فرويد به ما  مادران و پدران. و توخالی  شکلای مختص زنان است، حلقه
اند با  خواسته  هر چند می.اند اند و از بيان صريح آن نيز ابايی نداشته نگريسته سائل میم

   ! کامل از هم قرار دهندانزوایها زن و مرد را در  بابال کمک اين دق
 مرا ،ی مادربزرگم در نظنز و يادآوری شکل آلت تناسلی مردانه  الباب خانه تعمق به دق

يک زود  صبح .بردکه در همين خانه برايم اتفاق افتاده بود، ای  و واقعهبه هفده سال قبل 
زد از خواب بيدارم  ام می ای به گونه  مادرم در حالی که بوسه،۴۵روز تابستان در سال 

بقيه خواب را در اتاق ديگر : ای يک تومانی به دستم داد و مهربانانه گفت کرد و سکه
  اهالی خانهتی وارد اتاق نشده بودم کههنوز به درسخبر از همه جا  من بی. ادامه دهم
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 در حالی که دست و پا اش، مخصوصد سلمانی محل با تيغ و پايم را گرفته و استا دست
 محل راچند روزی مجبور بودم به خاطر رعايت اصول بهداشتی . ام کرد  ، ختنهزدم می

 تا غ بايستم االاچههم روی دود پشکل مچند دقيقه با محلول پرمنگنات شسته و 
که  من  ن سورا برای ختنهقصد داشت  بزرگم به توصيه عمویپدرم البته  !ضدعفونی شود

فرصتی   اما؛پسر بزرگش بودم جشنی ترتيب داده و موضوع را به سادگی برگزار نکند
مادربزرگ مادرم،  .ام به تعويق افتاده بود دست نداده و موضوع تا شش سالگی

 بيش از هرچيز برايشان اهميت "واجب دين"و  "سنت" موضوع  و مادرم کهبزرگمادر
فرصت را غنيمت شمرده و  ، پدرمدر غيابروزی و بيش از اين منتظر نمانده ، داشت

  . ام کامل شود  مسلمانیثبت نام در مدرسه، تا پيش از  فيصله دادند راموضوع
ی بين زن و مرد   به ياد رابطهمراشدن در افکارم  و غرقيادآوری موضوع فوق 

 وارد شدن به يکو برداشتی که از يک مبارز داشتم، چيزی که در آن شرايط . نداختا
چونان . به سرعت تالش کردم خودم را از دست آن خالص کنم.  ممنوعه بودحريم
 باعث ايجاد خلل در هايی کردم حتا تفکر به چنين موضوع ی احساس م تنزه طلب،قديسی

داشت که از پرداختن به   روحيه مرا وا میترس از تضعيف. ام خواهد شد عزم و اراده
  . پرهيز کنمجدًا  مسائلیچنين 

فکر . هيچ موقع برايم پيش نيامده بود که عاشق شده باشم و با چنين احساسی بيگانه بودم
کردم  حتا جرأت نمی. تری آماده کنم  خودم را برای روزهای سختوظيفه دارمکردم  می

شان را به  ها و آشنايانم فکر کرده و يا چهره محلی همدر باره دختران جوان فاميل و يا 
شود توجيهی  جايی که برای هر چيز می اما از آن.  مردانه بودبيشتردنيايم . خاطر بياورم

برای وارد شدن به حريم . پيدا کرد، پس از مدتی کلنجار رفتن راه حل موضوع را يافتم
مقايسه رفتارهای زنان در پيش و . ريزی کردم ممنوعه، در ذهنم يک کار تحقيقی را پی

 آيا تغيير ؛راوت زنان شده است يا خيرطپس از ازدواج؛ آيا ازدواج باعث شادابی و 
توانستم بدون   می شود؟ برای رسيدن به پاسخ ديده میازدواج کرده مثبتی در زنان 

ظر ی دختران و زنان فاميل، در و همسايه، دوست و آشنا را در ن  ی خاطر همه دغدغه
پيش و پس از ازدواج سنجيده و مورد ها را  بگيرم و با کنجکاوی رفتار و کردار آن

بدون . انگيز  برای خودم هم جالب بود و هم غمی تحقيقات  نتيجه.ارزيابی قرار دهم
تاده و دچار نوعی خمودی شده و طراوت  از شر و شوری افشناختم زنانی که میاستثنا 

 کرده رشدها   آن  ازچشمی در تعدادی  حسادت، چشم و همت، احساس رقاب.قبل را نداشتند
در حالی  .و در بعضی موارد تبديل به بدجنسی و بدخواهی برای ديگران نيز شده بود

 و سنتی يا غيرسنتی  شغل،سطح تحصيل، درآمد. شد که اين تغييرات در مردان ديده نمی
زنان پس از ازدواج با  ١٥٧. تأثيری نداشت"تحقيقاتم"ی   همسران نيز در نتيجهبودن

ظاهرًا دلم برای موقعيتی که در انتظار دختران . شدند ی مواجه میبيشترمشکالت 
                                                 

  .تواند درست نباشد  و برداشتی است که در انفرادی به آن رسيده بودم و می   اين نتيجه157
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دم و از آم  اما با اين حربه بر کمبودی که داشتم فائق می،سوخت ازدواج نکرده بود می
کردم که عزمم برای مبارزه و تغيير شرايط زنان ميهنم نيز  طرفی رندانه احساس می

  .  شده استتر جزم
و يا بهتر است بگويم برای  ام ی زندگی ريزی برای آينده برنامه به قصديک بار نيز 

 به ياد کتاب که محملی برای تفکر در مورد ازدواج و مشخصات همسرم بتراشم، آن
ه ی که از روی آن ساخته بودند و من ب و فيلمماکارنکو.  نوشته آ"منظومه پداگوژيکی"

در . افتادمديده بودم، بلوار و رويال دو بار عنوان يک دستور تشکيالتی آن را در سينما 
ای که به دست   توجه به پول بادآوردهو با کردم بازسازیذهنم پانسيونی شبيه به آن 

ه چيز بهانه هم. کار پرداختم  آن و تربيت کودکان بزه ی  به ادارهآورده بودم با همسرم
و رديف کردن کودکان موضوع همسرم در آينده نم با خيال آسوده به بود تا من بتوا

 و فکر ديدم جايی که آزادی خود را موکول به سرنگونی رژيم می از آن. بپردازممتعدد 
زه برای سرنگونی رژيم ی مبار کردم تا اين رژيم هست آزاد شوم، در ذهنم به ادامه نمی

م نهادن بر هنظر داشتم بازسازی کشور و مرچه در  نآ. پرداختم در خارج از زندان نمی
  . های اجتماعی پس از پيروزی بود زخم

  
١٣  

. قواعد خاصی داشتپرداختم، جنگ با پشه بود که  کارهايی که بدان می ديگر ازيکی 
ای در اين  گويی قوانين نانوشته. کردم ها استفاده نمی ای برای نابودی آن از هر وسيله

 که وقتی .کرد های کشتار جمعی منع می ا از کاربرد سالحزمينه موجود بود و من ر
ام را  ، آهسته با قرار دادن دستم روی ديوار، انگشت اشارهنشست می روی ديوار ای پشه

جنگ پشه با ": گفتم تم و میکوف  بر سرش میيکبارهکردم و از باال،  به آن نزديک می
 منتظر فرصت کشيدم و کار میدست از ، برد میی مزبور جان به در   اگر پشه!"حبشه

اين امتيازی بود که در آن . شدم تا به شکل فوق از شر مزاحمتش راحت شوم ديگری می
پس از مدتی از قابليت بااليی در شکار به . شد ها داده می پشهشرايط از سوی من به 

  ! که تيرم به خطا رودافتاد اتفاق می کمترطريق فوق برخوردار شده بودم و 
  

١۴  
از بايد . ی تقويم تاريخ در ارتباط با زندگی خودم بود ، برنامههايم از سرگرمیيکی 
چه  کردم به آن تالش می.  بودنديکديگرتنهايی و انديشه مالزم . گرفتم ام کمک می انديشه

ی  اين جدای از انديشيدن در باره. که در چند سال گذشته انجام داده بودم، دست يابم
 بود برای به تالشیبلکه . رای تدبر درگذشته در آن نهفته نبود بکوششی وام بود  گذشته

 يک همچنين. انديشه و جلوگيری از رکود و خمودی آن کار انداختن مغز و حافظه و
برای نيل . دادم افکارم مغشوش شود  اجازه مینبايد. وی را نيز به همراه داشتفانتزی ق
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ز به تمرکز بسيار زيادی دارد ولی ای را کشف کرده بودم که نيا  شيوه،به اين مقصود
توان به بازيابی خاطرات و  اگر دارای قدرت حافظه خوبی باشی، از طريق آن می

  . ها رسيد  زمان و مکان دقيق آنهمچنين
  در سال گذشته درکردم به خاطر بياورم روز تالش میکار بدين صورت بود که هر 

 طور بين چهار تا پنج سال، هر روز همين. ام  مشغول انجام چه کاری بوده،چنين روزی
ام را دو  کسب چنين موفقيتی روحيه. آوردم روز را به خاطر می رفتم و وقايع آن عقب می

  . کرد  میبيشتر و بيشترام   و اشتياقم را به بازيافت گذشتهکردهچندان تقويت 
  کسی به خاطر داشتهبه سختی ممکن استجز روزهای خاص، اگر نه محال، تقريبًا 

ولی من . باشد که سال گذشته مثًال در چنين روزی به انجام چه کاری مشغول بوده است
 کردم پيداکنم ابتدا تالش می. يافتم  می دست چنين موفقيتیهر روز بيش از روز پيش به

اگر امسال مثًال . ، روز مورد نظر چند شنبه بوده استتر های قبل سال گذشته و سال
شنبه خواهد بود و اگر سال کبيسه باشد   است، سال ديگر حتمًا سه بهمن١٩دوشنبه 

. شد م، اين رابطه عکس میشتگ طور وقتی به عقب برمی  همين.چهارشنبه خواهد بود
های ديگری را در ذهنم  شاخصسپس . مشخص ساختن روز، اولين شاخص بود

چه به لحاظ سياسی و   را نزديک به آن روز، روزهای مهممثًال. کردم گذاری می عالمت
ها را   آنغالب افراد روزهايی که ؛کردم گذاری می چه به لحاظ فردی و خانوادگی نشانه

اين روز ممکن است در رابطه با مرگ، عروسی، ميالد و يا . دنبه خوبی به خاطر دار
  . ی خاصی در زندگی هر فرد بوده باشد که تاريخ آن را به خاطر دارد واقعه

 بهمن سال گذشته ١٩نيد بدين طريق مشخص کنيد که مثًال روزهای منتهی به توا شما می
اند، کمک خواهد  بردن به اين که آن روزها، چه روزهايی از هفته بوده پی. کجا بوديد

ها شما دو  بعضی وقت. ايم روز چه کرده کرد بتوانيم به ياد بياوريم که دقيقًا در آن
ها  اين شاخص. مورد نظرتان در ذهن داريدشاخص مهم در روزهای پيش و پس روز 

وقتی روز را پيدا کرديد و يا . گی باشندسی، اجتماعی و يا فردی و خانوادتوانند سيا می
کند که  روز به خصوص را به ياد آورديد، اين به شما کمک می ای در آن انجام واقعه

 خواهد شد که آن کار را ان مشخصيت مثًال به زودی برا. به ياد آوريدی وقايع را نيز  بقيه
ی  توانيد آن را شاخص کنيد و بقيه ايد، بعد می صبح يا بعد از ظهر و يا شب انجام داده

 دائم بايد با خواهد بود وای ن کار چندان ساده. روزتان را نيز به دست بياوريد
بعد از . های گوناگون، تالش کنيد مسيرتان را برای رسيدن به هدف طی کنيد نوآوری

 گاه هيچ که مواردیيکی از . صی پيدا کرده بودممدتی در انجام اين کار تبحر خاطی 
  . ی تقويم تاريخم بود شد، برنامه نواختی نمیدچار سکون و يک

ام ولی بايد  هايی از اين تکنيک استفاده کرده برای نوشتن اين کتاب، نيز در قسمت
ست و  افرسا سيار سخت و طافتارج از انفرادی بکنم که انجام آن در شرايط خ اعتراف 

  .  را نداردسلولدر بازدهی آن 
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اندی، در فاز سياسی پشت   امعه در طی دو سال وکردم تمامی وقايعی را که ج تالش می

 های سياسی به شکلی غيرواقعی، مجاهدين بسياری از گروه. سر گذارده بود، مرور کنم
های بعدی معرفی  را عامل بسته شدن فضای جامعه و سرکوب و اعدام  خرداد٣٠و 
ش و نيز  و حاميانبشری خمينی خود باعث شد که به کلی ماهيت ضدکردند و همين می

به نظر من  ١٥٨.ظرفيتی را که برای سرکوب و کشتار دگرانديشان داشتند، ناديده بگيرند
 به عنوان دادستان کل انقالب در قدوسی مارده شدن علی گ. واقعيت غير از اين بود

 ١٥٩.رژيم برای سرکوب نيروهای مترقی بودگسترده ريزی   حاکی از برنامه۵٨مرداد 
های سياسی داشت به سمت دادستان   که ضديت هيستريک با گروهانتخاب الجوردیسپس 

 برخالف روال  و صدور حکم او از سوی خمينی۵٩ن در سال انقالب اسالمی تهرا
 که او نيز از ضديت هيستريک  به رياست زندان اوين گماردن کچويیهمچنينمعمول و 

ی سمت و سو و عزم جزم رژيم برای  دهنده با نيروهای سياسی برخوردار بود، نشان
 سازمان ۶٠ سال  در افشاگری خردادماهچنانچه. مترقی بودهای  راد و گروهافسرکوب 
ی   نقشه۵٩ماه  های رژيم در بهمن آمده بود، مقام) اقليت(های فدايی خلق  چريک

ها  ها، سازمان ی گروه سرکوب، دستگيری، محاکمه و اشد مجازات برای وابستگان همه
اين زمانی بود که مجاهدين هنوز يک گلوله . شيده بودند را پيش ک"غيرخودی"و افراد 

 با صدور دستورهای متعدد تشکيالتی، هواداران خود را حتانيز شليک نکرده بودند و 
داشتند و از  دار رژيم برحذر می اللهی و چماق های نيروهای حزب لهاز پاسخ دادن به حم

 بودم، تحت فشار قرار ها هم يکی از آن اين بابت از طرف نيروهای خود که من
ها وقتی دوباره آن را مطالعه  بعد.  افشاگری فوق را به خوبی از حفظ داشتم١٦٠.داشتند

ی هماهنگی مقابله  جلسه"در .  پی بردمبيشترام در اين رابطه  کردم، به صحت ارزيابی
به : مقرر داشته بودند "۵٩ بهمن ١١-٩های ضد انقالب،  با احزاب و گروه

                                                 
افقين داشت و شناسايی                           آيت"  158 ران سازمان من ردم و رهب ه از م ناختی ک ه ش ه در       اهللا قدوسی با توجه ب ايی ک ه
ه مقامات عالی    ی فعاليت  باره ش   های سازمان انجام شده بود، همواره ب ه پي اطع و        نهاد می رتب دام ق ه در يک اق رد ک ک
ه  زندگی" .جانبه رهبران و اعضای سازمان را دستگير کنند و سازمان را متالشی کنند همه ی    ی شهيد آيت   نام اهللا عل

  .١٢٢ی   ، صفحه١٣٨۴مرکز نشر اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، ، قدوسی
اه   ":ب به سمت دادستانی در ارتباط با دشمنان انقالب گفت  ای پس از انتصا   قدوسی در مصاحبه   159 عملکرد دادگ

ا          کل پيش از اين به گونه انقالب و دادستانی  ده است و ب ا ش ای بود که در تشخيص دشمنان اصلی انقالب دچار خط
وی اصلی               ستگان دستگاه پهل ستند، مجازات و مصادره        اين فرض که افراد طاغوتی و واب رين دشمن انقالب ه ی  ت

اند، در صورتی که دشمنان اصلی انقالب  های انقالب قلمداد کرده ی دادستانی و دادگاه اموال اين افراد را تنها وظيفه     
د و                  ها شده است، توانسته     با غفلتی که از آن     اده کنن ه انقالب آم رای ضربه وارد کردن ب اند خود را سازماندهی و ب

سلمًا وق           د گرفت       شناسايی و مقابله با اين دشمنان م ادی را خواه دگی . " ت زي ه   زن ی قدوسی،     ی شهيد آيت      نام اهللا عل
  .١٢٣و ١٢٢ های   ، صفحه١٣٨۴مرکز نشر اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، 

اهی   عزت  160 ز اهللا ش ه مرک ان کميت ات و بازجوي ی يکی از مقام ه م ن رابط د  در اي ی: گوي دوی کن ای مه ا آق  ب
دين[دستگيری اعضای سازمان     ود  ] مجاه ازمان        . مخالف ب ه اعضای س ديد ک ه شما باعث ش ود ک د ب شان معتق اي

ن      قدر به اين    جا کشيده شود، آن     کارشان به اين   د               ها فشار آورديد اي ه اسلحه ببرن دند دست ب ور ش ا در نهايت مجب . ه
  .٢٠٠ی  رات عزت شاهی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، صفحهخاط
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های جمهوری  چيزی که مقام! ها نيز رحم نکنند کن پخش و اعالميه فروش  روزنامه
کما اين که . ها و افراد به آنان بود ی گروه اسالمی انتظار داشتند، تسليم بالشرط همه

 و حتا خود  و نزديکان منتظری و اکثريتها به حزب توده آن.  بعدها نيز تجربه شد
  .  نيز رحم نکردندمنتظری

گشت به روزهای قبل از  اگر اشتباهی از سوی نيروهای انقالبی سر زده بود، بر می
 يعنی هنگامی که در آخرين روزها، با پذيرش رهبری و زعامت بی چون و ،انقالب

 نيروهای ،آن روزدر واقع در .  زدندبختيار پوری شا نه دست رد به سيچرای خمينی
. نداختندی نابودی ا  شده و کشور را در ورطه  تاريخییاشتباهمرتکب  انقالبی و مترقی
ی ايران و بدون  رو بدون در نظر داشتن مختصات جامعهخواه و پيش نيروهای ترقی

و نيروهای ارتجاعی، کشور را در شناخت و درک اصولی از تناسب قوای خود 
رهبران سياسی کشورمان در يک . ای انداختند که بعدها راه گريزی از آن نبود مهلکه

ای که بعدها به وقوع   با يک انتخاب نادرست، زمينه را برای فاجعه،بزنگاه تاريخی
.  شاهد نتايج آن انتخاب نادرست بوده و هستيمهمچنانپيوست، آماده ساختند و ما 

کنند آگاه باشند، بين سنت و  نيروهای سياسی جامعه بدون آن که نسبت به کاری که می
 پس از پيروزی انقالب نيز هنگامی که حتا .مدرنيسم به انتخاب سنت دست زدند

انی از  به پشتيبای  در قدرت قرار داشتند، هيچ نيروی سياسی و نهضت آزادیبازرگان
ی نيروهای ارتجاع برنيامد و در جريان تسخير سفارت  ها در برابر يورش همه جانبه آن

 از حرکت نيروهای ارتجاعی، تيرخالص را در هيجانیمعنی و  آمريکا نيز با حمايت بی
با در واقع قدم به قدم و همراه .  و جناح مترقی رژيم شليک کردندمغز دولت بازرگان

 در بسته شدن فضای جامعه به نفع ،ستيزانه با دادن شعارهای آمريکا  وارتجاع مذهبی
هيچ وجه به معنای  پذيرش بختيار در آن مقطع به . نيروهای ارتجاعی مشارکت کرديم

بلکه نشان از پختگی و دورانديشی نيروهای سياسی و . تأييد و يا حمايت از وی نبود
  . بينی محض بود واقع
پذيرفتم که مقارن   می،نمود بسيار دردناک میدر آن شرايط اين حقيقت تلخ را که بايد 

مان در دوران مشروطيت و زمانی که هنوز  انقالب، نسبت به پدران و مادران
های اساسی رو به عقب  بخش مدرن وجود نداشت، گام جمعی و آگاهی های ارتباط رسانه

ی  با همه  ما  و مادران ی را که پدرانراهللا نو  ما مريد شيخ فضل١٦١.برداشته بوديم
 و به دست اهللا زنجانی  انقالب و به امضای آيت به حکم دادگاه،شانيها گیماند عقب

تخت سلطنت و فقاهت  ودند، بردار مجازات آويخته ب بر ١٦٢"یارمن"ن خا پرم يسردار

                                                 
شتر هرچه خودآگاهی و بصيرت سياسی ملت     ": گويد   در نقد و تحليل جباريت به درستی می          مانس اشپربر   161  بي

  "بوداش در چنگ وی، بعيدتر خواهد  تر باشد، امکان روی آوردنش به يک جبار و گرو گذاشتن آزادی و پخته
د     يپرم    162 ران            ١٢۴٧داويديان گانتساسكى متول ه ته يس نظمي ين رئ رزا    گنجه، اول دعلی مي  و پس از سقوط محم
ده داشت              ١٢٨٧وزی مشروطيت؛ وی در سال      پير  در   و رهبری مهاجران قفقازی و ارامنه را در فتح تهران به عه

، حمله به پارک اتابک ویاز نقاط تاريک زندگی .  در نزديکی همدان کشته شد در جنگ با ساالرالدوله١٢٩١سال 
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 که ديمفردی را برگزي! مان را به دست او سپرديم يستون توأمان نشانده و هست
اش در مخالفت با رژيم شاهنشاهی، خالصه شده بود در ضديت هيستريک با  کارنامه
ه ن حق رأی ب و از جمله دادمحمدرضا پهلویگرايانه و مترقی رژيم  های اصالح اقدام

هايی در سطح جهانی  خواسته خواست رژيم شاه، بلکه صرفًاهايی که نه  اقدام... زنان و
ناپذير بود و خواه  شايد تحوالت دوران انقالب اجتنابآمده   با توجه به وقايع پيش. بود

شاپور يت از گرفت و امکان عملی حما  رهبری انقالب را به دست میناخواه خمينی
 در آن مقطع تحميلی بود، اگر بپذيريم که پذيرش رهبری خمينی.  وجود نداشتبختيار

اما تحمل او به ويژه پس از انقالب به هيچ وجه تحميلی نبود و ناشی از ذهنيت و عدم 
  . شناخت نيروهای سياسی از ماهيت پليد و مخرب او بود

  کسی حذف، به خاطر تفکر غلط و عدم شناخت الزم از خمينی،پس از پيروزی انقالب
 او را به عنوان تنها شانس ممکن برای کنار زدن نيروهای ارتجاعی از قدرت و فيزيکی

لوحانه خود را   سادهانهمچنهای سياسی  گروه. ديد جامعه نمی شان بر جلوگيری از تسلط
 به نظر من در صورت ١٦٣.خواندند  می" در نبرد ضد امپرياليستیسربازان امام خمينی“

های اوليه پس از انقالب، اردوی ارتجاع با   و نبود او در ماهحذف فيزيکی خمينی
ی  سيد کسی توان اداره ر  بعيد به نظر میشد و ای مواجه می گسيختگی و ناتوانی عمده

  .داشت ها می سرکوب بعدی جامعه را در ميان آن
ميرزای مراجع بزرگی چون  بندی نيروها چنان بود که اگر در دوران مشروطيت، صف

خواه  ملی، مترقی و آزادیبا نيروهای  نیحسين نائيو سيد ، آخوند خراسانیشيرازی
خواهی درآمده و به تأييد و تکريم قانون اساسی  هماهنگی کرده و از در مشروطه

های آن بود، وردايستم حقوقی نوين از اولين دست که به وجود آمدن عدليه و س،سکوالر
با مراجع و  بودند، در دوران جديد اين نيروهای ملی، مترقی و عرفی بودند که پرداخته
 ، مالی زنجانینجفی اصفهانی ی، آقااهللا نور عی چون شيخ فضلج مذهبی مرت رهبران

از بين بردن حق ه و  اتحادشان قانون اساسی واليت فقيهماهنگی کرده و ماحصل... و
  .   بودقی و قضايی نوينو سيستم حقوحاکميت مردم، دادگستری 

ی مشروطيت و ذهنيت برخی افراد نسبت به ماليان، ريشه   در بحبوحهعارف قزوينی
  : درد را آگاهانه شناخته بود و دردمندانه سروده بود
  کاش ملت زند اردنگ به نعلين چنان

  دگر پا نشود که به يک ذلتی افتد که 

                                                                                                             
ود            دان مشروطيت ب ه روی مجاه داد      . و آتش گشودن ب اگوار تع ه ن ن حادث شته و زخمی     در اي دان ک ادی از مجاه  زي

  .ت جراحات وارده فوت کردشدگان بود و عاقبت چند سال بعد در اثر شد  در ميان زخمیستارخان. شدند
روه               163 ه از سوی گ ام گرفت رخالف تبليغات انج ه       ما ب ارزه ضدديكتاتوری را پشت سر            های سياسی مرحل ی مب

ده اخص  نگذران سياری از ش وديم و ب ه و     ب بات جامع اعی دموکراتيک در مناس ی، اجتم ای سياس شده ... ه ق ن محق
ای که صبح تا شب  ی بستن فضا به نفع رژيم ارتجاعی ط به منزله ضدامپرياليستی در آن شراي علم کردن مبارزه.بود

  . داد بود شعارهای ضدامپرياليستی می
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ان سياسی ما نه تنها اردنگی به نعلين نزده بودند، بلکه با اين بار روشنفکران و رهبر
گر  گردانده و خود نظارهمان باز های گوناگون زندگی  عرصهها را به سالم و صلوات آن

   :عارف با سوز دل سروده بود . گرفته بودای شدند که به دست خودشان شکل  فاجعه
   به مدارا نشود !کار با شيخ، حريفان

  ا يکسره رسوا نشودنشود يکسره، ت
 کسی به دنبال رسوايی شيخ، الاقل تا مقطع کمترهمه از در مدارا با شيخ برآمده بوديم و 

 اهللا نيروهای سياسی نقش روحانيون مرتجعی چون شيخ فضل! پيروزی انقالب بود
 و جمع شدن ايشان به نجفی اصفهانی  و آقا، سيدهاشم دوچیی، مال قربانعلی زنجانینور

، يکی از مراجع مهم ساکن نجف در برابر کاظم يزدیاه و پشتيبانی سيدش علی گرد محمد
به چشم ديده بودند نيروهای سياسی حتا . خواهان را در تاريخ خوانده بودند مشروطه

که سهمی در قدرت سياسی نداشت، چه بر سر  زمانی را که روحانيت ارتجاعی، با اين آن
 و به ياد داشتند که چگونه روشنفکران سکوالر و حزب ١٦٤ آوردزنده ياد احمد کسروی

در همان  نکردند و کسرویحمد اياد   ، غيرمتمدنانه مخالفتی با آزادی قاتل زندهتوده
 به عمل نيز به نوعی از ترور کسروی حمايت  طبری احسانافرادی چوندوران 
ها به شکلی باورنکردنی از  آن! نيروهای سياسی از تاريخ درس عبرت نگرفتند. آوردند

جا در ک و نظامی کشور را ي قضايی، سياسیی قدرت اين که روحانيون ارتجاعی همه
های ابتدايی قرن  کردند که حوادث سال خياالنه تصور می  خام.دست بگيرند، باکی نداشتند
، ١٦٥ نيز چون کرنسکیشود و گويا دولت روحانيون مرتجع بيستم در روسيه تکرار می
يروهای مترقی  به نی کشور  قدرت و ادارهو چند صباحی بعددولت مستعجلی خواهد بود 

   .خواهد شدکش  پيش
بود و   زنده میکردم، ای کاش رضا رضايی گاهی در تنهايی سلول با خودم فکر می

ای در نبود او به خاطر تسلط بر  شد که عده جايی کشيده نمی  به آنسرنوشت مجاهدين
 سازمان از هم پاشيدگیاتی بزنند که به ی سازمان، دست به اقدام  نام و گذشته،امکانات

 رخ نداده بود ۵۴کردم اگر تقويت راست ارتجاعی در سال  با خود فکر می. منجر شود
 ديو ارتجاع را در شيشه نگاه داشته بودند، همچنانو اگر مجاهدين، مقارن با انقالب 

تی اوکينه و عداز آيا ؟ اگر اين تحوالت پيش نيامده بود، شد میبندی نيروها چگونه  صف
ها بسته و   در درون زندان۵۴ی آن به خاطر تحوالت درون مجاهدين در سال  که نطفه

کرديم؟   مالمت میشد؟ چه کسی را بايد جلوگيری نمیبعدها به سطح اجتماع کشيده شد، 

                                                 
 توسط   ١٣٢۴دان، محقق، در ارديبهشت        نگار، قاضی، حقوق    نويسنده، تاريخ ) ١٣٢۴-١٢۶٩(احمد کسروی     164

رد            ه در ب ه دا        . فدائيان اسالم ترور شد ولی جان ب ان سال در حالی ک فند هم اه در اس ا     دگ ه اتهامات او در رابطه ب  ب
  .اش به قتل رسيد کرد، به ضرب گلوله و خنجر مخالفان مسلکی سوزی رسيدگی می مخالفت با اسالم و قرآن

سکی  165 ساندر کرن ونی) ١٩٧٠-١٨٨١ (الک وذترين  طی دگرگ يه پرنف اعی و فرهنگی روس ای اجتم ده  ه نماين
د  س ش ا اک  . مجل ه ت له فوري ر در فاص يد    ١٩١٧تب ت رس ت موق ت دول ه رياس ت     . ب ه دس تش ب قوط دول د از س  بع
  . جا به فرانسه، انگليس و سپس آمريکا رفت ها به فنالند گريخت و از آن بولشويک
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کاری نيروهای سياسی  ؟ ندانمی مجاهدين زد را که تيشه به ريشهآن جريان اپورتونيستی 
؟ تسلط اش کننده  و پتانسيل ويرانشان؟ نشناختن خمينی الب و انتخاب غلطدر مقطع انق

ين بزرگتربر مقدرات ...  و علی کشتگر، چون فرخ نگهدارصالحيتی افراد بیيافتن 
؟ ها  آن ی فريبانه و تبليغات عوام سازمان سياسی چپ خاورميانه؟ مانورهای حزب توده

ی   ستيزانه"امپرياليسم"در نظر نگرفتن منافع حياتی کشور و غرق شدن در شعارهای 
   ١٦٦؟...اتحاد جماهير شوروی و

  
١۶  

 داشت و به ١٦٧های شيخ احمد کافی ای به سخنرانی ی ويژه يکی از پاسداران، عالقه
شيخ ! شدم ضبط صوتش، من نيز از نعمت آن برخوردار میخاطر بلند بودن صدای 

 چون  ر که کارکردی هماز فراز منب نند يک هنرپيشه و شومنی کارکشته، مااحمد کافی
های عجيب و غريبی   خاليق پرداخته و داستان"ارشاد"برای او داشت، به " سن نمايش"

. های مذهبی داشت داستانن و پرورش دادن  او استعداد عجيبی در بافت.کرد سرهم می
 کسی بر گاه هيچ اين که پای منبرش گاه دانشجويان مذهبی نيز می نشستند ولی رغم علی

سطح شعور دانشجويان مزبور نيز باالتر از مستمعان عادی که از . گرفت او خرده نمی
گاه آرزو . نبودهای اجتماع بودند،  ترين اليه ترين و قشری ترين، متعصب ميان ناآگاه

از يک طرف زنگ تفريح بود و . دادم ی از او را گوش میبيشترکردم نوارهای  می
فرهنگ و ايدئولوژی حاکم بر کندوکاوی بود در باعث انبساط خاطر و از طرف ديگر 

به اين خزعبالت هنوز مان  ی زيادی از هم ميهنان درک اين واقعيت که عده و مان ميهن
  .شوند ای دفاع از آن حاضر به ريختن خون میباور دارند و گاه بر

و " عالمه سيد بحرالعلوم"گفت، داستان   بر باالی منبر میهايی که وی يکی از داستان
داستان در چند صد سال قبل اتفاق افتاده . سفرش به مکه و مدينه به قصد مراسم حج بود

روزی . شيده شده بوددر سرزمين حجاز به درازا ک" سيد بحرالعلوم"اقامت  سفر و. بود
سرزمين بايد هرچه زودتر به  دهد که  پيشکارش به وی مراجعه کرده و هشدار می

  چرا که در سرزمين حجاز، شيعيان. ندن نجف برگردنشين و مرکز اقتدارشا شيعه
کافی به شکلی غير مستقيم و شيخ احمد . ن را تأمين کنندشا حضور ندارند تا مخارج
ی شيعيان تأمين مالی علمای اسالم  انداخت که وظيفه معان جا میهنرمندانه در ذهن مست

از قضا چند روز . ورزد با پيشنهاد او مخالفت می" سيد بحرالعلوم"ولی . و شيعه است
را " سيد بحرالعلوم"ای نورانی به در خانه آمده و سراغ  بعد جوانی رعنا با چهره

. شتابد سراسيمه به استقبال جوان میخود " سيد"پيشکار به دنبال او رفته و . گيرد می
                                                 

  .  اين نظری بود که در انفرادی، در رابطه با رويدادهای آن زمان داشتم166
ات     .در مشهد و  ی   ميالن اهللا  از مريدان آيت  ) ١٣۵٧-١٣١۵(آافی) ضيافتی(شيخ احمد     167  مخالف سرسخت جريان

از گردانندگان انجمن  . مهديه تهران را در مقابل حسينيه ارشاد بنا کرد    . بود...  و   ی همچون دآتر شريعت   یروشنفكر
  .گرفت می مورد حمايت قرار بهائيت بود و از سوی ساواک حجيته و محافل ضد
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با ديدن جوان رشيد و بلند باال که بر شتری سوار بود، خم شده و آن " سيد بحرالعلوم"
آيد و با هم به داخل  ، به پايين می"سيد بحر العلوم"جوان با گذاردن پايش بر روی کمر 

" سيد بحرالعلوم"اره بعد از مدتی مباحثه، جوان از اتاق خارج شده و دوب. روند اتاقی می
کافی در اين . شود  و جوان مذکور پايش را روی کمر او گذاشته و سوار شتر میشدهخم 

جا ضرورت احترام و پابوسی و دست بوسی از مقامات و بلندپايگان مذهبی را به شکلی 
 ا، عالمه پيشکار را خواسته و چکیبا رفتن آن جوان رعن. ردک زد می گوشکارانه  فريب
پيشکار به دنبال آدرسی ! خواهد تا آن را در بازار صفا نقد کند  او داده و از او میرا به

شود و صرافی مزبور را پيدا کرده و چک را  داده، راهی بازار می" سيد بحرالعلوم"که 
ها چند حمال  برای بردن پولخواهد که  صاحب صرافی از او می! کند جا نقد می در آن
ريال "ها همه   که پولگويد میکافی . است بسيار زياد ، چرا که مقدار آنبيآورد

 شنوندگان سمعاش را به   برای اين که ميزان اطالعات وسيعسپس! بودند" فرانسوی
العمل مرد پيشکار دستور!  بود" يال فرانسویر"پول رايج آن دوران : گويد برساند، می

ها،  بعد از تحويل پول. ددگر صراف را انجام داده و خود همراه حماالن به خانه باز می
 بر  وستگري کافی در حالی که می. پرسد می" سيد بحرالعلوم"راز داستان چک را از 

تو فکر کردی ما آقا : به پيشکارش گفت" سيد"د که دا د، ادامه میز سر و کولش می
جمعيت همراه او به صاحبيم؟ اين قسمت، اوج داستان بود و  تو فکر کردی ما بی؟ نداريم
 به اين بود که آن جوان رعنا، امام زمان بوده و  کافی اشاره. ختندپردا ن و زاری میشيو

اند و چک مزبور را امام زمان در  حسين بودهامام صاحبان صرافی نيز امام حسن و 
پيشکار سراسيمه به بازار صفا برگشته و به دنبال صرافی کذايی . ها کشيده بود وجه آن

يابد و نه از تاک نشان، اثری از آثار صرافی برجای  انی میگردد ولی نه از تاک نش می
  ! بيند نمی
که ، بلمردم ندارندهای  انداخت که نيازی به پول جا می گانش  شيادی برای شنوند باکافی

 از آنی که فکرش را کنند، بيشتربسا ن خواهند رسيد و آقايان خود به موقع به فريادشا
 در واقع ،دکني شما کمک می اگر :گرفت  سپس نتيجه می.ند گذاشت خواهدر اختيارشان

ای که داريد وگرنه ما از جای ديگری رفع  برای سالمتی خودتان است و ادای وظيفه
های تبليغ غير مستقيم را برای  ترين شيوه رسيد که کافی پيچيده به نظر می! کنيم نياز می

های  شنيدن داستان. کرد نان برقرار میای منطقی با آ گرفت و رابطه مردم به کار می
انديشيدم و از  ها می روزها به اين داستان. آورد های جالبی را به يادم می کافی خاطره

  . دادم ها را مورد بررسی قرار می زوايای مختلف آن
ی در دامان مادربزرگم های مذهبی گوناگونی را که از کودک ها و روايت داستان

توانستم خشمم را نسبت به خزعبالتی که به نام  آوردم و نمی اطر میشنيده بودم، به خ...و
  . دادند، پنهان کنم دين و مذهب به خورد خاليق می

بود  همسر امام حسين ،ها، داستان تراژيک شهربانو، دختر يزدگرد يکی از اين داستان
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 تا وحدت و دسپار العابدين را به او می  امام زينمادرِیهای شيعه،  که ذهن خالق ايرانی
 آورند و در واقع ی ساسانيان پديد ی سادات و سلسله ی جليله سازشی عميق بين سلسله

شهربانو که ! ريشه و نسب سادات و اوالد پيغمير را بازگردانند به خاندان سلطنتی ايران
ی عاشورا جان به در برده بود، به سرزمين پدری فرار کرده و در حوالی  از مهلکه

کند خداوند را به  الی که سربازان خليفه او را دنبال می کردند، قصد میشهر ری، در ح
، چون به !"هو مرا کمک کنيا" که بگويد از فرط اضطراب به جای آن. ياری طلب کند

ها زيستن در کشورهای عربی و زندگی با   سالرغم علی(زبان عربی مسلط نبود
کوه دهان گشاده و او را قبل از  و "!يا کوه مرا درياب" گويد می!) همسرش امام حسين

که دست نامحرم سپاه خليفه به او رسد و يا اين که سنگ لحد او را در آغوش گيرد،  آن
ها زائران تهرانی و  سال! ماند اش از کوه بيرون می ی روسری ولی گوشه. بلعد فرو می

ند که امام نشست  شتافته، منتظر می"شهربانو بی بی"های جمعه به زيارت کوه  ايرانی شب
خوابی با او به داخل کوه  های شب برای ديدار همسرش و هم حسين در هيئت نوری نيمه

ی  اما روزهای جمعه، گويا اين مردان زائر بودند که به جای امام حسين در چشمه! رود
  !کردند جا غسل می نزديک آن

انه و سرودهای مربوط به  و يا ترهای آهنگران شد که نوحه مواقع زيادی نيز می
را از طريق بلندگوی ...  و  و باهنرو رجايی"  تير٧شهدای " قربانيان رژيم از جمله 

هرچند ( " تن٧٢ و مظلوميت بهشتی" شايد بر اين تصور بودند که. کردند سالن پخش می
مان  ها در دل و يا مهر آن!  در ما اثر کند)ده بودتعداد اعالم شتعداد کشته شدگان بيش از 

ی الزم در  سو انگيزه خواستند از يک با پخش اين گونه سرودها شايد می! افتد
 به قربانيان به وجود آورند بيشتر و اعمال فشار يان، برای شکنجهگران و بازجو شکنجه

ی روی زندانی و درهم شکستن آرامش بيشترو از سوی ديگر فشار روانی هرچه 
ها و  های متمادی به نوحه به هر حال، قربانی مجبور بود ساعت. اش اعمال کنند درونی
 تبليغ و بزرگداشت کسانی را شاهد  وها نفرت داشت هايی گوش سپارد که از آن آهنگ

  . گردان بوديها رو از آن  سرحد نفرت و انزجارباشد که گاه تا
  

١٧  
تونل  مرا از طريق ،ام به هواکش سلول که در باالی توالت قرار داشت روزی توجه

ای از آن را در  ای تلويزيونی افتادم که هاله و به ياد برنامه ۵٨زمان پرتاب کرد به بهار 
امه، مظالم رنموضوع ب.  با دقت به آن نگاه نکرده بودمگاه هيچذهن داشتم و تا آن زمان 

برنامه که نامش را به خاطر   مجری. های آن بود  در مورد زندانیتوضيحاترژيم شاه و 
 در حال توضيح دادن آورم، با آب و تابی تمام راجع به زندان نيمه تمام گوهردشت نمی
اند   کردهها را به قصد اين تعبيه ها، مدعی بود که آن وی با نشان دادن همين هواکش. بود

در مخصمه قرار ، زندانی را   از طريق هواکش  که با سرد و گرم کردن ناگهانی سلول
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آوری  با ياد. قل کنندچنين گازهای مختلف را از طريق آن به داخل سلول منتدهند و هم
دانستم تعجب خود را از بالهت و حماقت مجری برنامه چگونه ابراز   نمیاين مسئله،

بينی شده بود،  ی هوا در فصل تابستان پيش کش ساده که جهت تهويهبرای يک هوا. دارم
تعجب من از اين بود که متأسفانه هيچ عقل . ها که نپرداخته بود ها و افسانه چه داستان

بافت، پاسخی  برنامه به هم می  شد تا نسبت به اراجيفی که مجری سليمی نيز پيدا نمی
   !عقيده بودند ها هم ين هواکشگويی همه با او در کارکرد ا. درخور دهد

  
١٨  

اجتماعی ميهن،  - برگزاری مراسم ملی و مذهبی و روزهای شاخص در تقويم سياسی
 بود که با جديت از سوی من و های ويژه و مهم در سلول انفرادی يکی از برنامه

هايم  را نسبت به آرمانبا برگزاری مراسم، ابتدا تعهد خود . شد های ديگر دنبال می خيلی
ام   باعث ارتقای روحيهی بعد داشتم و در مرحله ها را گرامی می کردم و آن بيان می

روزهای مهم سياسی، تجليل از شهدا، . انداختم تقريبًا هيچ روزی را از قلم نمی. شد می
 متنی را در ، هر کدامبزرگداشتبرای . داشتم های ملی و مذهبی را گرامی می روزی
خوانی و ی سرود برنامه. کردم  را اجرا میکردم و با احترام تمام مراسم م تهيه میذهن

های مراسم، پذيرايی  ترين بخش يکی از مهم. کردم شعرخوانی را نيز به ترتيب اجرا می
 . از طرف خلق قهرمان ايراننمايندگیاز ميهمانان بود که در واقع تنها خودم بودم به 

 بزرگداشتدر . دادم ر همه حال داشتم و بعدها نيز ادامه میاين برنامه را هميشه و د
بگو به ميهن "خواندم   جاودانه شدند از صميم قلب میهای اوين شهدايی که بر فراز تپه

هايم  اختيار اشک وقت بی آن" سان شراره دميد که خون بيژن ستاره گشت و زان چه
های فدايی خلق  او و يارانش بر سازمان چريکچه که درغياب  شدند و بر آن سرازير می

خواندم   را میکاظم ذواالنوار" اللهم انصر المجاهدين" دعای. گريستم ايران رفته بود، می
مان از صميم قلب دعا  ی مجاهدان و مبارزان راه آزادی ميهن و همراه با او برای همه

  .کردم می
 ." ارديبهشتی بر بلندای قلعه"خواندم به نام   شعری میشت ارديبه١٢به ياد شهدای 

 خلق و به ويژه محمد گذار مجاهدين  را به احترام شهدای بنيان"چهار خرداد"سرود 
 از نمايندگیخرداد، به ٣٠به مناسبت بزرگداشت . خواندم اد به شکل خبردار مینژ حنيف 

به . خواندم  سرود می ودادم  پيام می گوهردشت٩های انفرادی سالن  ندانيان سلولسوی ز
ران ميهن اي"و " شهادت" سرود ،ه بودندنام در مقابل آتش ايستادهايی که گم ياد آن
ر قهرمانان را که به خاط" جنگل"ر شعر پو سعيد سلطان  با ياد.خواندم را می" شهيدان
 و يارانش، سرود ١٦٩در سالروز شهادت حميد اشرف .خواندم  می، سروده بود١٦٨سياهکل

                                                 
در درگيری نيروهای  .  آغاز شد١٣۴٩  بهمن١٩  عمليات سياهکل با حمله به پاسگاه ژاندارمری سياهکل در          168

دند    نفر از آن١۵، ١٣۴٩ اسفند ١٩ بهمن تا  ٢٠ها طی روزهای      نظامی شاه با چريک    روه   . ها دستگير ش ده گ فرمان
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مردی از  " سرودخواندم و بعد به ياد حميد اشرف را از عمق جانم می" من فدايی خلقم"
ی با صدای خودش از طريق را که زمان" ما، در کوهستان، انبانش پر ز فشنگ

برای اين که نفرت خودم را از خائنانی که تکيه بر . خواندم نوارکاست شنيده بودم، می
را هر چه  که او ديدم جز آن ای نمی جای بزرگانی مانند او زده بودند بيان کنم، چاره

اش  ی نثارش کنم و ابراز تأسفم را از جای خالبيشترام را   دارم و عشق و عالقهبزرگتر
 خان و باقرستارخانگداشت  داد جشن مشروطيت را همراه با بزرمر١۴.  نشان دهمبيشتر

مراسم . کردم از همه ياد می. داشتم گرامی می... ن والمتکلمي  و ملکو صوراسرافيل
داشت شهدای  و بزرگ و شهادت مهدی رضايینمجاهديسازمان سالگرد تأسيس 

گاه در برگزاری . کردم های مسلحانه را همه با هم برگزار می شهريورماه و تظاهرات
امکان نداشت روزهای مختلفی را که با سالروز اعدام . پرداختم مراسم به ذکر خاطره می

 .طلبيدم ها استمداد می يقت از آندر حق. ، از قلم بياندازمعزيزانم در زندان مصادف بودند
. نشست  بر دلم می ادامه داشتند و روزهای چهارشنبه غمی عظيمهمچنانها  اعدام

   ١٧٠."شود های من اعدام می خورشيد در پشت پلک"کردم  احساس می
سازی آماده . کرد چگونگی برگزاری مراسم، از چند روز قبل فکر و ذهنم را اشغال می

های  ی متن تهيه. ای برخوردار بود  از اهميت ويژهبرايمبرنامه و شکل برگزاری آن 
بايد بارها در . به ويژه که مجبور بودم متن را از حفظ کنم. گير بودند مختلف نيز وقت
گير نبود  ی شربت و شيرينی و ميوه چندان وقت تهيه! کردم تا حفظ شوم فکرم تکرار می

 وقتی به سلول انفرادی. شربت، محلول آب قند بود. شدند نی آماده میزد هم به و در چشم
جايی که سرما خورده بودم، چند قرص ويتامين ث در جيب پيراهنم  تبعيد شدم، از آن

ها را در محلول  يکی از آنهر بار  ،های ويژه ها را نگاه داشته بودم و در مراسم آن. بود
شيرينی ! شد  به اين ترتيب شربت آبليمو به سادگی تهيه می وکردم ل میقند ح  آبشربِت

ی بيشتروقتی امکانات . ماليدم قند که روی نان خشک می چيزی نبود جز مقداری آب
ها را هم در آب انداخته و با پشت قاشق له  مانند خرما و انجير داشتم، مقداری از آن

ای داشتم نيز با آن رويش را تزيين  وهاگر مي. ماليدم کردم و روی نان خشک می می
قند  ولی شيرينی معمولی همان آب! "ارکیشيرينی دانم"اين ديگر کيک بود و  .کردم می

.  مقدار کمی خامه درست کردم،يک بار نيز برای تزيين کيک. روی نان خشک بود
                                                                                                             

رادی        اکبر صفايی فراهانی    علی ل انف ، ، مهدی اسحاقی   در زير شکنجه به شهادت رسيد و بقيه افراد گروه شامل جلي
اس دانش    پور  ، غفور حسن  خدا لنگرودی   هادی بنده  زادی   ، عب ل صفايی   ، ناصر سيف  ، اسکندر رحيمی    به يم  دلي ، رح
شيدی   ، شعاع عراقی  ، اسماعيل معينیقندچی   محدث  ، علی ، احمد فرهودی  ، محمدهادی فاضلی  سماعی دين م رج  ال ، اي
  .  تيرباران شدند۴٩ اسفند ٢۶ در نيری
ه                 .  بود حميد اشرف يکی از بازماندگان گروه جزنی        169 ياهکل، ب ه پاسگاه س ه ب ات حمل وی پس از شکست عملي

ای کاريزماتيک تبديل   گريخت و به چهرهی ساواک ی محاصره  ی آورد و بارها از حلقه  مبارزه چريکی در شهر رو    
اه                  . شد شتم تيرم وبی در ه اد جن راه          ۵۵سرانجام محل سکونت وی در مهرآب ه هم د و ب ه محاصره ساواک در آم  ب

ى وازمحمدرضا يثرب سين حقن رم، محمدح اهره خ ور، ط ی خراطپ انی، غالمعل دی فوق د مه سينی محم ه ح ، ، فاطم
  . به شهادت رسيد، على اآبر وزيرى عسگر حسينی ابرده،، غالمرضا اليق مهربانیيوسف قانع خشکه بيجاری

  .  خسرو گلسرخی170
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. شد جا به وفور يافت می  که در آنخواهد درست کردن آن راحت است ولی حوصله می
شد از يک زيرشلواری،   لباسم در انفرادی تشکيل می.های اول لباس کافی نداشتم ماه

 برای . پاره-  مندرس شده بود و پاره ک پيراهن که در اثر کتک خوردنزيرپيراهنی و ي
بعدها که . کردم شرکت در مراسم حتمًا دست و صورتم را شسته و پيراهنم را نيز تنم می

ی  اعياد مذهبی جلوه. پوشيدم ا گرفتم، حتمًا لباس تميز میهايم ر مقدار کمی از لباس
چه که  ها به شدت با آن ی آن کنم که برداشتم از همه خاصی برايم داشتند ولی پنهان نمی

زدم و با تمام وجودم با  من آگاهانه به اين کار دست می. کرد رايج بود و هست تفاوت می
ای  کنم تاسوعا و عاشورا لحظه تراف میاع. کردم چه که مرسوم بود، مرزبندی می آن

از . شدند ای از نظرم دور نمی ها لحظه ی بچه  و بقيهموسی. آرام و قرار نداشتم
 و از حسين به موسی. عاشورای حسين تا عاشورای مجاهدين در رفت و برگشت بودم

اين بار زينب و بقيه جزو اسرا نبودند بلکه جزو شهدا بودند . رفتم سين می به حاز موسی
  : کردم خواندم و تکرار می را بارها می" بنام خدا"سرود . و در صف مقدم

  ای به ملت است  خون تو هديه
  راه تو راه مرگ و عزت است

  ين رهنمود نهضت حسين استا
  حسين در قلب ملت است
  ملتيمما از آن ملتيم ما فدای 

  حيات ملت جاودانی است
مگر . گذاشت ای مرا تنها نمی ، لحظه"عاشورا فلسفه آزادی" در سخنرانی صدای موسی

 از بهشت را در مراسم عاشورا پيام خسرو گلسرخی. توانستم از آن گريزی بيابم می
های  مواليم حسين شهيد خلق": خروشيد  شاه میدر بيدادگاهجا که  خواندم، به ويژه آن می

مراسم را با قطعه شعری ". جهادال و ةالحياه عقيد ان"خواندم   از زبان او می!"ميانهخاور
  :کردم از امام حسين تمام می

  يا دهر اف لک من خليلی 
  کم لک باالشراق و االصيلی 

  من صاحب و طالب قتيلی 
  و الدهرو ال يقنع بالبديلی 

  و انما االمر و الی الجليلی 
   و کل حی سالک سبيلی

 چقدر از هايی را برای تو گذراندم، تف بر تو ای روزگار دوست، چه روزها و شب
ها قانع   را به کشتن دادی، روزگار به بدلیگان و خواستگارانتخواهند، صاحبان

  .ند و هر زنده ای رهرو راه من استرو ی امور به سوی خدا می شود، همه نمی
  .يافتم که رهرو راه او بود ای می من خود را زنده يه اين ترتيب 
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١٩  
 فضای روانی خودم را که به شدت از  محرم در اين بود که من هم بايدسختی و عذاب
چه که تبليغ و بدان عمل  کردم و هم به جنگ با رژيم و آن بردم، حفظ می آن لذت می

ی سينه زنی راه  روزهای متوالی پاسداران بندها، بعد از ظهرها دسته. رفتم یکرد، م می
 راهی بندهای انفرادی انداخته و به جلوداری پاسدار بد صدايی به نام محمد صادقی

مدار وفا عل ابوالفضل با" ی  که نوحهی محمد صادقی صدای نکره و نخراشيده. شدند می
خواند، گويی دعوتی بود به جهنم و ندايی بود از اعماق دوزخ که روح و  را می" لشکرم

وقت تازه به سلول   آن،رفتند شدند و در خلسه فرو می وقتی که گرم می. آزرد جانم را می
 من را به قصد بيشترچرخيدند، برای ثواب هر چه  من آمده و در حالی که دور می

. کرد ها از زدن مضايقه نمی هيچ يک از آن. گرفتند بار کتک میزير " اهللا قربت الی"
. ی محرم و ايام عاشورا بود زنی دهه  مراسم سينهخالل در ،ها کار هر روز آناين تقريبًا 

 و کردم شد، من خود را برای ضيافت آنان آماده می صدای سينه زنی و نوحه که بلند می
های آنان را که به سلول نزديک  نشستم و گام ان میش ای از اتاق منتظر يورش در گوشه

  . شمردم شد، می می
های  شان را انتخاب کنند، بر پرده ها قبل از اين که شغل آينده ها از کودکی و سال آن

 امام حسين و پوشاندند، در يک سو ها را می نيهعاشورا که ايام محرم در و ديوار حسي
انی و درخشان و در سوی ديگر اشقيايی هايی نور اصحاب او را ديده بودند با صورت

های پر از آب  را که در ديگ... خولی و يزيد و عمر سعد و حرمله وچون شمر و 
ها را در ميان گرفته بود و آنان هيچ راه  خوردند و آتش از هر سو ديگ جوش غوطه می
 ل عقوبت خداوندی که نصيب اشقيا شده بود، در جان و د،در کودکی. گريزی نداشتند

کردند  احساس می. سالی در صدد اجرای آن بودند  در بزرگآنان حک شده بود و حاال
 که از دوران در نگاهشان. نان به در آمده استکه دست خدا درعقوبت اشقيا از آستين آ

طفوليت شکل گرفته بود، صف بندی نيروها به شکلی تراژيک و فاجعه بار اين گونه 
ها اصحاب و ياران او بودند و ما   نقش امام حسين را داشت و آنخمينی. بست نقش می

کرديم و مستوجب هر نوع عقوبتی که بدتر از  زندانيان، نقش اشقيای مزبور را بازی می
کاری به تناقض قضيه نداشتند که اين . گنجد، بوديم بشری نمی  بنیآن در ذهن هيچ 

  !رفته بودنداصحاب امام حسين بودند که به اسيری 
  

٢٠  
. ديدند های مختلف مراسم ويژه تدارک می برای تجليل از بهار و رسيدن نوروز، سلول

با بهار دوباره . البته کيفيت آن بستگی دارد به حال و روز زندانی و نگاهش به زندگی
ی  هر يک به فراخور حال، سفره. کردی شدی و به قلب زمستان شليک می زنده می

کردند و يکی که يک سين کم آورده بود، چون نامش با حرف سين  میسينی فراهم  هفت
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ها قطعه شعری به جای  يکی از بچه! شد، خودش در ميان سفره نشسته بود شروع می
  :هفت سين سروده بود

  ساران  ياران، سالم به پاکی چشمه باران و سالم به بهار وسين اول سالم؛
که آوازش را سپيدار بيدار خواند، سحر  سين دوم سحر؛ سحر که مرغ می

  داند می
  کاسه باشيم سين سوم، سادگی؛ ساده باشيم مثل بنفشه کنار جوی با پاکی هم

  سين چهارم، سرود؛ سرود شقايق و شعر و شور، سرود پرواز به دور
ای که به آسمان  مان سپيد، مثل پرنده مان سپيد، قلب سين پنجم، سپيد؛ دست

  پريد
ی سيب، به سرزمين   با سيمرغ و صبح و شکوفهسين ششم، سفر؛ سفر کنيم

  آب و نسترن و نی
سين هفتم، سالم؛ دوباره سالم، سالم به صبح و سپيده و سحر، سالم به 

  پرواز و پر
 ”سين “ شد که حتمًا از هفت سين انفرادی اگرچه غيرمتعارف بود ولی تالش می هفت

 که   سفره؛ان درست کرده بودیی ن  مثًال سطل که با پالستيک و کيسه،تشکيل شده باشد
 سنگريزه که در کف سلول و يا راهرو و حمام پيدا کرده ؛با پالستيک دوخته بودی

 ساک اگر داشتی يا خودت درست ؛ سبد که از پالستيک و مشمع درست شده بود؛بودی
 هم سبزه و ماهیها   سفره بعضی .داشتی کرده بودی و سوزن و ساعت اگر با خود 

قسمت آلومينومی و . شد با حفاظ آلومينيومی قالب کره ساخت ی را می ماه!داشتند
اش جدا کرده و بعد آن را روی يک تکه مقوا که به شکل   ای رنگ آن را از پوسته نقره

البته مهارت در امور هنری و . مهم نفس عمل بود. کشيدی مثًال ماهی در آمده بود، می
سين    هفتنه فقطاين .  بدهد شکل زيبايیت به ماهی مورد نظرتوانس داشتن سليقه می

سفره عيد بلکه هفت سالح آتشين بود در رزم با دشمنی که به غارت همه چيز کمر بسته 
  خون و شکنجهیکردی و با آن از هفت دريا  هفت کفش آهنين بود که به پا می؛بود
ر از اکوان ديو را در ت طرناکر آخته بود که با آن هفت ديو خيشم هفت ش؛گذشتی می
 و ترنم هفت سرود عاشقانه افکندی خوان رستم به خاک می  هفتتر از خوانی مهلک هفت

  !بد مينا به ياد هفت پيکر زيبابود در هفت گن
  

٢١  
های مختلف تهران  پارک. رفتم ها به پارک می خاطر خود، بعضی وقتتنهايی و در در 

جا حس  ًا آنرفتم به پارک بروم، خودم را واقعگ وقتی که تصميم می. کردم را زير پا می
های آب را روی صورتم احساس  های فواره ه نشستم و ريزش قطر کنار آب می. کردم می
خنديدم و تاب  ها می کردم و با آن ها بازی می  با بچه،در قسمت بازی کودکان. کردم می
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 و ١٧١"واليبال تيغی"و کردم  فوتبال بازی می. کردم ام را تکرار می خوردم و کودکی می
ام، داخل  کشيدم که حريف را متقاعد کنم توپی که زده هم می بعد خدا و پيغمبر را روی

. رفتم ا میگاه به سينم. شد زمين خورده و نه بيرون خط و بعد دعوا و مرافعه شروع می
شهرتماشا، از  و تئاترهای آن گرفته تا سينما شهرفرنگ و ١٧٢زار های الله از دو فيلمه

روزه گرفته تا  و از آپادانا و في،کمان گرفته تا ريولی و دياموند سينما مراد و رنگين
گذاشتم و  سر به سر اين و آن می. گذاشتم  جا را زير پا می  همهآتالنتيک و امپاير،

کردم و سرود  های باز آن نرمش می در قسمت. رفتم گاه به کوهنوردی می. خنديدم می
از شيرپال و . کردم مان نبودند، خالی می ن يی را که ديگر در مياها خواندم و جای بچه می

رفتم و پايين  اسون، از امامزاده داوود و پلنگ چال، از توچال و دشت هويج باال می
، درکه، های دربند، اوين در کوچه. کردم ها احساس میجا واقعًا خودم را در آن. آمدم یم

 فرقی برايم  ورفتم روزهای جمعه حتمًا به ميهمانی می. مزد زاد و افجه قدم می فرح
هيچ يک از دوستان و آشنايان و در همسايه . رفتم هر روز به يک جا می. کرد کجا نمی

ها را در  ی آن تصاوير همه. زدم های تهران قدم می در خيابان. گذاشتم را بی نصيب نمی
ها  کردم و پشت ويترين دنبال میها را  گاهی اوقات قدم به قدم مغازه. ذهنم داشتم

از نيويورک به . رفتم  به سفر خارج از کشور می،و گاه برای تمدد اعصاب. ايستادم می
رفتم و بعد راهم را تا آريزونا، نيومکزيکو  گو و سان فرانسيسکو می ديه آنجلس، سانلس 

جا   در آنکهترها  گرفت، مثل پيش غربت دلم میوقتی که در . دادم و تگزاس ادامه می
ی  همه. رفتم که به شهرهای ايران شباهت داشت بودم، به شهر تيوانا در مکزيک می

ها  ی خوبی داشتم و در نتيجه در بازسازی مکان حافظه. نورديدم شهرها را زير پا در می
بعضی روزها همراه با بند عمومی، خودم را در ! خوردم به هيچ مشکلی بر نمی

کردم و يا در فوتبال و   میگروهیها ورزش  کردم و همراه با بچه  احساس میهواخوری
  !جستم واليبال شرکت می

  
٢٢  

. ها فقط يک دست لباس داشتم  به ويژه برای من که ماه،حمام رفتن مصيبتی بود
حمام ته سالن .  حوله برای خشک کردن خودم نداشتمحتادادند،  هايم را تحويل نمی لباس
شدم و با يک شورت به همراه پاسدار و با  بايد در سلول لخت می ام کردن وقت حم. بود

 هفت نفر را به - پاسدار بند بايد روزانه شش. کردم چشم بند تمام طول سالن را طی می
نگهبانان با زيرکی از زير بار انجام مسئوليت . رسيد برد تا آب گرم به همه می حمام می
ی زندانيان انفرادی را در يک  خواستند همه  هفته، میها به جای يک آن. کردند فرار می

                                                 
  .شود سرمقدار معينی پول بازی می.   واليبال شرطی171
سانس يک ه بود با هم و در ها از اکرانشان گذشت زار برای جلب مشتری دو فيلمی را که مدت  سينماهای الله  172
   . بودند،های دائمی اين سينماها که محيط مناسبی نيز نداشتند اقشار پايين جامعه مشتری. دادند  مینمايش
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.  زندانيانکرد به حمام بردن  از صبح شروع می معيننگهبان يک روز. روز حمام ببرند
کرد و  نگهبان به سلول مراجعه می. شد طبيعی بود که از نفر هفتم به بعد آب سرد می

استی آماده شوی، اطالع خو اما به مجرد اين که می.  نوبت حمام فرارسيده:گفت می
مجبور بودی از رفتن به حمام امتناع کنی و بدين ! دانی که، آب سرد است می: داد می

با اين شگرد، اکثر افراد از رفتن به حمام . دادی ات را از دست می ترتيب، نوبت آن هفته
دادند   می"واجب"ها قبل از نماز، يک دقيقه فرصت برای حمام  صبح. شدند محروم می

 را "نب شدنُج"آثار و بقايای ابتدا بايد . کشيد قيقه نيز طول میولی در عمل گاه تا چند د
  !داد ی رفتن به حمام را می دادی تا پاسدار مربوطه اجازه روی شورتت نشان می

کسانی که حمام زد  اولين بامداد انفرادی را در حالی آغاز کردم که پاسدار بند داد می
از سرما و . ، بگذارند زير در که يک تکه مقوا بيش نبود،ان راشي ها واجب هستند فلش

درد ناشی از کتک شب قبل تا صبح نخوابيده بودم و با وضعيتی که داشتم، حمام  بدن
به سرعت آماده شدم و پشت در . شد دريافت دارم ای بود که می رفتن بهترين هديه

. کو؟ متعجب او را نگاه کردم: سيدرتر پ در را باز کرد و با وقاحت هر چه تمام. ايستادم
 نگاه ربر و بتر از قبل او را   من متعجب کو؟:  دوباره گفت.فهميدم منظورش را نمی

وی که . کردم  و واج دور و برم را نگاه  هاج. گردد دانستم دنبال چه چيزی می نمی. کردم
ش شدم، خودم  کو؟ متوجه منظور،گويم اين کوفتی را می: پی برد تازه وارد هستم، گفت
اش،   بچزانمبيشترخواستم . احساس کردم تحت فشار است. را زدم به نفهمی و بدجنسی

سرم را به عالمت گيجی و نفهميدن . هم به تالفی کتکی که شب قبل خورده بودم آن
مگه حمام واجب نشدی؟ سرم را به عالمت تأييد مانند : گفت.  تکان دادمش،منظور

 برای حمام ی سلول انفرادی کو جاش؟ قانون و قاعده: گفت. دادمافتاده تکان  های عقب آدم
با اين همه از رو نرفتم و . دانستم و در واقع گز نکرده، بريده بودم واجب رفتن را نمی

! هاشا اين :ی شورتم نشان دادم و گفتموای را ر نقطه.  نيانداختمبخودم را از تک و تا
ن نقطه را تر دوباره هما کو؟ من هم با پر رويی هر چه تمام: و گفتسرش را آورد جلو 
بعدها ! برو: او که سماجت من را ديد از رو رفت و گفت! هاش اينه: نشان دادم و گفتم

آب گرم  کردم که اکثر مواقع صبح به حمام بروم،  سعی می راهش را ياد گرفته بودم و
 از زير در "حمام واجب"هم فلشم را برای مدتی قبل از اين که بخوا. چسبيد بود و می

پاسدار مربوطه . ريختم روی شورتم کردم و می بگذارم بيرون، يک قند در آب حل می
  !کرد  رفتن به حمام را صادر میی  اجازه،بعد از انجام آزمايشات فنی

؟ آب قند که نريختی: به او گفته بودبند کرد که پاسدار  ها تعريف می يک بار يکی از بچه
ها، اگر  زنم زبان می: تر گفته بود ا بالهتی هر چه تمامپاسدار مربوطه ب! نه: او گفته بود

زمانی که از حمام بر . اش را داشته بود ظاهرًا تجربه! آورم آب قند بود، پدرت را در می
وقتی به . چون بدنم گرم بود و خيس و فضای راهرو سرد. گشتم مصيبت بود می
از ميان . شد شدم، مصيبت دو چندان می حمام کردن برده میهای ديگر برای  سالن
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 طرف پنجره بودند و گاه باز و کوران هوا جريان دوکردم که  راهرويی عبور می
.  ام خودم را خشک کنم مجبور بودم با پيژامه. کردم رسيدم، يخ می تا به سلول می. داشت
  . قی نمانده بودشد و ديگر چيزی از آن با ام در دو نقش ظاهر می پيژامه

. کردم هيچ امنيتی احساس نمی. توالت رفتن هم برايم مشکل بود و همراه با اعمال شاقه
ی  ام، دريچه شد و احتمال داشت در حالی که روی توالت نشسته دائم سلولم بازديد می

! کردم جوری بنشينم تا جايی از من پيدا نباشد برای همين تالش می. سلول را باز کنند
 ، به هنگام استفاده از توالت در حضور هم، دو نفره بودندايی که در سلول انفرادیه بچه

رو بودند ولی بعد از چند روز اين مشکل تا حدودی رفع  در روزهای اول با مشکل روبه
دند و بر  شش نفر به سر می- ، گاه پنج ٢٠٩های انفرادی   در سلول۶٠در سال . شد می

  . بودخود نوعی از شکنجهتوالت رفتن در حضور پنج نفر 
  

٢٣  
 با صدای پاسدار بند، محمد صادقی.  برخاستن از خواب صبح بودها آورترين لحظه رنج
ل توبه قبالو به موت عجلالصلواه قبل البه عجلو ": زد کراالصواتش در بند فرياد میان
ان کش و قوسی به هنگام کرد، چن طوری به شکل ساده ادا می کاش اين را همين. "فوتال

گويی احساس عبدالباسط شدن به . داد که نگو و نپرس  فوق به صدايش میادای عبارت
گذشته از ! خاستند داد و بيچاره مستمعان که همراه با ندای او از خواب برمی او دست می

داد، تحمل صدای وحشتناکش  ت و به آن فراخوان میگف چه که می ماهيت مشمئز کننده آن
. نمود ه صدای کريه او تداعی جهنم را میگوش سپردن ب.  بودتمام همراهآزاری  روانبا 

گويی . تر از آن درنظرم نبود  حساس شده بودم و در آن حالت چيزی گزندهشبه صداي
چه مصيبتی است اين فکرش را بکنيد . خواند جارچی و دربان جهنم مرا به خود فرا می

  . شروع کردنگونه از خواب بلند شدن و روز را
  

٢۴  
وع اين ن. دادند گاهی اوقات افراد يک سالن را به صورت جمعی مورد مجازات قرار می

 بيشتر.  رايج بودندهای انفرادی گوهردشت اندازی سالن  های اول راه ها در ماه مجازات
. بودی تماس چند سلول با هم از طريق مورس زدن   بهانهها به اين نوع مجازات

اند،  زدهکردند کسانی که مورس  ابتدا اعالم می. آوردند پاسداران ناگهان به بند هجوم می
سپس .  را تنبيه خواهيم کرد  همه،غير اين صورت درشان را زير در بگذارند ي ها فلش
ش ا اش شده است، فلش لول بغلیزدن در سهر کسی که متوجه مورس : دادند دار میهش

ها اعتنا  مشخص بود که کسی به تهديدهای آن. را بگذارد زير در تا از تنبيه معاف شود
پس از آخرين هشدار، در اولين سلول باز شده و زندانی را به شکل . نخواهد کرد

ها ترجيح  هايی، بعضی در چنين موقعيت. گرفتند ای زير بار مشت و لگد می وحشيانه
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اند و از ماوقع خبری  دادند به نماز بايستند تا وانمود کنند که در حال عبادت بوده می
. تصورشان اين بود که با به کار بستن اين ترفند از تنبيه معاف خواهند شد. اند داشتهن

ها با نزديک شدن  چهيکی از ب. دهد ای، اتفاق جالبی رخ می يک شب، در موقعيت مشابه
باالخره . ايستد  به نماز میگيرد و خوانی را به کار می رفند نمازش، تا خوری نوبت کتک

نتظر به پايان رسيدن بينند، م پاسداران که او را در حال نماز می. رسد فرا میاش  نوبت
آيد وهم  کنند، ولی او کوتاه نمی ی سلولش را باز می چندين بار دريچه. ندشو نمازش می

ن عاقبت عنان از اپاسدار. دهد ش ادامه میا نیهای طوال  رفتن چنان به رکوع و سجود
خورد، کتک  کنند و او را در همان حال نمازخوانی، تا می کف داده، در سلول را باز می

ای  هايی که بين او و پاسداران رد و بدل شده بود، دل و روده آيد حرف يادم می. زنند می
  . قی نگذاشته بودشنيدم، با برای من که در نزديک سلولش بودم و آن را می

هايی  ابتدا دمپايی. کردند  به اين شکل عمل نمی،پاسداران بعدها که با تجربه شده بودند
رفتن توليد صدا نکند و يا گاهی پابرهنه در راهرو رفت و آمد  پوشيدند که موقع راه می
د و بتوانند کسانی را که در حال ی حضورشان در بند نشو کردند تا کسی متوجه می
ها بدون صدا در راهرو  گاهی اوقات ساعت.  به دام بياندازند، زدن هستندرسمو
کردند، مشخص  نشستند و حضورشان در بند، تنها وقتی که عطسه و يا سرفه می می
هميشه تعدادی از افراد . شان افتند آمد که زندانيان با تجربه به دام  پيش میکمتر. شد می

اش به صورتی  شد، سايه ی رد میاز مقابل دراگر کسی . کردند زير در را کنترل می
ت کشيدن، ديگران را متوجه آن وقت با دوبار سيفون توال. خورد رنگ به چشم می کم
  . که نگهبان در بند استکردند می
  

٢۵  
ی سلولم را باز کرده  ، در حال خوردن شام بودم که پاسدار بند دريچه۶٢شبی در تيرماه 

نيازی امروز صبح به حمام رفتم و :  گفتم!آيم دنبالت می ، آماده باش ولخت شو: و گفت
 با خودم فکر !تآيم سراغ ادی نکن، آماده باش میزر زر زي: گفت. به حمام رفتن ندارم

باالخره . با ترس و لرز لخت شدم. ای است که بايد لخت بروم کردم اين ديگر چه صيغه
جا  ی سالن ما بود، برد و از آنرو  که روبه١٠پاسدار مربوطه آمد و مرا به سمت سالن 

صدای دوش آب .  سمت چپ را باز کرددر حماِم. کمی آرام گرفتم. به سمت حمام رفت
بندم را که برداشتم از ترس  چشم. بندت را بزن باال چشم: گفت. شنيدم  که باز بود، میرا

ش ای زير دو فکر کردم جنازه. در جوی حمام، خون جاری بود. نزديک بود سکته کنم
هيچ چيزی را از آنان بعيد . م داده بودند قبًال جنازه در سطل آشغال نشان.قرار دارد

. با هراس و ترديد، اندکی جلو رفتم و داخل کابين حمام سرک کشيدم. دانستم نمی
 !بودی آغشته به خون س و پتوای در کار نبود و فقط مقداری لبا خوشبختانه جنازه

 اين مقدار خون در گاه هيچ. شروع کردم به شستن. ا بشويمها ر نگهبان بند فرمان داد آن
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وقتی از شوک اوليه در آمدم، احساس . شد شستم، تمام نمی هر چه می. يک جا نديده بودم
رسيدند و لنگ را  بعد دقت کردم، پتوها آشنا به نظر می. شناسم کردم من اين کاله را می

کاله و پتوها متعلق به محمد . کيه دادمای به ديوار ت لحظه. دانستم متعلق به کيست می
ترين   خلق و صاحب معروفيک روحانی هوادار مجاهدين  بندرريگی بودند،محدث

به دليل . با او هم بند بودم و رفيق". المنجد الطالب"کتاب فرهنگ لغت عربی به فارسی 
بالغه را در زندان ترجمه کند، به انفرادی منتقل شده و اين که تالش کرده بود نهج ال

های   او خبری نداشتم، برای همين با ديدن لباس از سرنوشت. تحت فشار قرار گرفته بود
در واقع قصد آنان از اين کار اين بود که  .اند غرق به خونش فکر کردم که او را کشته

ها و  روی لباس. اند  را کشتهمن را در شرايطی قرار دهند که فکر کنم محمد محدث
. ريخت و من متوجه نبودم م میآب بر سر و روي. لند شدن نداشتمقدرت ب. پتوها افتادم

. خويی رژيم کنار بيايم ور بودم با واقعيت زندان و درندهمجب. باالخره به خودم آمدم
. بيايدم  ايستادم تا پاسدار به دنبالتظرای خواندم و دوش آب سردی گرفتم و من فاتحه

در راه . م آمد، رحيم نام داشت و نسبت به پاسداران ديگر بهتر بودپاسداری که به دنبال
برای چی خودت را خشک : پرسيد. لرزم متوجه شد که بدنم خيس است و به شدت می

است  نيز گفته حوله ندارم، يعنی دارم ولی با وجودی که الجوردی: نکردی؟ گفتم
هايت کجاست؟  لباس: پرسيد. اند ها را به من بازنگردانده هايم را بدهند، هنوز آن لباس
پيراهن، يک شلوار  يک ربع بعد با دو تا زير.  و رفتمرا به سلولم برد. در انبار: گفتم

جدا از . اند گويی دنيا را به من داده. يک پيراهن برگشت رو و حوله و دو عدد شورت و
  . هايم، متکای خوابم نيز فراهم شده بود لباس

مثل . ما نيست  در ميانگنجيدم که ناگهان به ياد آوردم محدث از خوشحالی در پوستم نمی
 با ها در سلول هر وقت ياد شوخی محدث مدت ١٧٣.يک تکه گوشت افتادم کنار سلول

ديد،  او هر گاه پاسدار مزبور را می. شدم  میُبر  از خنده رودهافتادم پاسداران میيکی از 
خواهم جای شمشير امام زمان را ببوسم و سپس گردن  می: گفت رفت جلو و به او می می

 که  وااليی شده د خدا دارای درجهکرد نز طرف فکر می. بوسيد  را میادرمردهپاسدار م
ود پيغمبر بر گلوی امام حسين در شنيده بظاهرًا . بوسد يک روحانی گلويش را می

ترهايشان او را متوجه  موضوع را جايی طرح کرده بود و زرنگ. زده کودکی بوسه می
 دباالخره شمشير امام زمان بر گردنت فروگويد  طرف می منظور محدث کرده بودند که

 چپ او را - ديد، چپ به شدت به او بر خورده بود و هر موقع محدث را می. خواهد آمد
  .کرد نگاه می

  

                                                 
يله    .  خوشبختانه زنده مانده بود      محدث  173 ه وس ود و در لحظات آخر متوجه                   او ب رده ب شه دارو خودکشی ک ی شي

ود   دوس   او همدرس ناطق نوری بود و محسن رفيق        .اش داده بودند    شده و نجات   سلط کامل        . ت شاگردش ب ی ت ه عرب ب
  . بودداشت و در نجف مدتی مترجم خمينی
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٢۶  
، سپری ۶٢را در ماه رمضان که مصادف بود با خرداد و تيرماه  روزهاترين  سخت
ی  های ما بازديد کرده بود و برای من هم ظاهرًا جيره  تازه از سلولالجوردی. کردم

در . دکر هايی  مورد بند سابقم سؤالدر، در برخورد با الجوردی. کتک قرار داده بود
 نياز به  دادن، پاسخبرای. شتافت و آتش بيار معرکه بود اش می  به ياریاين راه، صبحی

دهم سؤال بعدی را سبب شود و در ضمن  خواستم جوابی که می فکر کردن داشتم و نمی
 منظور از ابتدا شروع کردم به پاسخ دادن به همين. دادم که شفاهی پاسخ ندهم ترجيح می

شان   را به لبنشانجا. با لکنت زبان و در آوردن ادا و اصول توأم با لرزش کل بدنم
کردم  زمان فکر می در اين مدت هم. ی ساده را بر زبان برانم رسانده بودم تا يک جمله

. تر از آن بودند که به ترفندم پی ببرند احمق پاسداران و الجوردی. که چه پاسخی بدهم
 مرا گرفته و به لکنت زبان و لرزش ها سرمست از اين بودند که هيبت الجوردی آن

چيه، : چند باری به مسخره گفتند. کرد  هم احساس قدرت میخود الجوردی. ام افتاده
شان در   مهم نبود که در آن لحظه قضاوتبرايمو که بلبل بند بودی؟  ت؟زبانت بند آمده

 سرش را تکان داد آخر سر الجوردی. خواستم کار خودم را پيش ببرم موردم چيست، می
  . در خواهيم آورد: و ضمن تهديد گفت

 ظاهرًا گفت من حالم خوب يکی از پاسداران که تقريبًا مسن بود، زير گوش الجوردی
 در چشمانم خيره شده و نيست و بهتر است مدتی سلولم را دو نفری کنند، زيرا الجوردی

آورد، حکم دوا و  ا می و حالش را ج انفرادی او را درست کرده،نه: خندی زد و گفتنيش
هايش را روی هم  دندانکرد که  ادا میجمالت را در حالی اين . ش دارددکتر براي

  . فشرد می
در فرهنگ آنان از " آقا. "گفتند می" آقا"  به او و ديگر افراد تحت امر الجوردیصبحی

خطاب " آقا"ت و مقلدان، مرجع تقليد خود را يک بار ايدئولوژيکی مهم برخوردار اس
 در واقع مرجع تقليد و سرور آنان بود و حکمش بر همه کس و همه الجوردی. دکنن می

. بگويند" آقا"هر چه : گفت  میصبحی. مالک بودچيز نافذ بود و بر جان و مال زندانيان 
   .آمدند م میوقت به سراغ  پاسداران وقت و بیپس از آن واقعه،

م بعد از افطار مراجعه شدت ضعيف شده بودم و در پاسخ به درخواستم که برای زدنبه 
را همين حاال " سگ منافق "خواهيم ثواب کتک زدن و تعزير یخير، م: گفتند کنند، می

 و هم مسخره گی، هم شکنجههم کتک بود و هم لود. کردند  میچند نفری شروع. ببريم
برای ماه رمضان به ما هندوانه فروخته بودند و من آن را نصف . بازی از جانب آنان

 در يکی از دفعاتی که برای آزار و اذيت به سراغم آمده .کرده بودم که افطار بخورم
ب هندوانه وخون آ.  آن را مانند کالهی بر سرم گذاشته و روی آن با مشت زدندبودند

آنان از ديدن من در آن . ی مضحکی پيدا کرده بودم  و قيافه در هم آميختهام دهان و بينی
گاه . چرخيد دنيا دور سرم می. زدند سرم را به ديوار می. وضعيت به وجد آمده بودند
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يادم نيست، هفت يا هشت بار در ماه .  خودم نبوددست. خوردم فهميدم و به زمين می نمی
به . مانده بود باقی نبرايمرمقی ديگر . رمضان چنين رفتاری از سوی آنان تکرار شد

  .  و به لحاظ جسمی تحت فشار بودمشدت الغر شده بودم
  

٢٧  
مقداری نبات . توانستم غذا بخورم نمی حتا. بعد از ماه رمضان مدتی به سختی بيمار بودم

سلول آب گرم داشت و .  فرستاده بودبرايممادرم وقتی که در بند عمومی بودم، . داشتم
 زمانی که نوبت بهداری بردن حتا. کردم ردن آب گرم و نبات اکتفا میمن تنها به خو

را به دکتر " سگ منافق" تو :گفتند بردند و می یافراد بند بود، مرا به بهداری نم
، دو هفته متوالی و بار ديگر، يک هفته اين حالت را داشتم ولی از يک بار. بريم نمی

باالخره نيروِی جوانی بر مريضی و . مجبور بودم سر کنم. دکتر و دوا خبری نبود
بردم،  از سردردهای شديد رنج می. ام را باز يافتم ضعف فايق آمد و سالمتی نسبی

  . ها نداشتم ای برای گريز از آن چاره
هايم بهم ريخته بود و مثل يک تکه گوشت  تمام برنامه. توانستم انجام دهم هيچ کاری نمی

جوشن "بود، دعای ام نيز ضعيف شده   جسمم روحيههمراه. بودمدر کنار سلول افتاده 
ندان  کاظم در زای است از امام موسی گويند اين دعا سروده می.  به دادم رسيد"صغير
  و دربار خليفهدانست که  میودر حالی که در سختی و فشار بوده و آن را الرشيد  هارون
 در واقع بيانگر روح بلند ”صغير جوشن “ دعای .خوانده است ، میرا دارندش  کشتنقصد

تواند به نوعی وصيت او پيش از   و می يک انسان است فارغ از اعتقاداتشو متعالی
گونه که  ها و از جمله خودم به مسائل آن ی انسان ای کاش همه. مرگ نيز تلقی شود
جوشن به معنای . ی آن استی کافی گويای محتوا نام دعا به اندازه. هستند، نگاه کنند

هايی از آن را از  محافظ انسان در ميدان جنگ است و با درک اين مفهوم قسمتزره و 
  :سرايد حفظ داشتم، بخصوص وقتی که می

ای که شب و روز را در غل و زنجير آهنين  چه بسا بنده! معبودم و سرورم
جدا رحم گرفتار باشد، دور از زن و فرزند و  بگذراند و به دست دشمنانی بی

کشد که به چه نحوی کشته  از برادران و ديار خويش، هر ساعت انتظار می
شود و چگونه اعضای بدنش را مثله کنند در حالی که من در تندرستی کامل 

  .  مصائب ی اين هستم و فارغ از همه
ای که شب را به روز آورد در تنگنای زندان  چه بسا بنده! معبودم و سرورم

ها، در بند زنجير آهنين و دست  های آن ها و خواری یو حبس خانه و گرفتار
به دست زندان بانان و دژخيمان بگردد و نداند که چه کنند با او و چه 

  .عضوی را از او جدا کنند
ای که به سرنوشت ناگواری دچار شده،  چه بسيار بنده! ای سرور و مواليم
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 مانده از شب را به روز آورده و بال و مصيب او را فراگرفته و دور
دوستان و ياران و رفقای صميمی خود و شب را به اسيری و حقارت و 

که او را دست به  برد در حالی خواری در دست کافران و دشمنان به سر می
در آن . ها زندانی است دست و راست و چپ بگردانند، در سياه چال و سلول

ر حالی که من بيند د از روشنايی دنيا و خرمی جهان نمیدنيای بسته چيزی 
  . آسوده و فارغم از آن

ای که شب و روز خود را در ترس و هراس و  چه بسا بنده! خدای من
ی خود گريزان و آواره است، در  کند و از خانه اضطراب سپری می

ی  ها و تنگ شده بر او زمين با همه سوراخی خزيده و پنهان شده در بيغوله
جاتی و نه جايگاهی و من در کمال ای دارد و نه ن پهناوريش، نه راه چاره

  .ها ی اين آسايش و آرامش هستم از همه
برد  ی نبرد به سر می ای که شب و روز در جبهه چه بسا بنده! ای خدای من

 ساخته و دشمنانش از هر سوی با شمشير و نيزه و ی پيکار و خود را آماده
 توانش از دست رفته ند و تق ک- ديگر آالت جنگی، در ميان پوشش آهن تق

های گرانش او را از کار   و گريزی ندارد در حالی که زخمولی راه چاره
 که آرزوی ها و پاهای رزمندگان انداخته يا به خونش درغلتيده زير سم اسب

ی  ای آب دارد و نگاهی به سوی همسر و فرزنداش دارد و من از همه جرعه
  .در عافيتمها که گفته شد  اين

 و هايی که در زير شکنجه  با بچهخواندم و شرايط خودم را دائمًا اين دعا را بارها می
 تن شدند، آنانی که برای اجرا شدن حکم اعدام در موردشان به مصاحبه کابل مثله می

شرمانه در شِب اعدام،  یمردانه و به بالغی که ناجواندادند، دختران نوجوان و گاه تاز می
کاظم  حق با امام موسی. کردم گرفتند، مقايسه می ی پاسداران قرار می مورد تجاوز گله

افتادم که شب جايی  ياد کسانی می. بردم بود، من درعافيت و آسايش و امن به سر می
 اها خوابيده و ت دختران جوانی که شب زير کاميون و يا در خرابه. برای ماندن نداشتند

 در  گوهردشتصبح از ترس بر خود لرزيده بودند، در حالی که من در سلول انفرادی
ها   بود که روز و شب با آنهايی ها همه بيان واقعيت اين. ه بودمآسايش نسبی به سر برد
 در حکم ايمبر.  نبود يک دعا و سرود"جوشن صغير "برای من،. دست به گريبان بودم

ما هر دو زندانی بوديم و . کرد میشعری بود که به زيباترين وجه، احساسات مرا بيان 
قطاران و   از دوستان و همبهترمان بسيار   وضعيت،زير فشار ولی در مقام مقايسه

  . مان بود زنجيران هم
 هايی که وضعيتی به مراتب بدتر از من داشتند، به من کمک م با آنمقايسه وضعيت

وقتی در زير فشار هستيد اگر وضعيت خود را با . کرد که دچار يأس و نااميدی نشوم می
 تر برند مقايسه کنيد، کارتان سخت ر میی نسبت به شما به سبهترکسانی که در وضعيت 
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 به چيزهايی که از به هيچ وجه نبايد.  خواهيد شکستبدون شک در زير فشار. است
در همه حال بايستی به فکر . رويد ه به سرعت تحليل میايد، بيانديشيد وگرن دست داده

ها  اين. ها دست يابيد چيزهايی باشيد که داريد و يا اميد آن را داريد که در آينده بدان
  .بينی نشده، محافظت کنند ای شما را در برابر حوادث پيش توانند مانند زره می

ردم عادی جامعه در زير گاه م. کاظم تنها مبارزان را مد نظر نداشت امام موسی
شان  شکنند که زجری که نصيب ی اجتماع چنان درهم میئی و نامرئفشارهای مر

فرسای   و شرايط طاقتست که در زير شکنجه از زجر کسانی ابيشتر بسی ،شود می
او . داشت ر نمیاز نظر دوها را نيز   کاظم آنامام موسی. شوند  متحمل میها زندان
  :کرد ش را با گرسنگان و فقيران جامعه مقايسه میشرايط

که  ای شب را به روز آورد در حالی چه بسا بنده! خدای من و سرورم
لوار، برهنه و بينوا، سربزير و سرشکسته، منزوی، گرسنه و  چيز، عيا بی

  .ی و کمک ديگران است که بخششی شودتشنه، چشم انتظار يار
  :کرد خطير بردگان را خاطرنشان می او موقعيت

 عبادت کند، در بيشترتر است به نزدت و بدرگاهت  از من آبرومندای که  بنده
کشد، رنج و  و مقهور، بار سنگين بردگی را بردوش می غل و زنجير

های غالمی و  رياضت و سختی بندگی و زحمت کارهای بردگی و مشقت
  ...سنگينی پرداخت

 شعر. آوردم مان را به خاطر می نکشان ميه ، وضعيت زحمتمن نيز به تأسی از او
  :کردم  را زير لب زمزمه میرضا رضايی" مادر"

  ديدم چگونه کودک بيمار يک فقير
  به روی دستان مادرش جان سپرد و مرد

  الغزيد اشک مادر و دندان خويش ر
  .های خود فشرد از فرط اضطراب بر لب

  : خواندم  میرخیسپس از زبان گلس
  .سپارد چگونه کودک رحمان از يک تب يک ساعته جان می

تر  ی تحمل شرايط سخت اد و مرا آمادهد هايم را صيقل می يادآوری اين اشعار انگيزه
خشک فرزندش به در وضعيت مادری که برای خريد شيرگذاشتم  خودم را می. کرد می

  . دهد میتن  تن فروشی
کشيدم که دست   وضعيت پدری را به تصوير می.تر بودم  از او خيلی خوش شانسمن

من فارغ از . گردد در حالی که فرزندانش به اميد تکه نانی هستند خالی به خانه باز می
ديدم و حس  توانستم چشمم را بر چيزی که می ولی انسان بودم و نمی. ها بودم ی اين همه
  . کردم من اين گونه خودم را قانع می. دمکردم و اعتقاد داشتم، ببن می

به ها  سن و ساالنم را بعد از آزادی ديدم، متوجه شدم من از آن بعدها وقتی دوستانم و هم
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مان  ديدم رنجی را که مردم  به روشنی می.کنم تر جلوه می  تر و با نشاط نجوامراتب 
آنان زير ! ی رژيم بودمها  در زمانی که من در آسايش و ساحل امن زندان،کشيده بودند

  !آنان در واقع زندانيان واقعی رژيم ماليان بودند و نه من. بار اين رنج خم شده بودند
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بردم،  های قبل که از بيماری شديد رنج می حالم نسبتًا خوب بود و برخالف روزها و ماه

های بند را به  متوجه شدم که بچه در بند از صدای مجيد تبريزی. رسيدم سالم به نظر می
، يکی از دوستان ی سلول ديدم که محمدرضا صادقی از الی دريچه. برند بهداری می

و در حالی که هيچ شانسی به عنوان تيری در تاريکی . رود نزديکم نيز به بهداری می
: گفت و  دريچه را باز کردمجيد تبريزی. ، فلشم را گذاشتم زير درديدم نمی برای خود

ام  نگاهی به قيافه. ام صبح نخوابيدهکند و ديشب تا  ام درد می کليه: چيه؟ با آه و ناله گفتم
 از خوشحالی داشتم پر در !بند بزن و آماده شو چشم: ای تأمل کرد و گفت رد، لحظهک

 در تاده است، وقتی مجيد تبريزیاز الی دريچه ديده بودم محمدرضا کجا ايس. آوردم می
دستم را گذاشتم روی . سلولم را باز کرد، يک راست رفتم پشت سر محمدرضا ايستادم

. ايرج هستم: اش زدم آهسته با مورس روی شانه.  هستمکیدانست  او نمی. اش شانه
ی در پوست از شاد. کردم گوشش را به دستم چسباند، گرمای بدنش را احساس می

اش به او  رسيد، با زدن مورس روی شانه  را که به نظرم الزم میمواردی. گنجيدم نمی
در يک . چسباند اش بود، می منتقل کردم و او هربار گوشش را به دستم که روی شانه

آدرس : سپس پرسيد.  کردم و ممکن است آزاد شوممصاحبه: لحظه زير لب گفت
به دانستم اگر  می.  حاج مصداقی-  ميدان گرگان: زدمست؟ دوباره مورستان کجا  خانه

  . مراجعه کند، همه او را راهنمايی خواهند کردآدرس 
دانم نفر  زد که من می ی بين من و او آگاه بود ولی حدس نمی  از رابطهمجيد تبريزی

  که اگر کسی با جلويی يا بغلدخوان به همين دليل در راه لغز می. ام کيست جلويی
دانست که ما  نمی. بعدًا هيچ عذری پذيرفته نيست! شاش تماس بگيرد وای به حال دستی 

، هر نوع صحبت های گوهردشت طبق قوانين انفرادی. ايم مان را کردهي ها تمامی صحبت
اين بدين . وع بودکردن با پاسدار در طول مسير رفتن به مالقات و يا بهداری، ممن

 و از تماس بين آشنايان نبرند ديگر پیبه حضور يک ،خاطر بود که افراد از روی صدا
  . جلوگيری کنند

  ماکه اين بود شان هدف. به بهداری که رسيديم، من را در کنار محمدرضا قرار دادند
انگار . ودم را خوانده بشان دست.  را بگيرندنما ها مچ و آنتالش کنيم باهم تماس بگيرم 

ام  ها به خيال اين که من او را نشناخته آن.  پشتم را کردم به محمدرضا و نشستم!نه انگار
روی او نشاندند تا به راحتی  تش را ببينم، مرا بلند کرده و روبهتوانم صور و نمی

ای به تماس با او   من هيچ عالقه.تر قرار گرفته بود، ببينم پايينصورت او را که از من 
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ه و شان را روی هم گذاشت  ناقص ای کرده وعقل چند نفری مشاورهگويا . ن ندادمنشا
 اين بار پاسداری را که نامش محمد صادقی. ای برای بدام انداختنم طرح کرده بودند نقشه

  .  فرستادندت کمی از صدايش نداشت، به سراغمبود و کراهت منظرش دس
با لحن حزين و . نارم نشست و تالش کرد با من تماس بگيردوی در هيئت يک زندانی ک

از زير چشم بند نگاه . ديدم اش را نمی قيافه! هم انفرادی هستی؟ تو: درد آلودی گفت
ها، در انگشت  اللهی  حزببيشترکردم، ديدم مثل پاسداران دمپايی به پا دارد و مثل 

حرف : گفتم. انستم کيستد ولی نمی. مطمئن شدم پاسدار است. کوچکش يک انگشتر
تو سلول ! تو رو خدا حرف بزن: ای ادامه داد او با لحن مثًال ملتمسانه! نزن، ساکت باش

خواستی خالف  می. به جهنم، به من چه! خفه شو: گفتم. شم از تنهايی دارم ديوانه می
 : گفت.ها  گم زر زر نکن، به پاسدار می: گفتم. تو رو خدا يک چيزی بگو:  گفت.نکنی

من . ول کن نبود! سگ برو کنار هه توله: گفتم. چه خبر، تو را خدا يک چيزی بگو
: آخر سر به او گفتم. آمد م میرساندم، او دنبال ف سر نيمکت میهرچه خودم را به طر

 سرانجام ساکت . خوای با من تماس بگيری گم که می ببين، اگه ساکت نشی، به پاسدار می
  . شد و چيزی نگفت

حامد، پاسدار مسئول بهداری که مدتی پاسدار بند ما بود و از من کينه به بعد چند لحظه 
چرا وول : دل داشت، از ته بهداری به سمت ما آمده و يک ضربه به من زد و گفت

خواهند  میبه خاطرم آمد که شايد دوباره . ام جا نشسته کاری نکردم، اين:  گفتم ری؟خو می
يک نفر : تی کردم و گفتمپيش دس. ای ات تماس گرفته نند که با بغل دستیسناريو جور ک

حامد از اين . خواست با من تماس بگيرد که من رضايت ندادم م نشسته بود و میبغل دست
ل همين که بغ:  با بی ميلی گفتديد، عصبانی بود و برآب می  ا نقششان ر که نقشه
م يقه پيش بغل دستيک دقبينم، ولی تا  بند دارم نمی من که چشم: ات نشسته؟ گفتم دست
ی خوبی هستی و او را با  فکر کردم تو بچه: ی آرام به او زده و گفت او يک ضربه. بود

بندم تا  حالی که چشم در. اش آمد ی اصلی ره با چهيک دقيقه بعد محمد صادقی. خود برد
بندت را بزن  چشم: تا چک و لگد به من زد و گفتپايين بود، محکم چند حد امکان 

او . زند هايی که چند دقيقه پيش نثارش کرده بودم، می دانستم به تالفی فحش می. پايين
  . بردم زد و من لذت می می

 رو دست ها ابتدا از ترس اين که مبادا از آن: بعدها محمدرضا برايم تعريف کرد
 بهترن را روی من نشسته بود و پاسدارا محمدرضا روبه( بخوری، دل تو دلم نبود

 را ديدم، از خنده داشتم های محمد صادقی های تو و استغاثه ولی وقتی واکنش.) ديد می
هر کس بداند : گرداند، گفت  وقتی ما را به سلول باز میمجيد تبريزی. شدم روده بر می

 در  حتمًاام، وگرنه  را نشناختهکرد من محمدرضا  فکر می!  جايزه دارد،اش کيست جلويی
او مرا از صف . من هيچ واکنشی نشان ندادم. کردم بهداری برای تماس با او تالش می

روم تا تالش کنم  کرد بالفاصله به پشت دريچه می فکر می. جدا کرده و در سلولم انداخت
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ه گرفتم و ته م کی بوده؟ دستش را خوانده بودم، به همين خاطر از در فاصل ا ببينم جلويی
با فواصلی اندک، سه بار دريچه را باز کرد تا مرا پشت . سلولم شروع کردم به قدم زدن

تر از آن بودم که به راحتی دم الی  من زرنگ. دريچه گير بياندازد، ولی حاصلی نداشت
ها رو دست زدن به يکديگر حيثيتی شده   ظاهرًا هم برای من و هم برای آن! دهمشان  تله
  . بود
ی  هستهناگهان تسبيح محمدرضا را که از . د تبريزی به داخل سلولم آمدظهر مجي از بعد

: نی داد و گفت از جيب در آورده، تکا،ايی ساخته شده بودنخرما به شکلی زيبا و استث
شناسند و  های بند اين تسبيح را می ی بچه بله، همه: درنگ گفتم شناسی؟ بی اين را می

: ش را در بياورم، گفتمحرصبرای اين که .  استمدرضا صادقیدانند متعلق به مح می
غيرمستقيم به او حالی کردم که از ابتدا . ش بود صبح در بهداری همين تسبيح دستاتفاقًا
مثل اين بود که با پتک . ام کی بوده و پهلوی چه کسی نشسته بودم دانستم نفر جلويی می

 سرگرمی. در واقع چنين هم بود. ام کرد او را به بازی گرفته یاحساس م. زدم بر سرش
بدهی : سردی گفتمبا خون. دهم  تسبيح را به او نمی: از روی غيظ گفت! که نداشتمديگری

داشتن تسبيح در سلول ممنوع : رضا گفته بوددهی چه ربطی به من دارد؟ به محمديا ن
وقت از سلول بيرون رفتم تحويل  بگذار در ساکم، هر: او در پاسخ گفته بود. است
ی خرما و آلو و   از هسته اين که درست کردن هرنوع تسبيح در سلولرغم علی. گيرم می

ممنوع بود، به او پيشنهاد کرده بودند که ما به تو هر ابزارکاری که بخواهی ... زيتون و
بار نرفته محمدرضا زير. ها درست کنی دهيم به شرطی که برای ما نيز از اين تسبيح می

ای، به شکل مخفيانه يک تسبيح بسيار زيبا و  بود و در عوض بدون داشتن هيچ وسيله
ها از  برای صيقل دادن هسته. ی خرما برای خودش درست کرده بود موزون از هسته

  .سطح صاف ديوار سلول استفاده کرده بود
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َام ِز غمت آی ” :گفت کرد و می را باز میی سلولم   دريچهها مجيد تبريزی بعضی وقت

کرد به انگليسی درس دادنم  واقع اشاره می و با گفتن اين جمله در !”وری وری ساری
های من که به خاطر آن بسيار کتک خوردم و زير فشار  يکی از جرم. در بند عمومی

گليسی در زبان انهای متعدد   انگليسی در بند و داشتن کالس زبانقرار گرفتم، تدريس
به : بار گفت  يک. کردند  ياد می"تشکيالت بند" مختلف بود که از آن به عنوان های حسط

ی افراد انگليسی  من در بند هم به همه: دهی؟ به طعنه گفتم من هم انگليسی درس می
 ثانی من بايد چنين اول اين که طرف بايد استعدادش را داشته باشد و در. دادم درس نمی

چرا؟ : گفت. کنم تو از اين استعدادها داشته باشی فکر نمی.  در او ببينماستعدادی را
  . کنی ت را هم خراب میخورد؟ آن دنياي فار به چه دردت می زبان کاصًال: گفتم

 منظورش  های اتاق چندتاست؟ راستی کاشی: گفتصحبت را عوض کرد و به طعنه 
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کرد خيلی  فکر می. ر داشتندقراشويی تی بود که پشت توالت و سيفون و دسهاي کاشی
دانی تعداد  تو میمگر : درنگ گفتم بی. ام ها را شمرده صدها بار آنتا کنون کارم و بي
آدم . ها را بشمارم تعداد کاشیکارم مگر بي:  هنوز جواب نداده، گفتم ند تاست؟ها چ آن
يلی کتک از دست او خ. خيلی پررويی: اش گرفت، گفت خنده. کند کار از اين کارها میبي

در اثر رابطه و برخورد . کرد  يواش به من احساس نزديکی می- خورده بودم، ولی يواش
بار که   يک. زياد، احساس تنفرش نسبت به من تبديل به نوعی دوستی و احترام شده بود

گيری،  هر روز که روزه می:  روزه هستم، گفت،متوجه شده بود در غير از ماه رمضان
نيازی نيست، :  گفتم.سپارم  بدهند، من به پاسدار بند نيز میبيشتر ی پنيرت را بگو جيره

لجبازی نيست، چيزی بيش از :  گفتم؟کنی چرا لجبازی می: گفت. ستفيهمين قدر کا
بعضی اوقات که خودش پنير تقيسم . خواهم  نمی،گيرد چه که به بقيه تعلق می جيره و آن

او هر چند  .هدد تر از حد معمول می زيادی پنير من را  شدم که جيره کرد، متوجه می می
 بازگشتم، سعی ساليان بعد وقتی به گوهردشت ، با اين همه ولیرحم بود القيد و بی

گرفتم که با توجه  روزه را تنها به نيت اين می. باشدکرد به نوعی هوای من را داشته  می
گاه پس از ورزش، شير آب . اال ببرمرا بام  امت روحیقکه در آن بودم، استبه شرايطی 
هيچ ضرورتی نداشتم که آن . کردم کردم و در گرمای تابستان به آن نگاه می را باز می

م را فرونشانم ولی آگاهانه وانستم به سادگی آب خورده و عطشت می. شرايط را تحمل کنم
 به ،مورد بندشد که با دادن اطالعات در  به من گفته می. کردم از خوردن آن پرهيز می

  .کردم ابم و من از آن امتناع میتوانم به شرايط مناسبی دست ي راحتی می
  

٣٠  
ر، شرايط حصا  و قزل گوهردشتزمان با بدتر شدن شرايط در بندهای عمومیهم

ين  شده و قوانبيشترهای انفرادی نيز دگرگون شد و فشار از سوی زندانبانان  سلول
 اين بيشتر.  زندانيان وضع کردندبيشترعجيب و غريبی را برای محدود کردن هرچه 

  . ديگر بود جلوگيری از تماس زندانيان با يکقوانين برای
چرا که با تاريک . ی سلول ممنوع بود از هنگام تاريک شدن هوا، رفتن به سمت پنجره

های بند  وری، با سلول نه وسيله مورسشد ب شدن هوا و روشن بودن داخل سلول می
ه تکان دادن دست همان به وسيل. ی آن هم بسيار ساده بود شيوه. گرفترو تماس  به رو

های دست، پيام تو را  شد و نفر مقابل با ديدن حرکت  زدن رعايت میاصول مورس
در هنگامی اگر .  شب به بعد هم ممنوع بود٩کشيدن سيفون توالت از ساعت . گرفت می

شدند، با   زدن بودند و متوجه ورود  پاسداری به بند میمشغول مورسکه زندانيان 
کشيدن سيفون توالت حضور پاسدار در بند را اعالم می کردند و سکوت حکم فرما 

هايی که دو نفری بودند، بايد به  سلول.  شب اجباری شد١٠خوابيدن در ساعت . شد می
ی  رود و کسی متوجهکردند که صدای آنان از سلول بيرون ن نحوی صحبت می
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. گير و ابزار نوشتن و دوخت و دوز نيز ممنوع شد داشتن ناخن. وگوی آنان نشود گفت
مان را کوتاه کنيم و اگر کسی سوزن  ها دادند تا ناخن گير می ار ناخنهرچند وقت يک ب

وقتی به سلول . گرفتند دادند و بعد از مدت کوتاهی بازپس می خواست به او می نخ می
ای از اتاق جاسازی شده  بعد از مقداری تجسس يک سوزن پيدا کردم که در گوشهرفتم، 
... سبد و سطل و ساک وهای پتو برای دوخت و دوز و درست کردن سفره و  از نخ. بود

ها را  توان آن های خوبی دارد که با حوصله می پتوهای سربازی نخ. کردم استفاده می
د به صورت مخفيانه انجام ی اين کارها را باي همه. کشيد و مورد استفاده قرار داد

بهايم را از دست  کردم وگرنه ابزار گران ها را در جايی مخفی می  و سپس آندادم می
  ! دادم می

. شد هر نوع ورزش و يا تحرک در سلول ممنوع بوده و به شدت با آن برخورد می
 گير بياندازند و به پاسداران دائم مترصد اين بودند که افراد را درحال ورزش کردن

 به فکر گير انداختن گاه هيچاما . شان بپردازند سلول تاريک برده و يا به ضرب و شتم
 را از دست  هوشياری خود اين بابت خوش شانس بودم، هر چندمن نبودند و من از

دانستم که باالخره روزی به تأثيرش پی  زمانی که ورزش کردن آزاد بود، می. دادم نمی
دادم ورزش کردنم  به همين خاطر اجازه نمی. رد و آن را ممنوع خواهند کردخواهند ب
!  کنچرا نشستی؟ بلند شو ورزش: گفتند گاه نگهبانان دريچه را باز کرده، می. را ببينند
پنداشتند اهل نرمش کردن  ها می آن. حوصله ورزش کردن ندارم: گفتم ميلی می با بی
گذاری برای کسانی  ش ممنوع شده بود، به دنبال تلهبه همين دليل زمانی که ورز. نيستم

ها را در حال نرمش کردن  شدند و آن بودند که سابقًا از نظرشان ورزشکار محسوب می
  . ديده بودند
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ابتدا نيم ساعت تا . شد  شروع میيدن متفاوت بود ولی با دوکردم، ساعتی که ورزش می
برسد ولی  ناپذير  شايد به نظر امکانل انفرادی در سلو دويدن !دويدم چهل و پنج دقيقه می

 سلول را بدويد و به هنگام رسيدن به ته سلول روی يک پا، نيم دورچرخيده و قطراگر 
نيم ساعت . رود شود و سرتان گيج نمی می پذير مسير عکس را بپيماييد، اين کار امکان

های نشسته و درازکش  نرمش م و يک ربع به داد های ايستاده را انجام می نيز نرمش
مراسم دوش گرفتن در سلول اين . گرفتم بعد از ورزش، در سلول دوش می. پرداختم می

 و پاهايم شستم و سپس دست و صورت شويی میتگونه بود که ابتدا سرم را زير شير دس
هايم را پاک  سپس با چند دستمال عرق. شستم را میام  زدم و بعد سينه را تا ران آب می

بعد از گرفتن دوش . شد زدم تا اين که بدنم تميز می کرده و دوباره آب به بدنم می
شويی در سلول وجود دست. کردم شده بود تميز میکف زمين را که پر از آب ! ورزشی

هايم را در جا شسته و تن  های اول که لباس نداشتم، مجبور بودم لباس ماه. نعمتی بود
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پيژامه و شورت و زيرپيراهنی . دادم باس را در نيم ساعت انجام میخشک کردن ل. کنم
چالندم و سپس به مدت نيم ساعت، تند و بال  و يا تنها پيراهنم را بعد از شستن، خوب می

  .توانستم آن را تن کنم شد و می به سرعت خشک می. دادم انقطاع تکان می
  

٣٢  
ی  ی از اهالی استان لرستان که بعدها در جبههاهللا بخش يکی از پاسداران به نام قدرت
دانم راجع به من چه شنيده بود که با من  نمی. ی بدی داشت جنگ کشته شد، با من رابطه

 پاسدار بند سابق ما نبود و شناخت مستقيمی گاه هيچکه  با اين. کرد توزانه رفتار می کينه
 غذا  بند ما نبود، ولی هرگاه برای کمک در دادناز من نداشت و در انفرادی نيز پاسدار

هر . خوردم روز يک کتک سير از او می آمد، آن به بند ما می... و يا حمام بردن افراد و
مثًال دو بار . کند کرد، مثل اين بود که خری به نعلبندش نگاه می بار که به من نگاه می

ا، ابتدا به من کتک مفصلی زد و به جای دادن غذ  رسيدمهنگام دادن غذا وقتی به سلول
های بزرگی داشت و  دست. بعد غذا را کشيد و گذاشت داخل سلول و غرغرکنان رفت

دويد و به ديوار سلول  گرفت زير بغلش و می سرم را می. زورش هم خيلی زياد بود
ها  يیاو نيز از جمله کسانی بود که در بازجو .افتاد با مشت و لگد به جانم می. کوبيد می

هر وقت که فرصتی . رساند  زندانيان به بازجويان ياری میشرکت کرده و در شکنجه
يک بار در . هايش بودم  من يکی از سوژه.کرد  هم می”بازجويی کردن”مشق يافت  می

: گفت ای  آميز و مسخره حالی که در پاسخ به سؤال او سکوت کرده بودم، با لحن تحکم
گاه  !کردی برخورد کن نطوری که با چند رده زير دست خودت در بند برخورد میهما

  . آمد م میبه سراغنيز شنيد  وقتی خبری می
يک بار فهميده بود که يک هواپيما ربوده شده و به فرانسه برده شده است و مسعود 

 را متقاعد کرده که خود را به ربايانکوپتر به فرودگاه آمده و هواپيما  با يک هلیرجوی
گيری اساسی از  ی يک خفت مايه او همين مسئله را دست. مأموران فرانسوی تسليم کنند

زد، هربار قسمتی از داستان را  در حالی که به شدت من را کتک می. من کرده بود
 که حاال کارتان به جايی رسيده: گفت ابتدا . داد زدن ادامه می ه کتککرد و ب تعريف می
. خجالت هم خوب چيزی است: داد بعد ادامه . کرد به زدن ؟ و شروع رباييد هواپيما می

ی داستان را نيز بعد  و بقيه... رود شود و به فرودگاه می کوپتر می حاال رجوی سوار هلی
خوردم، داستان   کتک میبيشترهر چه . کرد ز مقداری ضرب و شتم ديگر تعريف ا

من در ميان يک تناقض عجيبی . رسيد ترش می ای حساسشد و به جاه تر می جمهي
تان را بشنوم و از سوی ديگر ی داس گرفتار شده بودم، از يک سوی تمايل داشتم بقيه

  ! شدند تر می تر و کاری  او با ادامه پيدا کردن داستان، بسيار جدیهای ضربه
 ضرب و شتم قرار سراغم آمد و مثل بار قبل مرا مورد به ۶٢بار ديگر در مهرماه سال 

داری   به کارگردانی و ميانهن حزب توده و ميزگرد رهبرااش مصاحبه  اين بار بهانه.داد
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يف هر  بعد از تعر وکرد  تعريف می ذره- داستان را ذره ،بخشی.  بودعلی عمويیمحمد
ند و ا ها بريده ای بدبخت، توده: گفت و میه  مشت و لگد انداختات ضربرقسمت مرا زي

تا بيرون : گفتم پيش خودم می. دست بردار نيستی" سگ منافق"اند مصاحبه، تو  آمده
 جز نکبت و ،اند که به زندان آمدههم حاال  حاصل ديگری نداشتند ،خدمتبودند جز 

تصديق . ردازيم را نيز بپشان یگندکارفالکت ما را نصيبی از آنان نيست و بايد تاوان 
چه  آننان بارها هر چند آ. رفت خوشحال نبودم چه که بر آنان می  از آنگاه هيچکنم که  می

 در حتاآنان . را که برما رفته بود، بطورعلنی تأييد کرده و خواستار تداوم آن شده بودند
 از اين. ها نيز خوشحالی و شادمانی خود را پنهان نکرده بودند بارترين لحظه مصيبت

ه در واقع ب. گذارم  و مناعت طبع خود را به نمايش میبزرگواریکردم  طريق فکر می
  . کردم اين شکل به خودم کمک می

های شب وقتی که در خواب بودم، با جفت پا به  پاسدار بخشی، خيلی از مواقع در نيمه
 م و تاپريد ها از خواب می گرفته مثل برق. زد به در سلولم ضربه می کاران شکل کاراته
  .پريد ام می ها خواب از کله لرزيدم و تا مدت چند لحظه می

  
٣٣  

خواستی از  می: کردم، گفت همين پاسدار، يک بار نيز وقتی داشتم کف سلولم را تميز می
زير در ببينی بيرون چه خبر است؟ و با ضرب وشتم مرا به سلول تاريک برد که به 

سال قبل وقتی که تازه . جا را ديده بودم  آنًالقب. معروف بود "خانه تاريک"و  "دانی سگ"
ارعباس برديم، روزی پاسد به سر میسلول دربسته  منتقل شده بوديم و در به گوهردشت

جا   معروف بود، مرا چند ساعتی به عنوان تنبيهی به آن"بند عباس خالی" که به وند کولی
 يک انباری کوچک وجود داشت که از ،ساختمان فرعی مجاور بندهادر هر . برده بود

کردند و در عين  برق آن را روشن نمی. کردند آن به عنوان سلول تاريک استفاده می
شد و زندانی فقط  ی غذايی نصف می جيره. ای به بيرون نداشت حال هواکش و يا پنجره

 نبايدشويی، به هيچ وجه  به دستبه هنگام رفتن. شد رده میيک بار در روز به توالت ب
کرديم، زيرا امکان رفتن به  شد و يا از پاسدار طلب آب می آب و مايعات نوشيده می

ی  ار کردن نبود و در صورت فشار، مجبور به ادرار کردن در گوشهرتوالت برای اد
سلول در  ساعت ۴٨. کرد بوی تعفن و ادرار تنفس را در آن جا مشکل می. سلول بوديم

  . ريک بودم ولی به خير گذشت و درآمدمتا
.  بود که يک دفعه صدايی از توی راهرو شنيد در حال کتک زدنم بخشیروزی نيز

انگار بی اجازه به سلولم آمده بود و مرا مورد ضرب و . بالفاصله سلول را ترک کرد
دانم بخشی چه خالفی مرتکب شده  نمی.  فرد با ديسيپلينی بودصبحی. شتم قرار داده بود

از آن به . ردک بيچاره داشت دق می.  انداختندبود که وی را چند روزی به سلول انفرادی
  .بعد سراغ من نيامد
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 هر. کرده بودمسه ماه بود که موی سر و ريشم را کوتاه ن. اک شده بودنام وحشت قيافه

ه، توالت سلول بود که از استيل ساخته نمنظورم از آي. ديدم روز خودم را در آينه می
اگر . نه از آن استفاده کردشد به عنوان آي سطح بيرونی آن میشده بود و با تميز کردن 

ی  ی پنجره توانست آن را پشت شيشه  می،رنگی داشت و يا تيرهکسی پيراهن مشکی 
 ،کرد فردی که سرمان را اصالح می. نه استفاده کند عنوان آيل قرار داده و از آن بهسلو

در ازای دريافت ده تومان، موی . اللهی ساکن ميدان خراسان بود يک آرايشگر حزب
وی همراه با . کشيد کل مراسم سه دقيقه طول می. زد سرو ريش را با ماشين از ته می

اش  هم مغازه. د هم از آخورخور هم از توبره می. رفت میهای حج به مکه نيز  کاروان
" سر" ن مشغول به کار بود و هم دست ازدر ميدان خراسان داشت و هم در زندارا 

های زندانش را از  دانست مشتری می. اش سکه بود ظاهرًا کاسبی. داشت حجاج بر نمی
 های متوالی بود آفتاب نديده جايی که ماه از آن. ای به خرج نداده بود عجله. دهد دست نمی

ام کار نکرده بودند و در نتيجه تن  تارهای صوتی. بودم، رنگم مثل گچ ديوار شده بود
  .ود و متوجه اين تغيير شده بودمصدايم برای خودم ناآشنا ب. صدايم عوض شده بود

  
٣۵  

ای از   و گلهسپاه ت، وزيردوس  محسن رفيقهمراه به روزی در سلول باز شد و صبحی
 صحبت از آن بود که قرار است سپاه مسئوليت بخشی از .داران به داخل سلولم آمدندپاس

  . ظاهرًا بازديد رفيق دوست در همين چهارچوب بود .زندان را در دست بگيرد
: ميلی گفتم ی پاسخگويی نداشتم با بی  حوصله يست؟اتهامت چ: ت پرسيددوس رفيق

کدام سازمان؟ من از گفتن سازمان منظور خاصی : او پوزخندی زده پرسيد. سازمان
دار   با ديدن پوزخندش احساساتم جريحه ولی.نداشتم بلکه دل و دماغ پاسخ دادن نداشتم

 دوباره  ر کدام سازمان؟ آخ،دانم می: او نيز ادامه داد و گفت. سازمان ديگر: شد، گفتم
سگ "بگو، :  فورًا دخالت کرد و گفتصبحی. شناسيد تکرار کردم همان که خودتان می

خواهی بروی بند  نمی: ت گفتدوس رفيق. پاسخی ندادم. هستم" سگ منافق" ، بگو"منافق
 چرا که نه، ولی هر چه که خدا بخواهد، همان :گفتم. باال؟ منظورش بند عمومی بود

 را نگاه حالی که صبحی من هم در. ولی بايد بنده خدا هم بخواهد: گفت. شود می
ی کارها به دست  آيد، همه نه بابا از دست بنده خدا هيچ کاری بر نمی: کردم، گفتم می

همان : ؟ گفتم پس بنده خدا چی: و دوباره گفتا. شود خداست، هرچه او بخواهد همان می
پاسدارانش انگار آدميزاد نديده بودند و يا من . که گفتم از بنده خدا کاری ساخته نيست

ظهر به هنگام دريافت . رفت، چهارچشمی به من زل زده بودند ها نمی ام به آدميزاد قيافه
دوست ناشی  ام به رفيق وجهیت کرد بی غذا يکی از پاسداران ميان سال بند که تصور می

طرف را شناختی؟ گفتم منظورت رفيق دوست : از آن بوده که او را نشاخته بودم، گفت
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است؟ سرش را به حالت تأسف تکان داد و بدون آن که چيزی بگويد ظرف غذا را به 
  . دستم داد و رفت

  
٣۶  

 به مالقات  رفتن. از اول صبح در انتظار مالقات بودم.دو روز بعد نوبت مالقاتم بود
ام گفته بودند که به  به خانواده. المالقات بودم ممنوعهای اول  ماه .تحولی در زندگيم بود

اولين باری که به مالقات رفتم، ! ام علت شورش در زندان به چنين مجازاتی محکوم شده
چرا شورش کرده بودی و به فکر خودت و ما نيستی؟ پاسداران چهار : مادرم گفت
توانستم بگويم  شد، چه می پاييدند و تلفن کابين نيز کنترل می  دو طرف را میچشمی هر

با هزار مصيبت به مالقات آمده بود، مجبور بودم . اش دهم توانستم دلداری و چگونه می
جا بهتر است يا آمريکا؟  اين: همان اولين مالقات مادرم پرسيد در ١٧٤.به شکلی مدارا کنم

ها تصور  آن. جا اين: درنگ گفتم بی. آمريکا بودانقالبم در اش به حضور قبل از  اشاره
 بياندازم، بخواهم خودم را از تک و تا کردند به خاطر ُقد بودنم و اين که نمی می
من به انتخابی که در آن لحظه . گونه نبود در صورتی که اين. دهم گونه جواب می اين

ی نداشتم، زيرا در ازای چيزی که ا در ضمن از شرايطم گله. کرده بودم، اعتقاد داشتم
ونيست يک  گفتم که هست تر من به رژيمی نه می از همه مهم. ارزيد کردم، می دريافت می

  . کرد  میتر ملت را به نابودی کشانده بود و همين تحمل شرايط را برايم آسان
به ومی های سالن عم جايی که از سالن عمومی به انفرادی رفته بودم، همراه با بچه از آن

نشستم تا   دقيقه پشت سالن مالقات منتظر می۴۵ حدود هر بار بايد. رفتم مالقات می
هم . ای را برای من خالی کنند که در ابتدای سالن مالقات قرار داشت کابين ويژه

يک مأمور در طرفين . شد توانستم بقيه را ببينم و هم اين که کنترل کابين شديدتر می نمی
هايی که در  اگر با بچه. ام را زير نظر داشت  دائم من و خانوادهگرفت و ما قرار می

در اين . رفتم، هيچ يک از اين مشکالت را نداشتم بردند به مالقات می انفرادی به سر می
شناخت، يک مشت و يا لگدی نثار من  رسيد و مرا می مدت هر پاسداری که از راه می
سازی جا برای جو ناخت، پاسدار آنش میا ناگر مر. کرد که کنار ديوار نشسته بودم، می

 برای خالی نبودن عريضه چند مشت و لگد نثارم کرده و اواين فالنی است و : گفت می
  . رفتم شد تا مالقات می  دلم خون می ای؟ تو فالنی هستی؟ هنوز زنده: گفت می

نند ما ها هم گويی ما آن. کردند گونه پر می پاسداران اوقات بيکاری خودشان را اين
شان نداشتند و به دنبال فراهم کردن سرگرمی و تفنن برای خودشان  زندگیتنوعی در 

                                                 
که نزديک زندان سپس در ساختمانی   . کردند  ها از صبح زود برای گرفتن نوبت به زندان مراجعه می              خانواده  174
د   مصادره شده بود منتظر می توسط دادستانی  بود و  خواننده معروف    اهللا آغاسی    به نعمت  متعلق ا آن  از آن. ماندن ا   ج ه

رده   ی که شيشه  هاي  بوس  را سوار مينی   ود       های آن با پ ده ب انده ش ياه پوش دان را       می های س ادا محوطه زن ه مب د ک کردن
ات   .آوردند  ها را به سالن مالقات می        اين شکل آن   ببينند و به   سافران را         در مالق ده و م سمت رانن ين ق ا ب های اول حت

  . ی جلو نيز جايی را نبينند  نيز پرده سياه کشيده بودند که از شيشه
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. کشيدند آنان نيز پا به پای ما حبس می. مشدي ها می  آنی سرگرمی و تفنن ما وسيله. بودند
 آنان زندگیانديشيدم اگر آزاد بودم، در ازای هيچ مبلغی حاضر نبودم  بارها با خودم می

مطمئنم . آنان به انتخاب و ميل خود به زندان انفرادی تبعيد شده بودند.  کنمرا انتخاب
من با بودنم در انفرادی احساس زندگی .  بودبيشترشدند از من  ها متحمل می رنجی که آن

 در حتااين . های انفرادی احساس مرگ ها به عنوان نگهبان سلول کردم و آن می
 به ياد ،گاه با مقايسه وضع خودم با آنان.  بود نيز قابل تشخيص و رديابیشان  چهره

    :افتادم پاسخی که پرومته به هرمس خدمتگذار خدايان داده بود، می
مطمئن باش که وضع خويش را، سرنوشت شوم خود را، با بندگی تو عوض 

کار اين صخره باشم، تا غالم حلقه بگوش  کنم، صدبار بهتر آن که خدمت نمی
  . پدر زئوس

اما مشکل .  به مالقاتم نيايندشيده بودم که بگويم اصًاليهای اوليه با خود اند تدر مالقا
جا بود که مالقات کردن را تنها به عنوان حقی برای خودم قائل نبودم،  قضيه اين

پدر و . ها بود اين تنها دلخوشی آن. توانستم پدر ومادرم را از اين حق محروم کنم نمی
آورند و چقدر ديدار آنان  ز مالقات، چه بالهايی به سرم درمیدانستند که قبل ا مادرم نمی

 کم به اين شيوه مالقات رفتن عادت کردم يا بهتر است - کم. شود برايم گران تمام می
رب روانی آن يافتم تا اثرات مخ حلی برای آن می  راهدچرا که باي. بگويم با آن کنار آمدم

   .ر شومتر حاض ها شاداب  و در مالقات کنمکمتررا 
کردم به اين شکل که از قبل  از قبل خودم را برای چند چک و لگد و تو سری آماده می

ای تصور  خودم را در گوشه. کردم سناريوی مربوطه را چندباری در سلول بازی می
 و با ايما و شود پاسداری از دور به من نزديک میام و  کردم که کز کرده نشسته می

 تهديدم و به من نزديک شده و چند تا چک و لگد نثارم کرده وی پاسدار همراهم ا اشاره
 تنوع  برايم نوعی سرگرمی و،ريزی اين دو چگونگی ارتباط دو پاسدار و برنامه. کند می

 مانند کسی که برای ،رو نشسته بودم ديگر اضطرابی نداشتمهنگامی که در راه. شده بود
ی جالبی  تجربه. شدم تظر اجرای نمايش میی تهيه کرده منيتتماشای فيلمی پولی داده و بل

  !بود چرا که هم بازيگر نقش اول فيلم بودم و هم يکی از تماشاگران آن
امروز از آن : با خودم گفتم.  را پشت سرم ديدمآن روز وقتی به مالقات رفتم، صبحی

ی چشم،  از گوشه.  پا خطا کنمگردند و نبايد دست از روزهايی است که دنبال بهانه می
ر و پدرم در حال صحبت بسيار عادی با ماد. ديدم  را هنوز در پشت سرم میصبحی

کنی؟ پدرت  ايما و اشاره می: زد، گفت  در حالی که به پشتم میباره صبحیبودم که يک
ديد، در حالی که کم مانده بود   و عصبانی او را میلت براقمادرم که حا. آورم  در میرا

رود، در  چه اتفاقی افتاده؟ من که ديدم او عنقريب از دست می: سکته کند، هراسان گفت
 کن، حرف خودت را شچيزی نيست، اهميت نده، ول: خنديدم به او گفتم حالی که می

حالی که دستش را تکان   عصبی کرد و دربيشتر، او را بی توجهی من به صبحی! بزن
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اولين و آخرين باری بود ... رم باالی دار وَب سرت را می...  دهنت را می: داد، گفت می
شد و پدرم از پا  مادرم داشت قبض روح می! شنيدم که در زندان فحش رکيک می

چيزی نيست، نگران : ها را دلداری بدهم کردم که آن  سعی میهمچنانافتاد و من  می
. ا را آرام کنمه خودم هم هول شده بودم که چگونه آن! ها اهميت ندهيد نباشيد، به اين

  . مالقات هر چه زودتر تمام شودکردم که آرزو می
اما خبری م برسند و يا الاقل کتک مفصلی بخورم، د از مالقات منتظر بودم به خدمتبع
. نايتينگل: ها پشت بلوزش نوشته است  از بچهبند ديدم يکی در راه از زير چشم. نشد

ش گفته معروف بود و براي" بلبل"فت، به گر چون زبانش می. است" حبيب بلبل"فهميدم 
 صدا "نايتينگل"ها هم او را  شود نايتينگل و گاهی وقت بودم که بلبل به انگليسی می

:  ببافندش يک بلوز زمستانی براي پشت باشدحدس زدم به مادرش گفته. زدم می
ی  با ديدن نوشته. که هنوز به يادم بودند، اشک در چشمانم حلقه زد از اين". نايتينگل"

ها را کرده  دلم بدجوری هوای آن. ها افتادم اختيار به ياد بند و بچه روی بلوز حبيب بی
از طرفی پيش . ها را ببينم، يک نظر هم کافی بود  ديگر آنيک بارخواستم  می. بود

چه که در سالن مالقات پيش آمد،  کردم که به هر حال امروز به خاطر آنخودم فکر 
کتکی اساسی خواهم خورد، پس بهتر است که الاقل کاری کنم که برای چند لحظه هم که 

کسانی که از بند عمومی :  وقتی که پاسدار گفت،برای همين. ها را ببينم شده، بچه
ها به بند  ه همراه آنند نکردم، به اين اميد کشان را بلند کنند، دستم را بل نيستند، دست
  . او دو نفر را از صف جدا کرد و صف به راه افتاد. ها را ببينم  و بچهعمومی بروم

کرديم که يکی از پاسداران  ها باال رفته بوديم و داشتيم پاگرد آخری را طی می از پله
، من که چشمم دانم  نمیکنی؟ گفتم کار می جا چه تو اين: بندعمومی مرا شناخت و گفت

. گوييد چرا فضولی کردی حرف هم بزنم، می. بريد شما داريد مرا می. بيند جايی را نمی
تان را پايين  دست: بلند کردم، خودتان گفتيد: چرا دستت را بلند نکردی؟ گفتم: گفت

  . با چک و لگد فرستادندم پايين. بياندازيد و راه بيافتيد
. جايی بود ، تا شب منتظر کتک خوردن بودم ولی انتظار بیبه سلولم بازگردانده شدم

 به تالفی برخوردی بعدها متوجه شدم که صبحی. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است
قع در وا!  مادر و پدرم بگيردخواست حال من را جلوی ت کرده بودم، میدوس که با رفيق

ها نيز  چند آنمن به شرايط خو کرده بودم هر. راکرد تا م ها را مجازات می  آنبيشتر
  . تحت فشار بودندًادائم

  
٣٧  

چند ماه است : ها روزی به وقوع پيوست که پاسدار بند پرسيد ترين اتفاق يکی از جالب
تو دت خوب برو خو: گفتم. دروغ نگويی: او با تعجب گفت. جا هستی؟ گفتم شش ماه اين

خوشحال شدم، فکر کردم روز . وسايلت را جمع کن: بالفاصله گفت.  کندفتر رسيدگی
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با عجله آماده شدم و پشت در منتظر . شوم موعود رسيده است و از انفرادی خارج می
رويی و  از کرد و اشاره کرد به سلول روبهمدتی نگذشته بود که در سلولم را ب. ايستادم
هيچ جور . کف سلول ولو شدم، خل سلول که شدم از خندهدا! سريع برو داخل: گفت
. گير منتقل شده بودم از سلول سايه، به سلول آفتاب. رمام را بگي توانستم جلوی خنده نمی

های متفاوتی  خودشان حدس زده بودند که نبود آفتاب در سلول ممکن است باعث بيماری
از اين . کردند  میها سلول زندانی را عوض وقت به همين علت، گاهی. شود
  !ه بودندنصيب نگذاشت ها، من را هم بی بخشی حاتم

بخش  آفتاب جان. تر خوشتر بودم و دل شادلد. شتگذ گير، روز زودتر می در سلول آفتاب
ی خورشيد بدنم  وقتی نخستين اشعه. ام داشت بود و نشاط آفرين و تأثير شگفتی در روحيه
ی  انگيزی به من دست داد که گويی عصاره را نوازش کرد، چنان احساس خوش و دل

روی زمين ولو شده و حرکت آفتاب را . کردند بخش زندگی را در جانم تزريق می جان
رامی ی وجودم گ اش را با همه قدری بود که مقدم آفتاب ميهمان گران. کردم دنبال می

دريغ، روح و حاال او بی . اش را فراموش کرده بودم نشينی ها بود که هم مدت. داشتم می
هايی بودند که مرا در جنگ با  نور و روشنايی و آفتاب، سمبل. نواخت جسمم را می

اش مرا به  های زرين ديدن نيزه طلوع خورشيد و. رساندند تاريکی و سياهی ياری می
  . ساخت طلوع آزادی و پايان يافتن شب اختناق اميدوار می

وگرنه هرگز از . ی زندانی، آگاه نبودند حيهها شايد در ابتدا از تأثير شگرف آن بر رو آن
 در اولين بازديدی که از زندان داشت، متوجه شد که الجوردی. کردند  نمی"ها لطف"اين 

ی برا. د کمی بيرون و آسمان را ديدشود تا حدو ها می های جلوی پنجره از الی کرکره
. ها جوش دهند ی کرکره ض يک سانتيمتر به لبههمين دستور داد که هزاران نبشی به عر

کار به مدت يک سال کارشان يک داربست فلزی متحرک دو نفر جوشبا درست کردن 
! شد آسمان را ديد ديگر به سختی می.  دانه جوش دهند- اين بود که اين زهوارها را دانه

تاب و دنبال بازی با آف. هايم افزوده شده بود حاال يک سرگرمی ديگر نيز به سرگرمی
سی کمال خوش شان. شادی بخش و روح افزا های آن و فرورفتن در روياهای  کردن اشعه
. گياه و سبزه محروم بودم، آفتاب جای آن را گرفته بوداکنون که از داشتن . را داشتم

رفتم و با گرمای آن، هجوم سرما را  اين بار با آفتاب به جنگ سياهی و تاريکی می
  . دادم  در پرتواش روح و جانم را صيقل میشکستم و درهم می

  
٣٨  

  و صبحیباز شد در زدن در سلولم بودم، ناگهان حال قدمها که در  شب در يکی از جمعه
بند در سکوتی عميق فرو رفته بود و اصوًال . ی در ظاهر شدند و پاسدارانش در آستانه

يان دچار هول و هراس رد با مسئوالن زندان و بازجودر چنين مواقعی زندانی در برخو
آدم شدی؟ پاسخی : ام افکند و پرسيد آلودی بر چهره ، نگاه خشمصبحی. شد ی میبيشتر
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مقداری کاغذ دستش بود، شامل .  به داخل سلول وارد شد.ه و سرم را به زير افکندمنداد
ام در  های مختلف بازجويی  و نيز برگهها وط به من از طرف توابهای مرب رشگزا

ايرج مصداقی، در " سگ منافق: "با صدای بلند خواندها را  گه يکی از بر... وانفرادی
 بند، از جمله "تير"" سگ منافقان"جريان بازجويی و تک نويسی برای سه تن از 

ی آنان   تالش کرده است که چهره، سيروس منشی ورز، فريبرز کشاومحمدرضا صادقی
  ! را موجه جلوه دهد

ترجيح دادم سکوت . دانستم که هرچه بگويم، وضع را بدتر خواهد کرد می. پاسخی ندادم
يی را آغاز کنند، خودم را  بازجو وخواهند دوباره سيکل شکنجه به تصور آن که می. کنم

  متوجهصبحی.  شودکمترام  شان آسيب پذيریضرباتکمی جمع و جور کردم تا در مقابل 
از ! خواهيم شما را به بند عمومی منتقل کنيم ايم، می  نترس، برای تنبيه نيامده:شد و گفت 

در حالی که سلولم را ترک . گنجيد دم، اصًال در ذهنم نمیآور تعجب داشتم شاخ در می
. تان بگوييدهايتان را به دوستان هيم دريافتخوا وقتی به بندتان رفتيد، می: کرد، گفت می

چند . سری تکان دادم و او رفت. ی منظورش نشدم و پاسداران نيز چيزی نگفتند متوجه
 نظرش عوض تا صبحی: تی سلولم را باز کرده و گف يچهدر لحظه بعد، مجيد تبريزی

چيزی برای جمع کردن . نشده، وسايلت را به سرعت جمع کن تا به بند عمومی بروی
چيزی نگذشته بود که همراه تعدادی ديگر . نداشتم، بالفاصله آماده شدم و منتظر ايستادم

 پشت در منتظر مانديم که به يک ربع. هسپار شديم ر١٩سوی سالن از زندانيان به 
  . آمد، ولی چيزی دستگيرم نشد نظرم غيرعادی می

 داد که ما نيز با  همراه چند پاسدار وارد بند شد و دستورباالخره متوجه شدم صبحی
ه محمدرضا ها، از جمل  نفر ديگر از بچه۶ که تازه متوجه شدم.  شويمها داخل آن

  بندر ريگی، داريوش صفايی، محمد محدثحسن مواليی، محمد، سيروس منشیصادقی
از ما به داليل متفاوتی به انفرادی هر يک .  نيز همراهم هستندو علی مسعود انواری

 .خواستند از من تشکيالت بند را می.  زير فشار بودمبيشترمن از همه . برده شده بوديم
و وقتی که ! بايد در مورد همه بنويسی:  گفت الجوردی،يی رسمیاولين دور بازجودر 

در روزهای ! آوريم در می: آميزی گفت، با لحن تهديد من مواجه شد و انکاراعبا امتن
 در لشکریداوود آخر راضی شده بودند که تنها در مورد چند تن بنويسم و سرانجام 

از کوره در رفت و چند تا . شناسم چنين فردی را نمی: گفتم.  پرسيدی پرويز سليمی باره
. يادم رفته بود! نه: شناسی؟ گفتم تان را نمی هم اتاقی: سپس گفت. م کردمشت و لگد نثار

زنی؟ تويی که  خودت را به خريت می: گفت .کرديم  صدا میما او را به نام محسن 
از : دانی اسمش پرويز است؟ گفتم ای، نمی مسئول اتاق بودی و بارها اسمش را نوشته

کردم، نامش را   با او صحبت میکمتری خوبی با وی نداشتم و  جايی که رابطه آن
  !مانی تا بپوسی  عيبی ندارد، میباشد،: گفت. فراموش کرده بودم
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٣٩  
های  ی وجود چهره با نگاهی اجمالی متوجه. افراد بند را به داخل سالن فراخواندند

: اده بود، گفترد خطاب قرار د در حالی که جمع را موصبحی. جديدی در بند شدم
 مواردیانفرادی بوده اند و قصد دارند های مديدی در  ها دوستان شما هستند که مدت اين

تا اين لحظه . از چه قرار استتازه متوجه شدم که موضوع . را با شما در ميان بگذارند
اين کارشان . در موقعيت خطيری قرار گرفته بودم. شان نداشتم  اطالعی از برنامههيچ

 که موضوع را با من در کارشان بودای  شايد حيله.  داشت"مصاحبه" ع شکلی ازدر واق
در هر ...  مطرح نشده بود وشايد موضوع به روشنی برايم.  بودنددر ميان نگذاشته

 در آن موقعيت فرقی در ماهيت موضوع به وجود مسائلصورت هيچ يک از اين 
ه حرف زدن برای جمع را بپذيرم يا اين که دوباره به گرفتم ک بايد تصميم می. آورد نمی

  . انفرادی برگردم
ای جور  بهانه. اگر موضوع در سلول با من مطرح شده بود، برخورد با آن ساده بود

که  آورد، جز آن حساسيتی را هم به وجود نمیزدم و  کردم و از انجام آن سرباز می می
اين بار رنگ و بوی . کرد وع کامًال فرق میولی حاال موض. ماندم در انفرادی باقی می

 تحريک کردن ی تنظيمی آنان به معنی ش برای برهم زدن برنامهتال. يافت ديگری می
حرکت اعتراضی و شورش متهم  تالش برای ايجادبه توانستند مرا  نيان بند بود و میزندا
. گرفتم م می را در نظر گرفته و در مدت کوتاهی تصميمسائلتمامی اين بايد . کنند

. توانست باعث به وجود آوردن فشار مضاعفی روی زندانيان و خودم شود تصميمم می
  . بردم که چه کنم در ترديد و دودلی به سر می

يی در انفرادی را پشت سر گذاشته بودم و به محيط آن نيز  و بازجودوران سخت شکنجه
ايط توانم بگويم که مشکل چندانی در رابطه با تحمل شر میتقريبًا . عادت کرده بودم
ای به پا کرده، به  گرفتم که آيا الم شنگه جا تصميم می بايستی همان. انفرادی نداشتم

  . دادم چه که در جريان بود، تن می انفرادی باز گردم و يا به آن
 -  م- الف" های ی گزارش کردم به واسطه احساس می. بودفرصت زيادی برای انديشيدن ن

النفسی که به چشم  وذی در بند بود و نيز افراد ضعيف که فردی نفو قاسم ماليی" ب
ای از   و به زير ضرب بردن عده"تشکيالت" ی سناريوی د، در تالش برای تهيهآمدن نمی

، حسين ، مهشيد رزاقیآبادی ، رضا بهمن، پرويز سليمیافراد، از جمله رضا عصمتی
  . در بند هستند...  و، سعيد جبرئيلیو، مرتضی مالعبدالحسينیگ حقيقت

برای .  دستگير شده بودان دوران شاه بود و در ارتباط با کومله از زندانيرضا عصمتی
 محکوميتی  چون زندانی دو نظام بود و.ترسيدم  با وضعيتی که داشت، میرضا عصمتی

توانستند  ای می ترين بهانه  کرد و به کوچک ی تيغ حرکت می ، روی لبهسنگين گرفته بود
ها  های زيادی در رابطه با تشکيالت مارکسيست داستان"  ب-  م- الف. " کنندوی را اعدام

  .  ساخته بود مجاهدينهمچنينو 
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های مارکسيستی دستگير شده بودند، به  گروه در بند، تعداد کسانی که در ارتباط با
 در بازجويی، وقتی راجع به .کرده بود  نشانرسيد و رضا عصمتی  می نفر١٠زحمت به 

شناسم و شناختی از او  او از من سؤال کرده بودند، گفته بودم که وی را تنها به اسم می
 از ناراحتی روحی رنج گير و منزوی است و احتماًال ندارم، چرا که به شدت گوشه

رضا بسيار افتاده و .  و وقتی اين را در مورد او گفتم، کتک مفصلی خوردم !برد می
شد به او نسبت داد  در ضمن هر چيزی را می و در عين حال دوست داشتنی بود، متين

ش داشت و از همين رو اشت به نام سعيد که به جان دوستفرزندی د. اال ناراحتی روانی
  ! تو هم اسم پسرم هستی: گفت می  خيلی ارادت داشت وبه سعيد جبرئيلی

 تن را قربانی ٨ ها الجوردی ی آن ر پيش آمده بود و به بهانهحصا ياد مسائلی که در قزل
فشار زيادی را در انفرادی متحمل شده بودم ولی موفقيتی حاصل . کرده بود، افتادم

تصورم اين بود که با آوردن ما به بند، قصد . شان نشده بود نکرده بودند و چيزی نصيب
من گذشته بود، مطلع  چه که بر کسی از آن.  قضيه را به نوعی جمع و جور کننددارند
در . دادم های رژيم قرار می های بند را نيز در جريان تالش به نوعی بايستی بچه. نبود

فکر کردم اگر قضيه را . تصميم را گرفتم. ای قرار گرفته بودم مقابل عمل انجام شده
هر چند ممکن است باعث . شود  میکمترها   حساسيت.جا فيصله دهم، بهتر است همين

شود به لحاظ فردی ضربه ببينم، ولی قابل جبران خواهد بود و مطمئنًا باعث نخواهد شد 
ها برخوردهای من را  ی بچه در ثانی بعدها، در بند همه. دار شوند ها مسئله که بچه

م بهايی است که کرد فکر می. موضوع انعکاس بيرونی نخواهد داشت. خواهند ديد
تصميم گرفتم که در چند جمله تنها به خودم بپردازم و به هيچ . شخصًا بايستی بپردازم

  .وجه به مسائل سياسی و ايدئولوژيک نزديک نشوم
ها گرم و  هرچند نگاه. اند ها به من دوخته شده کردم همه چشم نوبتم که شد، احساس می

شد، وليکن پيش از آن که  آميز نثارم می های محبت خندمهربان بودند و از هر سوی لب
ی بعضی از  مندی را در ته چهره شروع به حرف زدن کنم، نوعی از عدم رضايت

دانستم  می. نبودمنگران اين بخش . ها اطالعی از موقعيتم نداشتند آن. ديدم ها می بچه
تر از قبل  ، بلکه راسخهکردم نشان خواهم داد که چيزی در من تغيير نکردباالخره با عمل

موضوع صحبت در بند از قبل با .  سازنده بوده استبرايمام و دوران انفرادی  نيز شده
. ها هريک از موضع متفاوتی مسئله را پذيرفته بودند شش نفر ديگر مطرح شده و آن

از .  شش ماه از پايان محکوميتش گذشته بود و هنوز آزاد نشده بودمحمدرضا صادقی
اين . ر برده بودندحصا  برای آزادی، وی را به قزلانفرادی جهت انجام مصاحبه
فردی بود . کرد ديد که برای آن لحظه شماری می اش می مصاحبه را در راستای آزادی

.  پيوست، بالفاصله به مجاهدين۶۴اش در سال  بعد از آزادی. به غايت معتقد و استوار
دستگير  ١٧٥”سی کی بی“حين بازگشت از حمله به يکی از مقرهای رژيم، همراه با يک 
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ستواری تمام به پيشواز مرگ  نلرزيد و با اگاه هيچعانه های سب شد و در زير شکنجه
يان ت که چند ماهی به پا وضعيتی شبيه به او داشت با اين تفاوسيروس منشی. رفت

محمدحسن . ديد ش باقی مانده بود و انجام مصاحبه برای آزادی را ضروری میمحکوميت
شان به انفرادی  ، يکی از توابان اتاقاش با حميد خليلی  به خاطر درگيری شخصیمواليی

محمدحسن مذهبی بود و به خط . ود بشده رفته بود و در همان جا کم آورده و تواب
فردی بود .  را نفهميدمدليل انفرادی رفتن مسعود انواری. ر گرايش داشتصد سياسی بنی

.  در هيچ يک از مسائل بند دخيل نبود و ساکت وگير سال، در عين حال گوشه ميان
تالش  نيز چندان مشکلی از پيش در اين رابطه نداشت و به خاطر ريگی  بندرمحدث

  . البالغه به انفرادی رفته بود  نهجی  برای ترجمه
باالخره نوبت به من رسيد و لب به سخن گشودم و شروع کردم به توصيف انفرادی و 

شود و به  با خودش تنها میبه ويژه آن که انسان ! نتايج مثبتی که برای فرد در بر دارد
رنگی و در ضرورت يک. برد و کردارش پی میميزان صداقت و راستی در گفتار 
که کالس کرد   تصور می،دانست کسی که نمی! هماهنگی گفتار و کردار سخن راندم

کردم با کمی وقت گذرانی به موضوع اصلی  تالش می. ام اخالق برای افراد گذاشته
به  سپس با خواندن بخشی از دعای کميل. م به تعويق بياندازم آن را مدانپرداخته و

   :گويد که می ی فارسی عربی و بدون ترجمه
 گناهانی که بدرند پرده ها را، بارخدايا بيامرز برايم گناهانی که خدايا بيامرز

گناهانی را که  فرو بارند بدبختی و تيره روزی را، بارخدايا بيامرز بار
کنند  را، بارخدايا بيامرز بارگناهانی که جلوگيری میها  دگرگون کند نعمت

خدايا  گناهانی که فرو آرند باليا را، بار از دعاها، بارخدايا بيامرز بار
   ... بيامرز برايم هر گناهی که کردم و هر خطايی که کردم و

 هايم، بيش از همه صبحی به حرف .هايم دهم ی فردی به گفته تالش کردم به نوعی جنبه
 را "خدايا بيامرز بار گناهانمان"کردم شايد با چندتا   تصور می. گوش فرا داده بود

شد و   چيزی دستگيرش میکمترکرد،   گوش میبيشترگويا هر چه راضی خواهد شد ولی 
. به موضوع نداشتهای من هيچ ربطی  ديد چرا که حرف آن را در راستای هدفش نمی

کردم نفس پذيرفتن  در ابتدا تصور می. آميز شده بودند و شريرانه تهديدهايش نگاه
. گونه نبود ولی اين! کردن در جمع، کافی است و محتوايش تعيين کننده نيست صحبت

که کمی تم سياسی هم  برای آن. چه که بدان اعتقاد داشتم، پايين بيايم حاضر نبودم از آن
های سياسی، از  های گروه در هر صورت تحليل: فتمهايم داده باشم، در خاتمه گ به گفته

ر صد ها، بنی جمله سازمان، در رابطه با مقوالت مختلف مانند جنگ، کردستان، ليبرال
تواند پی ببرد که چه ميزان  ها می نه ياد داريد و هر کس با رجوع به آرا البد همه ب... و

هايی که زدم، راضی   از حرف در مجموع. در آمده استرست از آبها د از آن تحليل
تشکيالتی و ، م نکرده بودم، وارد مقوالت سياسیکه کسی را محکو راضی از اين. بودم



٢٥٢  نه زيستن نه مرگ

 هم نکرده بودم و در چند دقيقه سر و ته  اعالم انزجارحتاايدئولوژيک نشده بودم و 
  !قضيه را هم آورده بودم

وی به من نزديک .  گفتلشکریداوود  چيزی درگوش وقتی جلسه تمام شد، صبحی
اين مزخرفات چی بود گفتی؟ خودم را به آن راه زده و : آميز گفت شده، با لحنی تهديد

 صحبت ديگری بين ما نشده .من هم گفتم   خودش گفت از انفرادی بگو،صبحی: گفتم
!  برگردی سرجايتمثل اين که بايد: رسيد، گفت  میدر حالی که خشمگين به نظر. بود

شارژ روحی . ها را ديده بودم بچه. ترسی نداشتم از اين که دوباره به انفرادی بازگردم
يان وانمود کنم که هايی داشتم که در برابر بازجو ی کافی توجيه به اندازه. نيز شده بودم

ام در حالی که شما با من عادالنه  من با حرف زدن برای جمع، صداقتم را نشان داده
  .کنيد رفتار نمی



  
  
  

  به ميان دوستانبازگشت 

 آغاز ؛"فرعی" انتقال افراد به ؛خرسه  دوستی خاله؛تغييرات اساسی در بند
  ... وهای فرهنگی   کالس؛تهديدات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از فراموشی نپرهيز
ای  جوهر فراموش گشته  

 که بر خاک قرون خفته بود
 با ترنم بهاری، 
.آشنای هستی خواهد شد  
 از خاموشی نيز مگريز
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١  
پاسداران مسئوليت . جو بند تغيير کرده بود. حدسی که در انفرادی زده بودم، درست بود

بند مسئولی از طرف . بردند ر میبند را به عهده گرفته بودند و دائمًا در بند به س
های  رفتن به اتاق. گرفته بودندزندانيان نداشت و پاسداران وظايف او را نيز به عهده 

تمامی روابط جمعی موجود در بند ملغی شده و فشارهای . ديگر ممنوع شده بودکي
عمل مان از آزادی هاي با اين همه، هنوز در اتاق. دزيادی را به بند تحميل کرده بودن

های آموزشی اجباری حضوری و ويدئويی در حسينيه بند  کالس. نسبی برخوردار بوديم
خواستند  ها اين بود که می تحليل بچه.  بود جديدیبند آبستن تحوالت. برقرار کرده بودند

شان متوقف   طرحما، احتماًالبرند ولی با توجه به بازگرداندن عده زيادی را به انفرادی ب
  به اين خاطر بود کهبيشتر ما مندیاحساس رضايت. ها بود تم مانند آناشبرد. خواهد شد

يک احساس غريزی، يک نظر کلی نسبت .  را به واکنش نيانداخته بودممسئوالن زندان
چه که  بندی آن  جمعهمچنينبه تحوالت بند که با يک نگاه سريع بدان رسيده بودم و 

د و خوشبختانه از نتايج و بازتاب آن راضی گيری وا داشته بو گذشته بود، مرا به تصميم
. ها گرم بود و صميمی و در عين حال کنجکاوانه برخورد بچه. و خشنود بودم

ها که يک ماهی در نزديکی  ام يا نه؟ عطا، يکی از بچه خواستند بدانند آيا تغيير کرده می
يی را که روی ای از فشارها  در بازگشت به بند، پرده از گوشه، به سر برده بودسلولم

عطا، هنگامی . ها از طريق او درجريان قرار گرفته بودند من بود، برداشته بود و بچه
آوردند،   حمله میم به سلوليیضرب و شتم و بازجوکه پاسداران چند نفری برای 

که شرايط دانستند   می همه.  شنيده بودهای آنان و فريادهای مرا زير شکنجه نعره
ثير آن فشارها روی من و گشت به تأ شان برمی یکنجکاو. ام اری را پشت سر گذاشتهدشو

 اتيا نه؟ توضيحشرايطی، خودشان قادر به تحمل آن هستند که آيا در چنان   ايناحتماًال
  . ها را به مقصودشان رهنمون سازد توانست آن من بيش از هر کس و هر چيز می

های شمالی به جمع افراد بند اضافه  بچه. الت زيادی شده بودترکيب بند دستخوش تحو
 به عنوان نشان و شناخته شد۶٠ی سال  اين افراد، پس از سرکوب گسترده. شده بودند

، امکان حضور در شهرهای شمالی کشور را از دست داده و به تهران هوادار مجاهدين
به اتهام تالش برای شوند و سپس  ان وصل میره به سازمدر تهران دوبا. آمده بودند

افراد مزبور . شوند  دستگير می،های شمال و پيوستن به مجاهدين عزيمت به جنگل
 جا به دادگاه  پشت سر گذرانده بودند و در همانشان را در گوهردشت يیدوران بازجو

افراد باقی مانده نيز غالبًا .  بودندتر اعدام شده ن گروه، افرادی پيشاز اي.  بودندرفته
سابقًا در فرعی مجاور بند به سر   هايی که بچه. های سنگينی گرفته بودند محکوميت

ها نيز در گوهردشت بازجويی و محاکمه شده بودند نيز به ترکيب  بردند و از قضا آن می
  .بند اضافه شده بودند
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٢  
هايی که از انفرادی با هم به بند منتقل شده بوديم، متوجه شدم  در اولين برخورد با بچه

 .خوانده است  می را در سلول انفرادی روز١٧نماز قضای روزانه ، که حسن مواليی
کنم  فکر می.  هستمنگران حسن مواليی: تم گفای برده، به گوشه را محمدرضا صادقی

از کجا به چنين : محمدرضا با بهت و تعجب گفت. بريده است يا در حال بريدن است
اگر نبريده : ای؟ در پاسخ گفتم ای، آيا چيزی از او ديده دريافتی رسيدی؟ تو که با او نبوده

آخر چه معنی دارد خواندن اين . راندشب  روز نماز قضا می١٧ همين خواندن بود هم،
همه نماز در روز، جز اعالن صريح بريدن؟ آدم صبح تا شب بايستد و آه و ناله سر دهد 

جا   شود؟ فرجی حاصل شود که از آنهو يک مشت الفاظ را پشت هم رديف کند که چ
نی در بيرون بيايد؟ مطمئن باش اين فرد در موقعيت خطرناکی قرار دارد و به لحاظ روا

چه را  در ثانی ترديدی ندارم آنيش کاری کرد يا نه؟ اشود بر دانم می نمی. عادل نيستت
و . ای ترديد  بود، بدون ذرهاز روی اعتقاد و باورش بر زبان راند که هنگام مصاحبه
ن پرداخت به اين که بداموضوعاتی ها و    روی کلمهمن از توقف او: بعد اضافه کردم

محمدرضا در مقابل استداللم چيزی نگفت، ولی مطمئن بودم که در ته ! ام ين رسيدهيق
به هر حال مسئله پيش خودمان دو نفر ماند تا اين که . دلش با نظرم موافق نيست
 حسن به واقع درهم .های مرا نشان داد  آمد، صحت گفتهحوادثی که چندماه بعد پيش

  .انده بودشکسته بود و ديگر چيزی از او باقی نم
   
٣  

ها  يیها متوجه شدم که خيرخواهی من در انفرادی و در خالل بازجو در صحبت با بچه
ها در  آن. های زيادی روی بند شده است باعث به وجود آمدن مشکالت و حساسيت

جايی که فکر  ناز آ. ، مسئول بند وقت سؤال کرده بودندی علی بقال شوشتری باره
 که کردم ير فشار است، تالش می قبلی زارد خاطر مسئوليت بند، مانند موکردم او به می

آمده در بند را خودم به عهده بگيرم وعلی بقال را فردی  پيش مسائلی  مسئوليت همه
معتقد به مقررات زندان نشان دهم تا مبادا به خاطر پذيرش مسئوليتی در رابطه با جمع 

 افراد ی ام تأکيد کرده بودم که وی چندين بار به همه در نوشته. رب رودبه زير ض
  . زد کرده بود که مبادا عملی خالف مقررات بند انجام دهيمها و از جمله من گوش اتاق

رسيد و  کار به نظر می  فرد خوب و موجهی بود، منتهی کمی محافظه شوشتریعلی بقال
چندين بار تالش کرده بود تا پاسداران را . ها تمايلی به او ندارند د که بچهکر احساس می

. ها از انجام آن سرباز زده بودند متقاعد کند که با استعفايش موافقت کنند ولی آن
کردند که علی بقال به خاطر رفتار  های من، تصور می بازجوها با توجه به نوشته
و به همين علت با . استعفا دادن تحت فشار استها برای  متعادلش، از سوی بند و بچه

کردم که بار فشار   سعی می،خبر از همه جا در حالی که من بی. استعفايش مخالف بودند
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ها در تدارک  های امنيتی زندان، بر اين تصور بودند که بچه  مقام.را از روی او بردارم
 چيزی که حقيقت !يک حرکت اعتراضی هستند و علی بقال مانع از انجام آن است

بايد دقت . دهد مان میتگاه دوستی خاله خرسه کار دس. بودبهايی  ی گران تجربه. نداشت
بايد ابتدا به مقصود مسئوالن زندان که همانا زير ضرب بردن . بردم ی به کار میبيشتر
علی بقال ها، در مورد  بردم و سپس با توجه به هدف آن می  ی زندانيان بند بود، پی همه
  . کردم  هيچ حرفی در رابطه با او مطرح نمیدادم و يا اصًال  توضيح میشتریشو
  
۴  

 توسط ١٩ نفر از افراد بند جهت انتقال به فرعی سالن ٣٠ بيش از دو روز بعد، نام
های انفرادی،  اين افراد را در واقع برای فرستادن به سلول.  خوانده شدداوود لشکری

ها را به جای  ی آن  آمد که همه دانم چه پيش  نمیخوشبختانهاما . انتخاب کرده بودند
، های پرويز سليمی ها نام در آن. منتقل کردند١٩های انفرادی، به بند فرعی سالن  سلول

، عباس ه، يزدان تيموريانزاد ، صابر اسماعيلو، علی سرابیگ محمد حسين حقيقت
، جواد ، يحيی مدرسی، کامبيزعطايی تهرانی، فرشيد فاريابی، رضا عصمتیريحانی
ا، ه باناحمد خان، ، علی ماليریی، سعيد جبرئيلی مالعبدالحسين ، مرتضیفرخی

، ، بهزاد دوستیجليل موسويان، سيد، جالل ماهرالنقش، علی تايکندیحميدرضا همتی
 اميدوار بيشترحاال نسبت به تصميمی که گرفته بودم . شد ديده می...  و، کرامتبهروز
  .  را به انفرادی منتقل کردند و حسين رزاقیآبادی نردای آن روز رضا بهمف. شدم می
  
۵  

هر گاه از مقابل .  خود را مطرح کندی ممکنکرد که به هر شکل  تالش میمجيد تبريزی
 با ،دوخت م در چشم من میای درنگ کرده و در حالی که چش شد، لحظه اتاق ما رد می
آميز ها کرده و به شکلی تهديد  به بچهسپس رو! خوب قسر در رفتی: گفت پوزخندی می

. رود اين ايرج، به قدر موی سرش از من کتک خورده است و از رو نمی: داد ادامه می
 وقتی دروغ کم  کهتگف   در مورد من میمجيد تبريزی. کرد در اين مورد البته اغراق می

ای از   شمهشخواست که در حضور هر بار نيز از من می. گويم  راست می،آورم می
اع تنهر بار پس از ام.  جمع بازگو کنمبرایهايی را که از دست او خورده بودم،  کتک

ها را خالی  کرد که تو دل بچه با اين کار تالش می. کرد من، خودش شروع به تعريف می
ای به  گشود، لحن مسخره  دش پی برده بودم و هر بار که لب به سخن میبه ترفن. کند

های  توصيف. گويد، نبوده است  اين طور که می،بندد خالی می: گفتم دادم و می صدايم می
او از فشارهايی که متحمل شده بودم، بيش از آن که باعث ايجاد ترس و واهمه در 

رفتار . ی با من داشته باشندبيشتر الفت ها انس و ها شود، باعث شده بود که آن بچه
 آن  کردند که پذيرش گاه چنان غرق در محبتم می. رانه بودها با من بسيار بزرگوا بچه
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های  که به بهانهشد  روزی نمی... ی والدين ثواب ، حسامخانلو چنگيز هادی. دشوار بود
کردند که بار خجالتی را به  شايد فکر می. ام نکنند  در بوسهم نکرده و غرقلگوناگون بغ
  ! آورند کردند به شکلی از دلم به در کشم و تالش می دوش می
. نفرادی منتقل خواهی شدبه زودی به اکه باش  دادند، آماده ز پاسداران وعده میهر رو
 که فرد  از طريق قاسم ماليی.ها بود گرفتم، ولی حق با آن شان را جدی نمیيها گفته

به هر کسی .  بودندمرفتار و کارهايکه مطلع باشم در جريان  نفوذی در بند بود، بدون آن
سوختم با اين حال  به شدت بيمار بودم و در تب و لرز می.  او بهشک و ترديد داشتم اال

. جا باشم  به حياط بند روم و تمام مدت را آنکردند که در ساعات هواخوری مجبورم می
چهار ساعت . پيچيدند تا جهنم هواخوری به پايان برسد ها چندين پتو دورم می بچه

 که در کوهپايه قرار گرفته است، برای کسی که حضور در سرمای آذرماه گوهردشت
  .پذير بود ه سختی امکان، بنبودبرد و روی پا بند   شديد رنج میآنفوالنزایاز 
  
۶  
های آموزشی که از طريق ويدئو  ها برای تماشای برنامه ی بند را صبح  حسينيهبدر

برخالف گذشته مجبور بوديم که چند ساعتی را به . کردند شد، باز می پخش می
 پاسدار به  و چندروزی او به همراه داوود لشکری.  گوش دهيمخزعبالت آخوند موسوی

چه :  پرسيدموسویآخوند . ی بند وارد شدند هنگام تشکيل کالس آموزشی به حسينيه
پيشنهادی برای پربار شدن برنامه های آموزشی داريد؟ همه سکوت کرده بودند و کسی 

ق و قد بلند با صورتی گوشت آلود از جای ، فردی چايزدان تيموريان. گفت چيزی نمی
هايش را غنچه کرده بود، با لحنی  که انگشتش را بلند کرده و لب برخاست و در حالی

های شما خيلی  اين بحث:  کرده، گفت موسوی آخوند سپس رو به !آقا اجازه: کودکانه گفت
بين آن کمی کارتون  ما بنشيند، ماها بهتر در ذهن وعکه موض برای اين. سنگين است

شليک خنده از ! پلنگ صورتی پخش کنيد تا آمادگی شنيدن بخش بعدی را داشته باشيم
تر   و حرکاتش داده بود و از همه مهمهيکل يزدان، لحنی که به صدا. هر سوی برخاست

 در ميان موسوی آخوند همان روز.  بوداشتهاش دل و روده برای کسی باقی نگذ خواسته
شما هيچ شانسی برای موفقيت در کشور : ی پرسش و پاسخ گفت بند و بعد از جلسه

دار هستيم، حق کارگر و   تبليغ کنيد که ما طرفدار سرمايهمثًال شما برويد هی. نداريد
اما کافی است که من ... بريم و های خوب را از بين می سانکنيم، ان کشاورز را تضيع می

ها کمونيست هستند و کمونيست  ام را سرم بگذارم و بروم ميان مردم و بگويم اين مهعما
 سادگیبه همين : سائيد، گفت هايش را به هم می سپس در حالی که دست. يعنی خدا نيست
عمق  به توانست  تر نمی  راسترو از اين. زنم های شما را می حرفی  زيرآب همه

ی ما را نيز  های جامعه واقعيت های او گفته ،وی ديگراز س! شان اعتراف کند فريبی عوام
هنگامی که در سلول . چيزی که بسياری چشم خود را بر آن بسته بودند .کرد بيان می
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افتاده  "کشيم با پتک کارگر، با داس برزگر، شاه تو را می"  انفرادی بودم بارها به ياد شعار
اين شعاری بود که دانشجويان . بودنيز  ای که حاکی از درد و سوزش  خنده.و خنديده بودم

ی هايشان در شهرها  ظاهراتدر ت ۵٧ی انقالب   در بحبوحه کنفدراسيون و هوادارعضو
   .دادند سرمیتر    تمامرچهبا خروشی ه...وآنجلس، سندياگو   لسفرانسيسکو، سان

اس د"واقعيت ساده نبودند که  قادر به درک اين عضو کنفدراسيوندانشجويان متوهم 
 فرود "دشمنان خدا" بيايد بر گردن "شاه کشی" ايرانی بيش از آن که به کار "بزرگر

کشد بهتر از هر کس شيوه به خدمت گرفتن آن   و ديوی که تحت نام مذهب تنوره می.آيد می
  . داند را می

 درستی از جامعه ايران نيز شناختنه تنها دانشجويان مزبور بلکه ديگر نيروهای سياسی 
توانند در  های عقب نگاه داشته شده تا کجا می دانستند که زحمتکشان و توده داشته و نمیخود ن

  . خدمت اهداف ضد بشری يک نظام قرون وسطايی مذهبی قرار گيرند



  

  ها پيوست

  گفتارهايی پيرامون زندان و مسائل آن
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 بويند یدهانت را م

  .دارم ی م دوستتیمبادا که گفته باش
  بويند یدلت را م

  ست، نازنين یروزگارِ  غريب               
 و عشق را

 بند کنارِ  تيرکِ  راه
 .زنند یتازيانه م

  
 ِ  خانه نهان بايد کردی عشق را در پستو

 وپيچِ  سرما بستِ  کج در اين ُبن
  آتش را
 بارِ  سرود و شعر به سوخت       

  .دارند یفروزان م                                     
  

  .به انديشيدن خطر مکن
 ست، نازنين یروزگارِ  غريب                         

 کوبد شباهنگام یآن که بر در م
 .به ُکشتنِ  چراغ آمده است

  
 ِ  خانه نهان بايد کردینور را در پستو

 ندآنک قصابان
  ها مستقر بر گذرگاه

  آلود  خونیبا ُکنده و ساتور
 ست، نازنين یروزگارِ  غريب                              

 کنند ی میها جراح و تبسم را بر لب
 .و ترانه را بر دهان

  
 ِ  خانه نهان بايد کردیشوق را در پستو

  
 کبابِ  قناری

  ياسبر آتشِ  سوسن و 
  ست، نازنين یروزگارِ  غريب                          

 ابليسِ  پيروْزمست
  ِ  ما را بر سفره نشسته استیسورِ  عزا

  ِ  خانه نهان بايد کردیخدا را در پستو
  

   احمدشاملو                                             



  
  

  های گسترده دستگيری

 تشکيالت ؛ طرح مالک و مستاجر؛ی خيابان  گشت؛ها  گلوگاه؛بندها راه
 ؛ها  دانشگاه؛های اسالمی مدارس  انجمن؛"دفتر تحکيم وحدت" ؛ستانیداد

  ... و خانه کارگر؛ها کارخانهها؛  اداره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شود دستگاه  ای موفق می هنگامی که عقيده
ی ابزار دقيق آن به  حکومت را با همه

ق ين ايراد به قدرت مطلکمترگ بگيرد، چن
آفرينی  آورد و به وحشت خود را تاب نمی

يازد و صدای هر مخالفی  دست می) ترور(
کند و چه بسا خود او را  را در گلو خفه می

.نيز  
                       

ستفان تسوايک ا   
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١ 
 کنار و کردن حکومت   و قبضه۶٠  خرداد٣٠  بعد از و باندهای وابسته به اوخمينی

 و ر صدد اعمال حاکميت فائقه خود برآمدندجمهوری، د ر از رياستصد زدن بنی
  .دادندجامعه سامان ر سرکوب تمام عياری را د

های های گسترده در شهر ، دستگيری۶١ - ۶٠های  يکی از معضالت جامعه در سال
رژيم به علت سرعت تحوالت در جامعه، هنوز . مختلف کشور و به ويژه در تهران بود

کرد تا با حضور  به همين دليل سعی می. نتوانسته بود تورهای پليسی خود را پهن کند
های پليسی خود را جبران  ضعفهای گسترده،  نظامی در کوچه و خيابان و دستگيری

 ١٧٦"عبداهللا پيام"های  اندازی سيستم پليسی نوين و شبکه ه نيروهای رژيم بعدها با را.کند
ی   نيروهای زبده"عبداهللا پيام"های  شبکه. آمدندر صدد بر طرف ساختن اين نقيصه برد

و سازماندهی به منظور انهدام تشکيالت  اطالعاتی بودند که توسط بقايای ساواک
 اين نيروها در کشف و انهدام .شدند سازماندهی و اداره می ن مجاهدي"چريک شهری"

های تيمی مجاهدين و دستگيری و به شهادت رساندن اعضای واحدهای عملياتی اين  خانه
 ضربات مهلکی به نيروهای رژيم وارد ساخته بودند، ۶١-۶٠سازمان که در تابستان 

های انقالب، با   و کميته و سپاهروهای دادستانی ني.قابليت بااليی از خود نشان دادند
زدن به ساختار   ضربهکارگيری تجربيات نيروهای ساواک شاه، در صدد   استفاده و به

ها اين نيروها توانايی و قابليت خود را در بعد. مختلف بودندهای سياسی  تشکيالتی گروه
  ١٧٧.های سياسی نيز به اثبات رساندند  و ديگر جرياندستگيری اعضای حزب توده

افراد زيادی به علت نوع پوشش خاصی که چه بسا زمانی نيروهای سياسی از آن 
 پاسداران در سطح شهرها ها و سپاه کردند، مورد سوءظن مأموران کميته استفاده می

تعدادی در تيرماه و شهريور .  داده شده بودندقرار گرفته و بعد از دستگيری تحويل اوين
 ١٧٨ و هشت شهريور بعلت خنديدن و يا خريد شيرينی بعد از وقايع هفت تير۶٠ماه 

  . نيروهای رژيم شناسايی و دستگير شده بودندتوسط 
جريان کار سياسی و  ديگر درکای که فعاالن سياسی از ي  گستردهبه علت شناخت

های باالی  تشکيالتی بعد از انقالب کسب کرده بودند، به مجرد اين که يک نفر در رده

                                                 
ران، در آن روزهای سخت     ": گويد  وزير کشور بود می۶۴-۶٠های    ر سال  که د    ناطق نوری   176 برای امنيت ته

اق می      که هر روز حادثه    ام                            ای اتف ه ن م ب ه وجود آوردي ه ب پاه و کميت تاد مشترکی از نيروهای شهربانی، س اد، س افت
ار              با هم .  از سپاه، فرمانده اين ستاد شد      "طينت  خوش" و آقای    "سمنات" ه ک پاه و شهربانی ک ه و س ان کميت اهنگی مي

وديم   ای را راه های ويژه بسيار سختی بود، گشت دازی نم د       خاطرات حجت  " .ان وری، جل اطق ن سلمين ن االسالم والم
  .٢٨ی صفحه١٣٨۴دوم، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ دوم 

قالب و ساير نيروها تشکيل شد و مسئوليت   برای شناسايی سازمان منافقين کميته مشترکی از سپاه، دادستان ان177
ه    .  بود- مخصوصًا منافقين-های ملحد و هدف بزرگ اين کميته ضربه زدن به تمام گروه      ن کميت در هفته سه روز اي

ی شکيل م ه ت وانيم برنام ا بت د ت ن ش سازی اي رای پاک وبی ب زی خ يم  گروهک ري ته باش ا داش د . ه اج احم اطرات ح خ
  .ت مرکز اسناد انقالب اسالمیسيدحسين نبوی، محمدرضا سرابندی، انتشارا: ، تدوين١٧٧ی  ، صفحهقديريان

  . و ساختمان نخست وزيریانفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی  178
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بريد،   میآموزی، محالت و دانشجويی مجاهدين های دانش تشکيالتی، به ويژه بخش
ی  به همين دليل دامنه.  کاری و جدی به تشکيالت و نيروها وارد کندضرباتتوانست  می

شد که افراد  آمد، بسيار گسترده بود و رژيم موفق می  که به تشکيالت وارد میآسيبی
هيچ راهی برای جلوگيری از چنين . ها کند ی زندان   دستگير کرده و روانهبسياری را

توانست در سطح شهر   می يک نفر با نشستن در گشت دادستانی.  متصور نبودباتیضر
بندهای مختلف   ها و راه ها و گلوگاه  در خيابانافراد زيادی. افراد زيادی را شناسايی کند

 منتظر روشن شدن وضعيت خود  و در اوينه عنوان افراد مشکوک، دستگير شدهب
ها، همه جا در حال اعمال  اللهی ها و پاسداران انقالب و حزب همأموران کميت. بودند

های رايج در آن دوران که به  ترين سياست رحمانه يکی از بی. فشار بر مردم بودند
شد، اين واقعيت بود که در صورت دستگيری، اين  صورت گسترده به کار گرفته می

ی   اصل بر گناهکار بودن همهزيرا که. گناه است بیکرد  ربانی بود که بايد ثابت میق
ی اوين بارها اعالم   به صراحت اين سياست را در حسينيهالجوردی. افراد جامعه بود

شدند، چرا  ی را متحمل میبيشتری  گاه افراد مشکوک و غير سياسی شکنجه. کرده بود
 ،ت آنان در مقابل شکنجه نداشتند و اين به پای مقاوم کردنکه آنان چيزی برای عرضه

  . افزودند شد و جالدان رژيم بر ميزان شکنجه می گذاشته می
جمهوری، بيش  ی انتخابات رياست  از دومين دوره، يک روز قبل۶٠در روز اول مرداد 

ر منتقل شده حصا  و سپس قزل نفر در گوشه و کنار تهران دستگير و به اوين۵٠از 
 به گزارش بيشتريی مقدماتی که  و بعد از انجام يک بازجو۶٠در مهرماه . بودند

و در همان ی آنان را به اوين منتقل کرده  هوضعيت و مشخصات قربانی شبيه بود، هم
ی اعدام سپردند و  های بسيار به جوخه سال تعداد زيادی از آنان را بعد از شکنجه

دستگير مهم های  در اين تورها، گاه مهره. عام شدند  قتل۶٧ ديگر نيز در سال تعدادی
  .گرفت نيز شکل میهايی  تراژدیشدند و  می
  
٢  

از در عرض دو سال، . ها سير تحوالت جامعه بسيار سريع و گيج کننده بود در اين سال
. وديمهای تاريخ معاصر رسيده ب ترين سيستم گربه يکی از سرکوب" بهار آزادی"

ها تحمل حکومت ديکتاتوری، به آزادی رسيده  ای جوان و ملتهب، بعد از سال جامعه
افراد . های سياسی شده بودند ی اقشار جامعه به نوعی درگير فعاليت تقريبًا همه. بود

های  های سياسِی يکديگر آگاه بودند و گاه از ميزان فعاليت جامعه نسبت به گرايش
ی صحت و درستی   بارها در زمينهفعاالن سياسی. داشتندخبر ديگر نيز  سياسی هم
شان پرداخته بودند و از عقايد  شان به بحث و جدل با مخالفان نظری و سياسی اعتقادات

زدنی همه چيز ممنوع شده  در يک چشم بهم. شان دفاع کرده بودند سياسی و ايدئولوژيک
فرد و گاه به اعدام او  شدن توانست به دستگيری و زندانی ترين امور می بود و ساده
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 و ها رسههای بزرگ، مد ها و کارگاه های اسالمی در سطح کارخانه  انجمن.منتهی شود
دهی  ين منابع جاسوسی و گزارشبزرگترشهرها و روستاها يکی از ها،  هها، محل دانشگاه

داره تعداد زيادی از زندانيان در محيط کار و ا. رفتند جهت دستگيری افراد به شمار می
کودکان و نوجوانان زيادی از روی نيمکت مدرسه . دستگير و به زندان منتقل شده بودند

گاه منتقل شده بودند و  و يا در حالی که سرگرم امتحان دادن بودند، دستگير و به شکنجه
  .کردند ی نامعلوم خود، روزها را سپری می در انتظار آينده

 را برای " بين حوزه و دانشگاهيم وحدتدفتر تحک"های اسالمی دانشجويان،  انجمن
ها برای  ات اين انجمنی امکان بسيج کليه  وخودی  های پراکنده وحدت بخشيدن به فعاليت

 در همکاری با  نقشی فعالها، تشکيل دادند و برد امر سرکوب در اجتماع و دانشگاهپيش
 به سال "دفتر تحکيم وحدت"ی تشکيل  سابقه. نهادهای سرکوبگر جامعه به عهده گرفتند

. گشت ی دانشجويان بر می ها و جلب توجه  و شکست رژيم در تسخير دانشگاه۵٨
ديدند،  نيروهای وابسته به رژيم که احساس خطر کرده و همه چيز را از دست رفته می

ا ارتباط ديگر بر آمدند و تالش کردند تا اين بحران در صدد نزديکی به يکبرای مقابله ب
از ای  به همين علت درخواست معرفی نماينده. تر کنند  را هر چه نزديکخود با خمينی

از  مرآب یيل شورايت منجر به تشكيها در نها یريگ ین پيا. جانب وی را مطرح کردند
 ز وابسته به رژيم از سراسر آشور و پنج نفر ایيندگان دانشجويهفت نفر از نما

، محمد مجتهد یبيا، حسن حبه یني خوئی، موسویا خامنه وابستگان حکومتی شامل 
ها  ی دانشگاه های مختلف، مسأله  جلسهین عده طيا. ر شدصد ی و ابوالحسن بنیشبستر

ه ي ارا چند به خمينییيها نه گزارشين زمي دادند و در ا قراریررسرا مورد بحث و ب
ی ن شورا اطالق شد آه در ابتدا گرچه عنواني بر ا"م وحدتيدفتر تحك"بعدها نام . کردند

ران و اگذ انيبن.  مانده استین تشكل باقين نام بر اينمود، اما تا به امروز ا موقت می
اهللا  حبيب، م اصغرزادهي، ابراه در ابتدا عباس عبدى"م وحدتيدفتر تحك" اعضای مؤثر

، محسن ميردامادی، باآالمي، صادق زاني، سعيد حجارشكورىراد رضا محمدف،بيطر
اهللا  د، حشمتانژ ، محمود احمدیپور  حميدرضا جاليی، هاشم آغاجری،محسن کديور

 "ت مشارک جبهه"گيری   آنان در شکل اکثربودند که در دوران خاتمی...  وطبرزدی
افراد فوق نقش بزرگی در !  در آمدند"طلبی اصالح" و اين بار از در ١٧٩شرکت کردند

يان گی دانشجو تبعيد و آوارار، و سرکوب، کشت"انقالب فرهنگی"ی  راه انداختن فاجعه به
ها بر پا کردند، چنان تأثير  که اينان در دانشگاه" انقالبی. "مان داشتند و اساتيد ميهن

شک  ی ايرانی گذاشت که بی عميق و ماندگاری بر نظام آموزش عالی و در نهايت جامعه
  .ی ملی نشست  اين فاجعه و مبهمها سال بايد به کنکاش در زوايای ناروشن ده

                                                 
رزدی      بعدها حشمت    179 ه حسين رحيمی          اهللا طب اش ساخت ک يس سازمان سنجش آموزش کشور، موسوی              ف  رئ

د رحمتی                ازمسئولين دانشگاه تربيت مدرس، علی مقاری      ران، محم شگاه ته ه دان ر راه     معاونت طرح و برنام  وزي
  . اند ی طراحان انقالب فرهنگی بوده وترابری دولت خاتمی نيز در زمره
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٣  
بردند و هيچ شانسی برای  ها در انزوای مطلق به سر می نيروهای رژيم در دانشگاه

توانستند در شوراهای  ها به ندرت می آن. ها و مراکز آموزشی نداشتند ی دانشگاه اداره
تحرک دانشجويان در سطح جامعه و . تشکيل شده از سوی دانشگاهيان حضور يابند

ی و نقش به سزای آن در باال بردن سطح آگاهی مردم، ی جنبش دانشجوي فعاليت گسترده
 کادرهای ،نيروهای سياسی. رو ساخته بود مسئوالن رژيم را با چالشی بزرگ روبه

 طريق به گسترش  گزيدند و از اين ی خود را از ميان دانشجويان برمی ارزنده
ت رفت، هم های سياسی خود که تهديدی اساسی برای رژيم به شمار می تشکيالت

ی  های انقالب و سرکوب لجام گسيختهآورد برای هجوم به تمامی دست. ماردندگ می
گر رژيم به بنيروهای سرکو. مردم، الزم بود که يورش همگانی از اين نقطه آغاز شود

اهللا کنونی را از پشت   دست انصار حزب در اعمال خشونتهايی که اللهی همراه حزب
، با هجوم "دفتر تحکيم وحدت" های اسالمی نجمنبودند، با هدايت و جلوداری ابسته 

ی دانشجويان   و با کشتار وحشيانه تحت عنوان انقالب فرهنگیها گسترده به دانشگاه
ها  دانشگاه به سرکوب تمام عيار جنبش دانشجويی و تعطيلی مطلق ،مبارز و انقالبی

 برای حل يک بحران عظيم که بعدها "پاک کردن صورت مسئله"  تزی نطفه. دست زدند
 با پاک کردن صورت ۵٩عام زندانيان سياسی تکرار شد، در سال   با قتل۶٧در سال 
  .  ادعايی رژيم بسته شد”انقالب فرهنگی“ها و  ی دانشگاه مسئله

   فروردين ٢۶در مان منجر شد،  کليد آغاز اين توطئه که به يکی از فجايع بزرگ ميهن
 در دانشگاه تبريز و در خالل يک سخنرانی و پرسش و پاسخ بعدی رفسنجانى توسط ۵٩

 در شورای ”انقالب فرهنگی“ی  توطئه. آن زده شد که به درگيری بين دانشجويان انجاميد
ريزی شده بود و   پیی و رفسنجانیا ، خامنهر، باهنانقالب و با کارپردازی بهشتی

ی اول و نيروهای مسلح  اللهی در وهله های اسالمی دانشجويی و نيروهای حزب انجمن
روزهای بعد . ان آن بودند مجري،های بعدی های انقالب در مرحله  پاسداران و کميتهسپاه

دادند، با پشتيبانی آشکار  اللهی که دو درصد دانشجويان را تشکيل می دانشجويان حزب
ی رژيم، دست به تحصن و اشغال ساختمان مرکزی دانشگاه تبريز  پايه بلندمسئوالن

اللهی در   به تسخير نيروهای حزب١٨٠صنعتو  فروردين نيز دانشگاه علم ٢٨در . زدند
ی  ، خواستار تصفيه۵٩ی خود در فروردين روز در پيام نوش از آن، خمينیپي. آمد

های  دانشگاه"شده بود تا بتوانند  "اند اساتيدی که به شرق و غرب وابسته" ها از دانشگاه
ی  ، همهدر واقع از آغاز سال و انتشار پيام نوروزی خمينی.  را برپا کنند"اسالمی

  . ها بودند ی رژيم به دانشگاه نيروهای سياسی چشم انتظار يورش همه جانبه
ای به   فروردين همان سال، شورای انقالب با صدور اطالعيه٣٠در پی اين تحوالت در 

در . ها و مراکز علمی را صادر کرد صحنه وارد شد و حکم حمله و هجوم به دانشگاه
                                                 

  . رياست جمهوری رژيم يکی از سردمداران اين جريان در دانشگاه علم و صنعت بود محمود احمدی نژاد180
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های سياسی در  ت گروهي دفاتر فعالچنانچه آمده بود که ی مزبور از جمله اطالعيه
ها و مؤسسات آموزش عالى ظرف سه روز برچيده نشوند، توسط شورای انقالب  دانشگاه

های سياسی در  شورای انقالب از دفاتر هواداران گروه. و مردم برچيده خواهند شد
  .بردند  نام می"ستادهای عملياتی"ها، به عنوان  دانشگاه
هايی که روزهای بعد منجر به کشته وزخمی شدن تعدادی بسياری از  ریيريان درگدر ج

 و "م وحدتيدفترتحك"ا يهاى اسالمى  ، انجمن"اهللا امت حزب" ك سويدانشجويان شد، در 
ی سرد و گرم مجهز ها ه سالحهای انقالب و پاسداران انقالب اسالمی بودند که ب کميته

ن سازمان ا متشکل از هوادار"ان مسلمانيانجمن دانشجو"گر يدبودند و در سوى 
هاى  كيداران سازمان چرا متشکل ازهو"شگاميان پيانجمن دانشجو"ران، ين خلق ايمجاهد

كار و نيروهای خط سه، ي هوادار سازمان پ"ان مبارزيانجمن دانشجو"ان، ريفدايی خلق ا
ان چپ بودند که با دست خالی به مقابله با يگر دانشجوي و دان هوادار راه آارگريدانشجو

ی   در روزهای اوليه شروع پروژهانجمن دانشجويان مسلمان. مهاجمان پرداخته بودند
عام دانشجويان، با  های رژيم برای قتل ی مقام  با اطالع از توطئه،”انقالب فرهنگی“

 سئوالندورانديشی و احساس مسئوليت، اعالم کرد که دفاتر خود را تخليه کرده و به م
، دانشجويان ی مجاهدين های مجدانه و مسئوالنه  تالشرغم علی .دولتی تحويل خواهد داد
ی دفاتر  ی تخليه  از پذيرش ايده و سازمان پيکارهای فدايی خلق هوادار سازمان چريک

 در اری که شع.دادند زده و شعار مقاومت و ايستادگی سر میها سر باز   خود در دانشگاه
ی نيروهای  جدی شدن خطر حملهبا  .عملی بود روانه و غير  به غايت چپآن روزها

 ها ه در آخرين لحظ"مبارز"و  "پيشگام" دانشجوياناهللا به دانشگاه،  حزب و ، کميتهسپاه
ی دفاتر که  تخليه .صدر از دانشگاه خارج شوند مجاهدين و بنیفتند با وساطت پذير
وجود  با تعلل و عدم ، انجام گيرد و باالتوانست چند روز قبل و از موضعی مناسب می

  روانه های چپ بينی سياسی و طرح شعار کوتهرهبری فدائيان و در گيری  قدرت تصميم
 و "پيشگام"دانشجويان .  انجام گرفتضعی پايين از مواز سوی رهبری سازمان پيکار،

ی   در محاصره"تسليم شده" و "شکست خورده"به شکل نيروهايی در تهران  "مبارز"
ها  درگيری در تمامی شهرها و دانشگاه .مجبور به ترک دانشگاه شدندنيروهای پاسدار 

ها به شمال  اللهی ای از پاسداران و حزب  را همراه با عدههادی غفاری. ادامه داشت
ها تعدادی از دانشجويان توسط نيروهای  در اين درگيری. کشور گسيل داشته بودند

  . اللهی کشته و مجروح شدند مهاجم پاسدار و حزب
اهللا وقت با دانشجويان برای تسخير دانشگاه  گيری نيروهای فاالنژ و انصار حزبدر در
 و دامادشان ی کديور، از جمله محسن کديور  خانواده١٨١. نفر زخمى شدند۴٩١از، شير

 "انقالب فرهنگی"ای بودند که در شيراز تحت عنوان   از فعاالن فاجعهعطااهللا مهاجرانی
 آن زمان هنوز دانشجوی مهندسی الکترونيک بود ولی بعدها محسن کديور. اتفاق افتاد

                                                 
  .١٣۵٩ ارديبهشت ٢ی آيهان،    روزنامه181
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 را به دانشگاه شيراز که از استانداردی "دايناسورهای قم"حوزه علميه و تلمذ نزد 
اهللا  نويس بعدی و يکی از منتقدان انصار حزبطنز. ، ترجيح دادالمللی برخوردار بود بين

عليرضا علوی .  از ديگر افراد فعال در اين فاجعه خونين بودجديد، سيد ابراهيم نبوی
 و مسئول ”اصالح طلبان دوم خردادی“ استاد دانشگاه فعلی و نظريه پرداز تبار

ی  عالی کابينه ، وزير علوم و آموزشاطالعاتی قبلی رژيم و دکتر مصطفی معين
 از اعضای فعال انجمن اسالمی دانشگاه شيراز بودند  و محمد خاتمیویميرحسين موس

ی فرهنگی و کشتار  ای که به فاجعه اندازی غائله که نقشی اصلی و اساسی در راه
  . دانشجويان منجر شد، داشتند

 دانشگاه جندی شاپور را در های ریيدرگشدگان  اللهی اهواز اجساد آشته نيروهای حزب
ان زندانى از جمله دآتر اسماعيل ياى از دانشجو ی آارون انداخته و عده رودخانه

  .ی اعدام سپردند  را به جوخههای فدايی خلق ايران  از هواداران سازمان چريکسايمينر
 از ی مجاهدين جمهور وقت رژيم که هنوز توسط مانورهای ماهرانه ر رئيسصد بنی

جا که ممکن  کرد تا آن نقشی دوگانه در اين ميان داشت و تالش می ، جدا نشده بودخمينی
پای اين که با و ا. کشداش را از آب بيرون ب است منافع خود را تأمين کرده و گليم

 نقش ميانجی امضا کرده بود،ب، مبنی بر تهديد دانشجويان را ی شورای انقال اطالعيه
های سياسی از يک طرف و مقامات دولتی و نيروهای سرکوبگر  بين دانشجويان و گروه

نقشی مؤثر در جلوگيری از  و در نهايت به عهده گرفته بودنيز از طرف ديگر را 
 فاتحانه در ی دانشگاه و پيروزی نيروهای مهاجم، اما به مجرد تخليه. ا کردخونريزی ايف
گر   وارد دانشگاه تهران شد و در حالی که بهشتی در کناری ايستاده و نظارهکنار بهشتی

وی . اللهی به سخنرانی پرداخت بود، در صحن خونين دانشگاه برای فاتحان حزب
انشگاه را تبريک گفته و به رجزخوانی برای نيروهای انقالبی پيروزی آنان در تسخير د

های  اين گروه:  مدعی شدکارانه فريباش  او در خالل سخنرانی. و مترقی پرداخت
ها درس و تعليم و تربيت  ها را تعطيل کردند چرا که در دانشگاه سياسی بودند که دانشگاه

   ! نظام تبديل شده بودندهای تخريبی بر عليه جايی نداشت و به مرکز فعاليت
 تشکيل شد و خيل  به دستور خمينی" انقالب فرهنگیستاد"در پی اين يورش وحشيانه، 

کام ارتجاعی صادره از گران ايرانی، توسط اح عظيمی از اساتيد و محققان و پژوهش
 و کارگزاری عوامل ١٨٢ به رياست عبدالکريم سروشگان خمينیسوی گماشت

                                                 
 و سرکوب نيروهای مترقی در يک موضع گيری سخيف و          پس از کودتای ارتجاعی عليه بنی صدر         سروش  182

ا   اتفاق افتاد  ما حادثه نادری که در ايام اخير در کشور       ": می گفت ضدمرد ردم     و رئيس جمهور ب خواست عمومی م
رين و                   با و ده ت رين حوادث سياسی      يک حرکت مدبرانه امام از صحنه سياست حذف شد، از آموزن عبرت انگيزت

که يک بدن سالم يک  همانطور" :او همچنين اظهار داشت ".کشور ما در دوران جمهوری نوپای اسالمی ايران بود
  .١١۴ ،١١٣، ١١٢مجله سروش شماره های  ."دفع کردند را] بنی صدر[کند، او عضو فاسد را دفع می
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 از کار برکنار شدند و ١٨٣ و دکتر علی شريعتمداریداحم طلبی چون شمس آل فرصت
  . های ناخواسته شدند های اعدام و يا تبعيد ها و جوخه ی زندان بعدها روانه

شود که پای   به مدارک و اسناد باقی مانده از آن روزها مراجعه شود، مشخص میاگر
 حکم اخراج صدها و هزاران دانشجو و استاد مترقی و انقالبی را عبدالکريم سروش

ی  کرد و گذشته عملای به  اشارهکوچکترين که امروز بدون ١٨٤امضا کرده است
متأسفانه او بدون پرداخت .  دارد"نوگرايی" و "طلبی اصالح"ی  ه خود، داعيآفرين فاجعه

بارترين فجايع فرهنگی   در يکی از جنايتوگويش ای به خاطر نقش بدون گفت ينههيچ هز
ی  المللی کرسی استادی داشته و در ضمن کباده های معتبر بين اصر، در دانشگاهمع

! کشد را نيز يدک می... ونت و تحمل و مدارا و دوری از خشروشنفکری و روشنگری و
اند و يا جالی  که قربانيان وی ساليان سال است که روی در نقاب خاک کشيده در حالی

کوره "اگر او امروز از . اند شدهميهن کرده و در غربت و دور از عزيزان خود پير 
و  گشت وگرنه او  گدازانی است که نصيب ملت ايرانی کند، کوره صحبت می" انقالب

  و"خشونت"و دوستانش  در نظر او .شان شد  نصيب"بهشت انقالب" هايش مسلک هم
گذاشتن   کناربلکه ۶٠ی  های هولناک دهه بودن آن نه سرکوب وحشيانه و اعداممذموم 

 انصار ی سخنرانی در محيطی آرام و بدون مزاحمت ها از قدرت و نداشتن اجازه آن
  :گويد   و پيش از آن می٧٠ های دهه ی سال  مقايسهبااو . اهللا است حزب

ن يار ناراحت آننده بود، هميی آه برای من بسيزهايكی از چيبه هر حال 
خورد و   یش از همان روزها به چشم ميها  آه جوانهعنصر خشونت بود

 به ١٣٧٠روز شدت گرفت و از سال   بهروزافت آه يسفانه نه تنها آاهش نأمت
ماندهی شد و به صورت تًا سازقيان در دستور قرار گرفت و حقيصورت عر

  ١٨٥.است ما در آمدي در سیك عنصر رسمي
  
۴  

، ۶١-۶٠های  البی و مترقی در خالل سالبار جنبش انقنی سرکوب خو در ادامه
ين نقش را به عهده بزرگتر بعدی "دفتر تحکيم وحدت" ها و های اسالمی دانشگاه انجمن

ی مشارکت فعال در سرکوب خونين جنبش  ها در زمينه نامهترين کاراهداشته و از سي
  !توانند به خود ببالند دانشجويی در سطح جهان برخوردارند و از اين بابت می

 و اطالعات يان دادستانیها که بازجو ها و اعضای فعال آن های اسالمی دانشگاه انجمن
                                                 

د183 ريعتمداری  آل احم ه و ش ر دو از اعضای کميت الب    ه يش از انق شر در پ وق ب اع از آزادی و حق ی دف  ايران
  !دبودن
ار تحصيلی 184 شجويان را ۵٩-١٣۵٨  آم شان می١٧۴،۴١٧شمار دان ر ن م در سال تحصيلی   نف ين رق د، هم ده

شگاه ۶٢-١٣۶١ شايی دان ر اعالم شد١١٧،١۴٨ پس از بازگ ارت ديگر، .  نف ه عب ه۵٧٠،۶٩ب شجو از ادام ی   دان
 ۶٢-١٣۶١ نفر در سال ۵٧٩٣ به ۵٩-١٣۵٨ نفر در سال ۴٣،٢٢١التحصيالن از  تحصيل باز ماندند و شمار فارغ

  .۵۶ی   صفحه٧ی  ی تحليلی آموزشی لوح شماره نشريه. کاهش يافت
  .  گفتگو با دکتر سروش تحت عنوان فقه و روشنفکری دينی، نشريه نامه185
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دادند، نقشی به سزا در به بند کشيدن و کشتار انقالبيون و   پاسداران را تشکيل میسپاه
ی   دهنده گر و سازمان آنان در واقع هدايت. دداشتنشجويان مترقی و مبارز نبه ويژه دا

اد نگاهی گذرا به ترکيب شورای مرکزی جه. ی رژيم بودند های سرکوبگرانه فعاليت
 و وزارت  پاسداران، بازجويان دادستانیسازندگی، جهاد دانشگاهی، اطالعات سپاه

ی از های اسالمی دانشجويی، يک انجمن. کند  میثابتاطالعات، صحت ادعای فوق را 
 شدن به محض مشخص. شجويان بودندسازی عليه دان ترين منابع برای پرونده مهم

، انجمن اسالمی دانشگاه مربوطه گزارش بلند بااليی نسبت به موقعيت تحصيلی فرد
های اسالمی  انجمن. داشت ی رسيدگی کننده ارسال می وضعيت فرد تهيه و به شعبه

امور تربيتی “های  ها به کمک تشکل آن. مدارس نيز در اين زمينه بسيار فعال بودند
، دانش آموزانی را که در دوران فضای نسبتًا باز سياسی فعال بودند، شناسايی ”مدارس

آموزانی که از  بسياری از دانش. سپردند  می سپاه وگران دادستانی و به دست شکنجه
  منتقل شدند، در مدتيل و از سر جلسه امتحان دستگير و به اوينپشت ميزهای تحص

  . ی آتش ايستادند های اعدام در آوردند و در مقابل جوخه زمانی کوتاه سر از ميدان 
  
۵  

 و بعد از موفقيت نسبی رژيم در سرکوب و کشتار انقالبيون و به ويژه ۶١در بهار 
های الزم برای فعاليت سياسی  ز بين رفتن زمينهدانشجويان و استادان مترقی و ا

های  انجمن. ها آغاز شد ها در دانشگاه  رشته ازی بازگشايی بعضی دانشجويان، زمزمه
هايی   فرم”دفترتحکيم وحدت“اسالمی دانشگاه نيز به موازات آن فعال شده و از طريق 
ها به خوبی   پرسشاز ترکيب. را در سطح زندان و بين دانشجويان زندانی پخش کردند

مشخص بود که کار توسط يک سيستم اطالعاتی و امنيتی پيشرفته انجام گرفته و 
برد اين سياست  های اسالمی مأمور به پيش  و انجمن"دفتر تحکيم وحدت"های  تشکل

 اطالعاتی ها، سيستم ها و الزام دانشجويان به پر کردن آن ی فرم با ارائه. ننگين هستند
ی دانشجويان  های اسالمی وابسته به آن با در دست داشتن اسامی کليه کشور و انجمن

توانستند پی ببرند که چه تعداد از دانشجويان در  سراسر کشور به راحتی می
ها  اند و چه تعداد از آن ی اعدام سپرده شده های خيابانی کشته شده و يا به جوخه درگيری

يق از اين طر. ها فراری هستند برند و چه تعدادی از آن میها به سر  در زندان
ی  اين دايرهو .  باشنددباي در پی تعقيب و دستگيری چه کسانی کردند که ريزی می برنامه

  .کرد تر می تر و موفقيت آنان را در شکار انقالبيون، تضمين شده کار را محدود
ر سرکوب و کشتار و ماشين اعزام عنوان ابزا ، تنها به۶٠ی  های اسالمی در دهه انجمن
رفتند و نقش مهم ديگری در جامعه به عهده  ها به شمار می  توپ به جبهه دِمگوشِت
. کردند اس عمل می ها همانند بازوهای اجرايی نيروهای گشتاپو و اس اين انجمن. نداشتند

های   به سرعت پستانهای اسالمی دانشجوي  و انجمن"تحکيم وحدت دفتر"عناصر فعال 
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 امنيتی و انتظامی را به دست ،های قضايی سياسی، اجتماعی و اقتصادی و گاه اهرم
مبارزه "يک روز دم از . کردند می گرفته و هر روز به فراخور دوران، سازی را کوک 

زدند و  می "خط امام" و دفاع از "خوار و بازوی اجرايی آن ليبراليسم با امپرياليسم جهان
در هر دو .  به سبک و سياق خودشان"ی مدنی طلبی و جامعه حاصال"روز ديگر دم از 

طرفه آن که آنانی که ادعای .  به شعبده بازی مشغول بودندمردمصورت، در کار فريب 
 دارند، معلوم نيست که به چه دليل بر استفاده از "شکنیساختار" حتا و "طلبی اصالح"
ی کدام يک از  افشاری دارند؟ آنان خود را ادامه دهنده پ"دفتر تحکيم وحدت" نام

دانند؟ مگر نه اين که تالش اين نيروها برای استفاده   می”دفتر تحکيم وحدت“های  سياست
ی اين نهاد است؟  ههای گذشت ها از اقدام ، دليلی بر تأييد آن"دفتر تحکيم وحدت"از نام 

دانند؛ آيا دليل ديگری بر اين   میها  انجمنهمانخوار  خود را ميراثايشان  که مگر نه اين
  پافشاری موجود است؟ 

  
۶  

ها، يعنی  ی آن کننده نهاد متشکل و شوراهای اسالمی کارها و  های اسالمی کارخانه انجمن
ان کارگران ميترين اهرم سرکوب در سطح جامعه و به ويژه در   نيز مهم"خانه کارگر"

 اسالمی های  شوراهای اسالمی کار و انجمن،خانه کارگر. اند و فعاالن کارگری بوده
ها  های اسالمی در دانشگاه  و انجمن"دفتر تحکيم وحدت" در واقع نقشی را که ها کارخانه

. ده گرفته بودند سراسر کشور به عههای به عهده داشتند، در ميان کارگران و کارخانه
های  ترين بخش های ضد کارگری، از مهم برد سياست سرکوب و کنترل کارگران و پيش

با و شوراهای اسالمی  ها اين انجمن. دان رفته های سرکوبگر به شمار میفعاليت اين نهاد
 نشانگا نمايندهای  های کارگران مبارز و مترقی و تالش اشراف کامل نسبت به فعاليت

های به غايت ارتجاعی رژيم، به شناسايی و  د شرايط کار و افشای سياست بهبوبرای
ا ياری ه برد اين سياست ربط را در پيش  و نهادهای ذیپرداخته میشکار آنان 

، از )عباد (يکی از سردمداران اين جريان علی ربيعیبه همين دليل . اند رسانده می
 وی با داشتن. استهای امنيتی رژيم  ترين مهره  از مهممعاونان وزارت اطالعات و يکی

دبير شورای امنيت " هم اکنون نيز در سمت ،ی سرکوب و کشتار بيش از دو دهه سابقه
، ١٨٦عليرضا محجوب. گيری رژيم مشغول به کار است  در باالترين نهاد تصميم"ملی

از ديگر ... ی و، حسن صادقمحمد عرب ه، علیزاد سم سرحدی، ابوالقاحسين کمالی

                                                 
، از حزب جمهورى اسالمی به پيوستن پس از ، شهرك اآباتان و جنرال موتورزکارگران  و محجوب،  ربيعی186

ارگرى       اندازی و      رئيس و گرداننده اين حزب، مأموريت راه       سوى بهشتی  حزب جمهوری   گسترش فعاليت شاخه آ
روی حزب     ۵٨پس از انجام اين مأموريت در بهار        . اسالمی را به عهده گرفتند     اللهی    اين دو نفر با هدايت صدها ني

ارگر  " به ،و شبه نظامی ه ک ود      " خان ارز ب سلط نيروهای چپ و مب ه در ت رده و  ک ه ک ه اشغال خود در     حمل  آن را ب
رداد      ای شد برای يورش و اشغال دفاتر سازمان   اين يورش مقدمه  . آوردند شرو در م شگاه  ۵٨های مترقی و پي  و دان

  . ۵٩ها در ارديبهشت 
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نمايندگی ند که به تناوب به پست وزارت کار، رفت سردمداران اين جريان به شمار می
 آن به سر  کامل در آرزوی تصاحب و ياپرداختند  خانه کارگربه هدايت يا ،مجلس
های  ترين دوران رژيم، عضو شورای سرپرستی زندانه در سياهزاد  سرحدی. بردند می

های رژيم و   در زندانی شکنجه  بعد از قوت گرفتن شايعه۵٩وی در سال . رژيم بود
 مبنی بر وجود شش نوع شکنجه در ر ،صد نیبجمهوری وقت ابوالحسن  رياستافشاگری 

برای ضد انقالب شش جور شکنجه که جای خود دارد، : های رژيم، اظهار داشت زندان
  !بايستی شش نوع گورستان تهيه ديد

خود پوشيد و در ه ی عمل ب ه ديری نپاييد که جامهزاد  بينی و يا آرزوی سرحدی پيش
های کشور آباد و به  ، به برکت وجود رژيم جمهوری اسالمی گورستان۶٠ی  خالل دهه

های  ی گزارش انجمن به واسطه. های کشور تبديل شدند ترين مکان يکی از پرمشتری
های کار، دستگير و به  دسته کارگران مبارز و پيشرو و فعاالن عرصه - اسالمی، دسته
ر شاهد به حصا  و قزل، اوين۶٠ی  های اوليه دهه در سال. شدند  برده میزير شکنجه

های بزرگی چون ايران ناسيونال،  زنجير کشيده شدن تعداد زيادی از کارگران کارخانه
  . بود... زامياد و
 اطالعات جهت های اسالمی ادارات دولتی نيز يکی از منابع مهم گردآوری انجمن

ها نقش حراست اطالعات و  اين انجمن.  بردن افراد بودنددستگيری و به زير شکنجه
 و بسط سرکوب در  عهده داشتند و ضمن اشاعه  را در ادارات و مراکز دولتی بهساواک

از . کردند سازی می ، پروندهنشاناهمکارهای سياسی  محيط کار، در رابطه با فعاليت
های مختلف صنفی،  ، در اثر کار مداوم پليسی و اطالعاتی، تشکيالت۶٠اواخر سال 

  .سياسی و فرهنگی را تا مرز تالشی پيش بردند
  
٧  

ی کار اطالعاتی و پليسی باعث به صحنه آمدن عنصر جديدی  پيشرفت رژيم در صحنه
تشکيالت موازی و تورهای . گی آن افزوده شد و پيچيدی بعد بر ابعاد ها شد که در سال

ی کار اطالعاتی و پليسی به شمار  ها در زمينه ، يکی از اين پيشرفتی دادستانی گسترده
و به مرز  ه در داخل کشور تمامًا ضربه خورد تشکيالت مجاهدين۶١در سال . رفت می
 اندازی تورهای دادستانی ضا را برای تشکيل و راهاين واقعيت، محيط و ف. شی رسيدتال

خط مجاهدين در اين .  ارتباط، آماده ساخته بودفاقدانقالب برای جمع آوری هواداران 
. ها به سازمان بود  آن کردنهای خودجوش و تالش برای وصل دوران، تشکيل هسته

وقت به چنگ  ها وصل شوند، آن از اعضای اين هستهکافی بود که عوامل رژيم به يکی 
ی کسانی که  يابی به کليه ی افراد هسته و بعد کانال زدن به نقاط ديگر و دست آوردن کليه

 ها افراد هسته. شد میپذير   امکانسادگیرفت، به  ای احتمال فعاليت از سوی آنان می ذره
خواسته به خدمت دستگاه جديد در  نانشان، با تمامی توش و تواخبر از اين موضوع بی
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اين سياست، بدون صرف انرژی . کردند آمدند و از انجام هيچ تالشی فروگذار نمی می
  . کرد  بهره وری رژيم را چند برابر می،خاصی

او در . برد اين خط در تهران بود، مسئول پيشی يک اوين ، سربازجوی شعبه“پيشوا“
، تشکيالتی را پی ريزی کرده بود که   به کمک تعدادی از افراد بريده۶٣-۶١ های  سال

رخورد با افراد، هواداران گيری و ب، به عضوکيالت داخل کشور مجاهدينبه عنوان تش
های نظامی  ملياتها را تا اجرای ع  و گاه آنپرداخت میمجاهدين و نيروهای فاقد ارتباط 

 های  به سبک مجاهدين، دارای خانهآنان. کرد ها را دستگير می آنسپس  نيز پيش برده و
گاه افراد را برای برخورد به . تيمی در نقاط مختلف و به ويژه باالی شهر بودند

کردند روابط و ضوابط تشکيالتی را رعايت   و سعی میدادند انتقال میهای مزبور  خانه
توانست به مشکوک   ردار بود، به راحتی میالبته اگر فرد از هشياری الزم برخو. کنند

 فريب .افتادند ری در تور رژيم میانگا  در اثر سادهبيشترافراد، . بودن روابط پی برد
گی  از پيچيدمواردی  يشه و در همه، به معنی اين نبود که عوامل رژيم همخوردن افراد

که به دام اين  سانیيکی از ک. نقص بود العاده و بی م برخوردار و يا کارشان فوقالز
، بازيکن تيم ملی فوتبال ايران و عضو باشگاه تشکيالت کذايی افتاد، حبيب خبيری

 که رژيمنيروهای از سوی وی با پيشنهاد شرکت در عمليات مسلحانه . ورزشی هما بود
ود که او اين باتهام اصلی . نيز موافقت کرده بود در قالب مجاهدين با او ارتباط داشتند،

 بود و به خيال خود در ارتباط با مجاهدين در دورانی که وصل به نيروهای دادستانی
کرد از نيروهای   يک انتقاد ساده نيز به مسئوالن خود که تصور میاحت ،کرد فعاليت می

، شد میمان پيشنهاد  که از سوی سازمأموريتی و برای انجام هر مجاهد هستند نکرده
به اين ترتيب رژيم . ی اعدام سپرده شد  به جوخهخاطر به همينوی . آمادگی داشت

ی که از تشکيالت قطع شده و موفقيت زيادی در رابطه با دستگيری و سرکوب کسان
   .گی فعاليت سياسی بر عليه رژيم داشتند، کسب کردآماد

ربه زدن به فعاالن سياسی از زمان شاه های سياسی و ض  جريانو ارتباط باسياست نفوذ 
 نژاد علی شهرياری  که نيروهای سياسی از عباسضرباتی. شد  دنبال میتوسط ساواک

آمده بود متحمل شدند، گاه   که به خدمت ساواک درمسئول تشکيالت تهران حزب توده
، )خارج از کشور(از راه دورتشکيالت  هدايت به کارگيری روش ١٨٧. بودناپذير جبران

های الزم را برای نفوذ ساواک و وارد آوردن  زمينهاز سوی حزب توده، در واقع 
 و به  خرداد٣٠در دوران پس از . کرد  فراهم  به اين حزب نظامی و تشکيالتیضربات

، ز کشور و انتقال تشکيالت به خارج الی مجاهدينويژه پس از خارج شدن نيروهای اص
ها  آن.  ايجاد شده بودهای ساخته شده از سوی رژيم  الزم برای رشد جريان زمينه
  . های خود را گسترش دهند توانستند از خالء به وجود آمده استفاده کرده و شبکه می

                                                 
روه    ) زسا  ، ناصر کاخ  هللا پاکنژاد شکرا(   گروه فلسطين   187 ا   و يکی از گ دها سازمان چريک        يه ه بع دايی     ی ک های ف

  . لو رفتند از طريق شهرياری نژاد....و) ، حسن ضياظريفیگروه بيژن جزنی(خلق ايران را تشکيل داد 
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٨  
 همچنينطالعاتی و پليسی و ، تلفيقی از کار ای اعضای حزب توده ردهدستگيری گست

ی اعضای رهبری و دفتر  گيری گستردهز دستای پس ا گی و همکاری عناصر تودهواداد
گی پس از درخواست اين واداد. ها بود ای طوالنی آنه سياسی حزب توده و مصاحبه

 و ديگر رهبران حزبی از نيروهای فعال اين حزب برای معرفی خود  و عمويیکيانوری
ها در  ای  پاسداران، خود را به شکل صف کشيدن تودهبه نيروهای اطالعاتی و سپاه

تی رژيم زمانی مشخص شد گی دستگاه اطالعا پيچيد. ها نشان داد کز اين ارگانمقابل مرا
ی اين سازمان در ازبکستان   که در کنگرهاکثريتفدائيان ی اعضا و وابستگان  که کليه

توسعه و پيشرفت کار . شرکت کرده بودند، بعد از مراجعت به کشور دستگير شدند
کنگره فعالين (اطالعاتی و پليسی رژيم به هنگام دستگيری وابستگان به جناح کشتگر 

ی رژيم   کسی توانست از تور گستردهکمترتقريبًا . ، بيش از پيش مشخص شد) آذر١۶
ی پيش  دهنده  به خوبی نشان۶۴ تا ۶٢های  اين تحوالت در خالل سال. خالصی يابد

  . های اطالعاتی و امنيتی بود افتادن رژيم از نيروهای سياسی، در زمينه
  
٩  

کرد يک کپی از اصل اجاره نامه  ملزم می ها را خانه  که صاحب"مالک و مستاجر"طرح 
 در گی تعداد زيادی از مبارزان و مجاهدينهای محل ارائه دهند، باعث آوار را به کميته

 در سطح شهر و يا نقل مکان از شهری آمد و رفتآنان مجبور بودند با . سطح شهرها شد
بينی تحوالت ناشی از اجرای اين طرح،  رژيم با پيش.  خود را پنهان کنندبه شهری ديگر

های ورودی و خروجی شهرها،  های ايست و بازرسی در گلوگاه با قرار دادن پست
شان بود، بدل ساخته  هايی که به دنبال گاهی برای صيد ماهی های فوق را به کمين محل
شد  گفته می. های رژيم شدند گاه ی شکنجه هافراد زيادی به اين شکل دستگير و روان. بود

ی مجاهدين که به خدمت نيروهای اطالعاتی رژيم در   و عناصر بريدهکه حسين روحانی
 کشنده و ضرباتآمده بودند، نقش به سزايی در طراحی و اجرای اين طرح که 

  . وارد کرد، داشتندها  مانده نيروهای آن های سياسی و باقی ويرانگری به گروه
  

١٠  
من در . های گسترده بودند افراد خانواده، بستگان و آشنايان نيز از ديگر منابع دستگيری

گشتم و چندين قرار ديگر را نيز  ، در حالی که از يک قرار تشکيالتی باز می۶٠مهرماه 
ی  تهکميان ام شناسايی و توسط مأمور ترعمهرساندم، از طريق دخ بايد به سرانجام می

 از اين شانس برخوردار بودم که از خوشبختانه. هفت حوض نارمک دستگير شدم
ی قبل از دستگيری، استفاده کرده و مدارک همراهم را به موقع در  فرصت بدست آمده

منتظره چند شانسی بسيار و به شکلی غير ا خوشالبته ب. محل دستگيری جاسازی کنم
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 ١٨٨.برادرش لو رفته و دستگير شد  نيز توسط زنمهدی مهرمحمدی. د آزاد شدمهفته بع
 امام جمعه اروميه در کتاب خاطراتش اعتراف ١٨٩)مالحسنی(بعدها غالمرضا حسنی

 اطالع داده و محافظ  را به مهدوی کنی رشيد حسنی،کرد که وی محل اختفای فرزندش
 و از "اقليت"رشيد که از کادرهای سازمان . خود را برای دستگيری او همراه کرده بود

  .زندانيان سياسی دوره شاه بود بالفاصله به تبريز منتقل و اعدام شد
 لو داده بود ی، يکی از بازجويان دادستانیحيدر ی را برادرش محمد حاجحيدر اعظم حاج

  .شد ی خواهرش حاضر می و خود به هنگام شکنجه
  ١٩٠.  توسط پدرش لو داده شده بود که به سرعت اعدام شدعطيه محرر خوانساری

 که با نام مستعار در زندان جاهد زندانی ممتوجه شدم يکی از بستگان يکدر بازجويی 
 و با دادن نام واقعی او، از آثار ی بازجويی برد، ضمن تماس تلفنی با شعبه  میبه سر

اللهی بر بدن دختر   توسط نيروهای حزب خرداد٣٠خالل تظاهرات  چاقويی که در
 بود که دختر زندانی را به شعبه ذشتهچيزی نگ. بخت فرو رفته بود، ياد کرد نگون

ی حائز اهميت،  نکته. رداختندآوردند و در اولين اقدام به بازرسی محل چاقوخورده پ
آور و در عين حال مضحک قضيه اين بود که بازجويان، چاقوخوردن توسط درد

و های اين زن مجاهد به شمار آورده   خرداد را يکی از جرم٣٠اللهی در  نيروهای حزب
   .دادند  به خاطر همين تحت فشار قرار میاو را

ی   افتادم که در جريان حملهاختيار به ياد اسماعيل جمشيدی  با ديدن اين صحنه، بی
ی فک مورد اصابت گلوله  تکنيک، از ناحيه ها به خوابگاه پلی اللهی پاسداران و حزب

وی را در بند ديدم، موضوع را با خنده با او که  به مجرد اين. ران قرار گرفته بودپاسدا
مواظب باش نفهمند که گلوله : در ميان گذاشتم و به شوخی به او متذکر شدم که

ای، برايت بفرستند و مجبور باشی  ای را که خورده حساب گلوله شايد صورت! ای خورده
ن تو بهای رنجش و تالشی را که برادر پاسدار از شليک کردن گلوله و زخمی کرد

  !متحمل شده، بپردازی

                                                 
دام، يکی از صحنه            االسالم      ديدار محمود طريق    188 ده  های تکان    با مادرش لحظاتی قبل از اجرای حکم اع  و  دهن

شان    مادر محمود که جزو نيروهای رژيم به شمار می. ای بود که از تلويزيون پخش شد  مشمئزکننده رفت در حالی ن
ه ب د ک ومداده ش ادی و  ه خاطر محک ود، ش ده ب ه شدت شکنجه ش ز ب اه ني ه در دوران ش دام ک ه اع دش ب شدن فرزن
 پيوست و سپس مارکسيست شد اهللا بود که بعدها به مجاهدين    حزب  محمود از اعضای قديمی گروه    . کرد  پايکوبی می 

  .کارگر پيوست و پس از پيروزی انقالب به سازمان راه
ی        مالحسن  189 ده خمين ه        در آذربايجان   ی امام جمعه اروميه و نماين ی، سرپرست کميت ی و     های آذربايجان     غرب غرب

تاهای   نيروهای تحت امر وی با آتش گشودن روی مردم بی. نماينده مجلس نيز بود    دفاع جنايات بسياری را در روس
ا در شهري        ه قارن شين از جمل اطق کردن ان      ۵٨ور کردستان و من د و صوفيان در آب درقاش، يوسف کن ... و .۵٩، اين

  . در اين کشتارها صدها نفر از مردم روستاهای فوق به طرز فجيعی به قتل رسيدند. مرتکب شدند
ودن، خاطرات اعظم حاج                      190 سان ب ای ان اب به ه کت در   برای اطالع بيشتر رجوع کنيد ب شارات انجمن     حي ی، انت
  .٨٣، چاپ اول، زمستان هما



  
  

  شکنجه

، يی، زندان، بهداری، دادگاههای جسمی و روانی در دوران بازجو شکنجه
هايی  پيش و به هنگام اعدام و تداوم آن پس از آزادی از زندان؛ شکنجه

  ... وهای شکنجه شد؛ گونه میی زندانيان اعمال  که بر خانواده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ميان مظالم بشری هيچ چيز به قدر ايراد تعمدی 
درد و رنج، ناموجه و نابخشودنی نيست و هيچ چيز 

ی خوار و خفيف کردن انسانی در بند، توهين  به اندازه
.شود به ساحت مشترک بشری محسوب نمی  

 
١٩٨۴الملل،   بين سازمان عفو  
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ترين و   را به عنوان اصلیی گسترده از شکنجه گر استفادهبرکوهای س تمامی رژيم
گيری، سرکوب، فروپاشی يابی به اطالعات به منظور دست ستکارسازترين ابزار برای د

چه که  آن. شناسند های مترقی و مبارز و مخالف خود می و نابودی نيروهای سازمان
کند، تداوم   دنيا متمايز میسرکوبگرهای  ی را از ديگر رژيمرژيم جمهوری اسالم

يی و در های خودسرانه و غيرانسانی بعد از دوران بازجو شکنجه، آزار و اذيت و اقدام
انه تا سرکوبگرهای  ی اقدام دامنه. است بعد از آزادی از زندان حتادوران تحمل کيفر و 

در نظام جمهوری . گيرد  زندانيان را نيز در بر میجاست که خانواده و کودکان آن
  :گيرد اسالمی شکنجه در سه مرحله و به سه منظور انجام می

 و محافل قضايی اعتراف نزد بازجو( برای دست يابی به اطالعات و تشکيل پرونده - ١
  ؛ )رژيم
و و تلويزيون، زندانيان، رادي(  برای اعتراف به گناه و جرم در برابر جمع - ٢

  ؛ )های جمعی  مطبوعات و ديگر رسانه
چه بر زبان آورده شده از   و نشان دادن و اثبات آن"اسالم" و بازگشت به دامان  توبه- ٣

يی، جاسوسی، زدن تيرخالص و يا همکاری در حلق ، بازجوطريق مشارکت در شکنجه
برای نيل به چنين اهدافی، انواع شکنجه، آزار و  .و دوستان پيشينآويز کردن ياران 

ای از  شود که پاره ی ديگر توسط عوامل رژيم اعمال می های خودسرانه اذيت و اقدام
که بپردازم  مواردیام تنها به ذکر  در اين راه تالش کرده. شوند جا آورده می ها در اين  آن

 با رعايت دقت و وسواس زياد، فقط ، نيز محدودارد ای مو  در پاره.ام به چشم ديدهخود 
دانم که تنها   همه می با اين .ام چندين منبع موثق شنيدهاز  ام که موردهايی را ثبت کرده

های  در زندانی روزمره    وحشيانههای بخشی از واقعيت شکنجه و آزار و اذيت و اقدام
 مواردر داشت که هر يک از نبايد از نظر دو. ام جمهوری اسالمی را عنوان کرده

بار جسمی و   و آزار و اذيتی که در زير آمده است، اثرات و عوارض زيان شکنجه
  . رود روحی شديدی روی قربانی داشته که گاه تا آخر عمر از بين نمی

  
  يی در دوران بازجو  شکنجه١

های رژيم اعمال   در زندانيیوران بازجوهايی را که در د ترين انواع شکنجه شايع
  .ی جسمی و روحی تقسيم کرد توان به  دو دسته شوند، می می

   
  های جسمی  شکنجه١-١

  
  های توأم با آن  کابل زدن و شکنجه١-١-١

 به کف پاها در حالی که  زدن کابل در قطرهای گوناگون در مراحل مختلف شکنجه- 
 اند؛  فرو کردهزندانیر دهان ای کثيف يا جوراب د کهنه
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   زدن کابل به پشت کمر و باسن؛- 
  ، آلت تناسلی؛)حد سر در گوهردشت( زدن کابل به سر- 
   شده و بانداژ شده؛  کابل زدن روی پاهای شکنجه- 
  حس شده؛  شده و بی کشيدن جسم سخت، نوک تيز يا برس سيمی به پاهای شکنجه- 
  شده؛  به باال و پايين پريدن روی پاهای شکنجه زندانی اجبار- 
   شده با پوتين؛  لگد کردن پاهای شکنجه- 
  قطع عضو زير کابل، قطع انگشت و ناخن؛- 

، در واقع اين نوع شکنجه. تر از زدن کابل به کف پا نيست ای دردناک هيچ شکنجه
  .ترين نوع شکنجه است ترين و شايع کارسازترين، وحشيانه

  
   آويزان کردن- ٢-١-١

  ؛توالیها و روزهای م  برای ساعتزندانیها به شکل قپانی و رها کردن   بستن دست- 
  روی تخت، نشستن يک بازجوزندانیی قپانی، خواباندن   ترکيب بستن دست به شيوه- 

زمان از دو سوی به کف   کابلی که همضرباتها با   آوردن روی آنها و فشار روی دست
  شود؛   زده میزندانیپای 

   آويزان کردن از سقف توام با دستبند قپانی؛- 
 ودش  به دری که باز و بسته می رادر اين حالت يک سر طناب.  صليبی بستن زندانی- 

 به صورت بسيار ندانیزگاه،   و هر بار با باز و بسته کردن در شکنجهکنند وصل می
  شوند؛ کند بندهايش از هم جدا می ای که احساس می گونه شود، به دردناکی کشيده می

  ها؛  ی دست  آويزان کرد فرد از سقف به وسيله- 
  ی پاها و به صورت وارونه؛ از سقف به وسيلهزندانی  آويزان کردن - 
ی ا هادی خامنه( کابلاتضرب و توأم کردن آن با زندانی جوجه کباب، نوعی از بستن - 

  ؛)در اتاق ما، خود به ديدن آن اعتراف کرد
  . ترکيب آويزان کردن با کابل زدن- 
  

  ندان  سوز- ٣-١-١
   داغ کردن؛ - 
   سوزاندن نقاط مختلف بدن با سيگار؛ - 
ی  سوزاندن با فندک، سوزاندن با نفت و گازوييل و سوزاندن عورت با چوب گازوييل- 
 در آبان ها به خمينی  در زندان منتظریگاننمايند يزدی يکی از ی محمود محمدی نامه(

  ؛) نقل شده است که در کتاب خاطرات منتظری۶۶
در (شود   جشن تولد ياد میها که از آن به عنوان مراسم  روشن کردن شمع زير بيضه- 

از يک منبع کامًال . شد ويژه روحانيت در تهران به کار برده می رابطه با متهمان دادگاه
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  ؛)ام موثق شنيده
 .  سوزاندن با اتو و اجاق برقی- 
  

  ضرب و شتم - ۴-١-١
ل توپ فوتبال با ضربات  را در ميان خود به شکزندانی چند نفر بازجو.  توپ فوتبال- 

  ؛ هندد  می  پاسيکديگرمشت و لگد به 
ی سنگين و زنجير به   زدن با چوب بيس بال و يا چماق، قنداق تفنگ، سنگ، وزنه- 

  نقاط مختلف بدن؛ 
  ؛... دنده، از جا در آوردن کتف وزندانی، دست و پای ستن شک- 
  ؛شود ه شکستن ساق پا میپا که منجر ب فلزی به ساق های نوک  ضربه زدن با پوتين- 
 محکم از دو طرف به گوش که ارتعاشات زيادی در مغز را ضربات وارد کردن - 

  شود؛ باعث می
 که در زيرزمين ٢٠٩گاه  هنگام بردن فرد به شکنجه(ها   پرتاب کردن از بلندی و پله- 

سمت پايين پرتاب ها به   را از پلهزندانیمشت و لگد ات آن واقع بود، غالبًا با ضرب
  ؛)کردند می

   تمرين ضربات و فنون کاراته و جودو روی زندانيان؛- 
   نگاه داشتن سر در زير آب؛- 
  روی زمين؛به  گرفتن از گيس و مو و کشيدن زندانی - 
  ی دمپايی پالستيکی   زدن ضربات سيلی به صورت زندانی به وسيله- 

 و از  محسوب نشده و تعزير يان شکنجهيک از موارد فوق از نظر بازجو  هيچ: توضيح
  ! شود   ياد می"خوری ملی"آن به 

  
  انواع ديگر شکنجه - ۵-١-١

خودی که  ؛ کاله)گرفت بطور گسترده مورد استفاده قرار نمی( استفاده از دستگاه آپولو- 
  ؛ او پيچيده شود  در گوش نجهزير شکفريادهای زندانی در تا شود   میشتهگذاسر بر 

 توأم با ضرب و شتم زندانیی مخصوص و دادن حالت خفگی به   سر در کيسهشتن گذا- 
  او؛ 

   شوک الکتريکی؛- 
   استفاده از باتوم برقی برای ضرب و شتم افراد؛- 
  ؛ودش  میزندانیهای برقی که ضرباتش باعث ايجاد شوک در   استفاده از دستکش- 
  ين به بيضه؛ ی سنگ  بستن وزنه- 
يد درد ها فشار آورده و تول ها در يک گوی ويژه که به بيضه  قرار دادن بيضه- 

  ؛شود  کرده و باعث بيهوش شدن زندانی می وحشتناکی
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 که در دراز مدت کارساز  او آب روی سرهای هبستن فرد و چکاندن قطر.  قطره چکان- 
  ؛)ا اعتراف به ديدن آن کردی در اتاق ما هادی خامنه(است

  ؛)در تهران چندان معمول نبود... ( کشيدن ناخن و- 
 .)ها معمول بود در شهرستان( فرو کردن ميخ در نقاط مختلف بدن زندانی- 
  

  ی جنسی تجاوز، تهديد و سوءاستفاده - ۶-١-١
  ؛...يان، حکام شرع، پاسداران و توسط بازجوزندانی تجاوز به زنان - 
  يی؛ به هنگام بازجوزندانیی جنسی از زنان و دختران   سوءاستفاده- 
  لخت شدن به ويژه در مورد زنان؛  اجبار زندانی به - 
  های جنسی به افراد، به ويژه زنان؛   زدن تهمت- 
  يی؛های زشت به زنان هنگام بازجو  به کاربردن الفاظ رکيک و دادن نسبت- 
  ديد به تجاوز جنسی به ويژه در رابطه با زنان؛ ته- 
 تجاوز جنسی مکرر به مردان، به ويژه در مناطق کردنشين به منظور تحقير، شکستن - 

  ؛ها  آن و گاه برای به همکاری کشاندن
 د مردان به منظور تحقير آنان؛قع استعمال اشياء سخت در م- 
  ؛ )زنان و مردان(  انحرافات جنسی به اقرار نسبت به داشتن گناهان وزندانی اجبار - 
  .ها و جرايد عمومی کشور  تهديد فرد نسبت به انتشار اقارير او در روزنامه- 
  

   و آزار و اذيت در بهداری شکنجه- ٧-١-١
امروزه پزشک موظف است تا آخرين لحظه از محکومان به مرگ پرستاری 

ی درد؛  آسايش و تسکين دهندهو مراقبت کند و بدين ترتيب در مقام مأمور 
. شان پايان بخشيدن به زندگی است در رديف کارگزارانی جا گيرد که وظيفه

 به محکومان داروهای آرام بخش  ی اعدام نزديک است؛ هنگامی که لحظه
 در عين آن که  :اوتوپيای مالحظه کاری قضايی چنين است. شود تزريق می

 او را از  آن شود که آن را حس کند؛گيرد مانع از  زندگی را از محکوم می
 و  اش محروم کند بدون آن که درد و رنجی به او برساند؛ تمامی حقوق

 ١٩١.کيفرهايی عاری از هرگونه درد بر او تحميل کند
های بشر آورد دستها قرون وسطايی است و با  کارکردهای اين رژيم در تمامی زمينه

 بهداری، پزشک و کادر پزشکی ،ژيمهای ر در زندان. سر جنگ و ناسازگاری دارد
  . بوده و کارشان تحميل درد به جسم و روح زندانی استجزيی از سيستم شکنجه

 و يا پرسنل بهداری که تر توسط بازجو  کندن بانداژ روی زخم با شدت هر چه تمام- 
  د؛ وش منجر به کنده شدن پوست و بافت آسيب ديده می
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  حسی موضعی؛ هوشی و يا بی  جراحی بدون بی عمل- 
   در اختيار نگذاشتن داروهای مسکن؛- 
 تحت دياليز و کسانی که از درد به خود  داروی مسکن در سرم زندانِی قطع تزريق- 

  ؛پيچيدند به دستور بازجو می
   در بهداری؛ بازجو توسطهای ناشی از شکنجه  فرو کردن پنس و جسم تيز در زخم- 
 در باالی تخت بيماران و يان با انواع و اقسام وسايل شکنجه حضور يافتن بازجو- 

  های مکرر؛ گاه و انجام تهديد بررسی وضعيت آنان جهت بردن به شکنجه
 بتوانند ٢٠٩يان شعبه هفت و  بازجواجبار بيماران به کشيدن پتو روی سرشان، تا - 

 مورد نظر را در همان اتاق روی تخت بهداری مورد بازجويی و شکنجهبيمار زندانی 
  قرار دهند؛ 

 نيز به انی در کنار تخت زنداری دادگاهز در بهداری و برگی حضور حاکم شرعبرا - 
  ؛ شد همين شکل عمل می

  حسی؛   کشيدن دندان بدون استفاده از داروی بی- 
   عدم رعايت موازين و اصول پزشکی در درمان زندانيان؛- 
  .بيشتری   برای شکنجهکردن وی تالش برای درمان مقطعی زندانی به منظور آماده - 
  

  :های روحی شکنجه - ٢-١
  

  رتباط با خانواده در ازندانیی روحی  شکنجه - ١-٢-١
  ؛... به زدن کابل به همسر، بستگان، دوستان نزديک وزندانی اجبار - 
های استغاثه آميز   شنيدن فريادزندانی،گان  در مقابل ديد  کردن اعضای خانواده  شکنجه- 

  ؛ در زير شکنجه... ی همسر، پدر و مادر، فرزند و و ملتمسانه
اعم از پدر و مادر، همسر و فرزند، خواهر و (ی خانواده  تهديد به دستگيری اعضا- 

  ؛)برادر
   گروگان گرفتن اعضای خانواده؛ - 
   روی مادر؛  آوردن گرسنگی دادن به طفل شيرخوار برای فشار- 
  گان فرزند خردسال؛ کردن مادر و پدر در مقابل ديد  شکنجه- 
ته شدن فرزند و يا کش( دادن اطالعات نادرست در مورد سرنوشت اعضای خانواده - 

  ؛...)اعضای خانواده و
  .ی اموال و در به در کردن خانواده و يا تهديد به انجام آن  مصادره- 
  

  زندانی خرد کردن شخصيت - ٢-٢-١
 به در آوردن صدای حيوانات مانند عرعر کردن، پارس کردن، قارقار زندانی اجبار - 
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  کردن و يا صداهای نامفهوم؛ 
  ی چهارپايان؛  و اجبار او به حرکت به شيوهنیزندا نشستن روی پشت - 
  های گوناگون؛  با شيوهزندانی مسخره کردن - 
غلط "، "گه خوردم"های تحقيرآميزی چون   به بر زبان راندن عبارتزندانی اجبار - 

  ؛... و"کردم
 استفاده  کابل موردی اندازه مانند انتخاب نوع و  به انتخاب نوع شکنجهزندانی اجبار - 

  .در شکنجه
  

  ... و اعدام مصنوعی- ٣-٢-١
  .ی اعدام و تيرباران افرادی که در کنار او قرار دارند  در جوخه قرار دادن زندانی- 
طناب به دور گردن زندانی انداخته شده و به (  اجرای نمايشی مراسم دار زدن زندانی،- 

 پاها از روی زمين جدا شده و حالت خفگی به. کشند وی را باال میو با احتياط آهستگی 
  ؛)شود اين عمل چندين بار تکرار می. دهد  دست میزندانی

 با زندانینامه، نوشتن اسم   به اتاق وصيت و اجبار او به نوشتن وصيت بردن زندانی- 
  ماژيک روی پايش که يکی از مراحل قبل از اعدام است؛

آماده شدن برای اجرای حکم اعدام و در شب به منظور  زندانی متوالی های فراخواندن - 
  منتظر نگاه داشتن وی؛

ای که کسی از سرنوشت   تهديد به کشتن و دفن جنازه در محلی نامشخص به گونه- 
   آگاه نشود؛زندانی

 ۶٠تابستان ( و تهديد آنان به اعدام افرادی زندانيان در گودال  چندين ساعته خواباندن - 
  ؛)اوين

جه به سوابق امر و با تو (های وحشيانه و کشتن زير شکنجه  تهديد به اعمال شکنجه- 
  .)شته است، تنها شکل تهديد نداتجربيات زندانی

  
  خراشهای دل  به ديدن صحنهاجبار زندانی - ۴-٢-١

  سی؛ های سيا  و رهبران جرياند خانواده، دوستانی افرا  بر سر جنازهزندانی بردن - 
  ؛... برای ديدن جنازه در باالی دار، سطل آشغال و زندانيان بردن- 
  ؛ی ديگر زندانيان  دار زدن زندانی در مقابل چشمان حيرت زده- 
ی اعدام، زدن  ها به شرکت درجوخه های اعدام و اجبار آن  به صحنهزندانيان بردن - 

  ؛ ...تيرخالص، حمل جنازه، دادن شعار عليه قربانيان و
   ؛انی فرزند، همسر و بستگان به زنداني ان دادن پيکر درهم شکسته شده نش- 
  ...ی دلخراش اعدام همسر، برادر و   اجبار زندانی به ديدن صحنه- 
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  ... وبند، سلول انفرادی چشم - ۵-٢-١
های متوالی   که گاه تا ماهشکنجه و يیبند در مراحل دستگيری، بازجو ه از چشم استفاد- 

  ؛بديا ادامه می
ها و  گاه و راهروها برای ساعت يی، شکنجهی بازجو  نشاندن زندانی پشت در شعبه- 

  يافت؛  ها ادامه می  تا ماهمشترک گاه اين مدت در کميته. روزهای متوالی
  ها و روزهای متوالی؛ ساعت برای زندانین ت بيدار نگاه داش- 
  يی در شب؛  متوالی زندانی برای بازجوهای فراخواندن - 
  های متوالی؛  برای مدت استفاده از سلول انفرادی- 
  ها؛ های افراد درهم شکسته و گاه بحث با آن  به گوش کردن مصاحبه اجبار زندانی- 
  يی؛حکم و يا زير بازجو بالتکليفی طوالنی زير - 
  .  يک  نداشتن مالقات با بستگان درجه- 
 

   و آزار و اذيت در دادگاه شکنجه- ۶-٢-١
-۶٠های  های سال  در غالب دادگاهعشر بند وعدم رويت حاکم  با چشم حضور در دادگاه- 

  ؛ ۶١
يی و ی پرونده  به بازجو  تهديد زندانی به پذيرش کيفرخواست و يا ارجاع  دوباره- 

   روی او؛ ی شکنجه اعمال دوباره
 و يا عدم پذيرش  در دادگاه"گويی دروغ" به خاطر  و شکنجه صدور حکم تعزير- 

  کيفرخواست؛
   و تهديد زندانی به پذيرش کيفرخواست؛ در دادگاه حضور بازجو- 
 ؛  توسط حاکم شرع ضرب و شتم زندانی در دادگاه- 
 مهر در ۵بعد از  (يی و در کنار تخت شکنجهی بازجو  در شعبه برقراری دادگاه- 

زخمی و مجروح ديگر های   کنار بدن و در در بهداری، برقراری دادگاه)ی هفت شعبه
  ؛انیبيماران زند

شان  گی  اعمال فشار روحی روی زنان زندانی از طريق طرح سؤال در مورد آماد- 
های زيادی به اين ترتيب، به   سوءاستفاده. اللهی برای ازدواج با پاسداران و افراد حزب

 و دوران زندان به عمل يی، دادگاهی مراحل بازجو  زن در کليه ويژه از زندانيان تواب
  آمده است؛

شان به  بخشی از اموال) بخشش( کردن روی زندانيان متمول برای هبهبر  اعمال فشار - 
   انقالب و دولت؛دادستانی

  های سياسی؛  و محکوم کردن گروه تهديد به پذيرش مصاحبه- 
  . ر کنار محکوميت به زندان صدور حکم شالق د- 
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 به هنگام اعدام و تداوم آن بعد از  پيش از اعدام،انه وحشي و رفتارشکنجه - ٢
  اعدام
شود عنصرنمايش و درد از اعدام گرفته شود و مرگ  های مدرن اعدام تالش می در آيين

   .گرفتن حيات و زندگی از قربانیتنها تالشی باشد برای 
ای همراه   از يک لحظه طول نکشد، از پيش با هيچ شکنجهبيشترمرگی که 

 به زندگی اصابت کند نه بيشترنشود يا آسيبی بر جسد وارد نيايد، اعدامی که 
هايی  ها مرگ با وقفه  که در آنای  های طوالنی ديگر از آن مرحله. به بدن

 خبری  ،شد هايی متوالی تشديد می افتاد و با ضربه حساب شده به تعويق می
   ١٩٢.دنبو

کنون، هيچ چيزی مانع از اجرای  در نظام قضايی جمهوری اسالمی از بدو تأسيس تا
برعکس تالش شده است تا هر ...   بارداری و بيماری وحتاحکم اعدام نگرديده است، 

چرا که اعدام حکم خداست و حکم . چه زودتر حکم اعدام را در مورد قربانی اجرا کنند
 تمامی همچنين. مين معطل بماند و در اسرع وقت بايد اجرا شودخدا نبايد روی ز

 زندانیترين شکل از  شود تا حيات و زندگی را به جانکاه ها به خرج داده می تالش
زندانی بر ی   جنازه اما اين که چرا بعد از مرگی جانکاه نيز دست از سر.بستانند
 در دوران بربريت و قرون وسطا گشت به يک اعتقاد قديمی که ريشه می   بر،داشتند نمی
  ."ب ُمشرك، دست بر داشتيد از تعقيز نبايپس از مرگ ن" که معتقد بودند داشت

  های مختلف؛  به شيوهزندانيان  زجرکش کردن - 
  ؛ ی زندانی  شليک در رحم و بيضه- 
  تر کردن مرگ؛ کاه  به منظور جان تير خالص به زندانی تأخير در زدن- 
  ؛  زندانیايين و رها کردن کمر به پاز شليک - 
   کابل؛ضربات و  مرگ در زير شکنجه- 
  ؛)ها اتفاق افتاده است در شهرستان( زنده به گور کردن افراد- 
  ؛ه است مرسوم بود۶٠ی های اوليه دهه  کشيدن خون قربانی قبل از اعدام که در سال- 
   تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام؛- 
   شالق پيش از اجرای حکم اعدام؛ضرباتندانی به تحمل  محکوم کردن ز- 
 زندانيان محکوم به اعدام در مواردی از ميان تونلی از پاسداران مسلح به کابل و - 

پاسداران که به عدم بازگشت زندانيان . شدند عبور داده می) ديوار مرگ... (زنجير و
. کردند  وی آنان وارد می مرگبار را بر سر و رضرباتمحکوم به اعدام مطمئن بودند، 

  .بست جان زندانيان را به رگبار می های اعدام تنها پيکر بی گاهی جوخه
 های بر سر قبر بردن زندانيان زير اعدام و کسانی که عمليات نظامی داشتند- 

 . از بين رفته بودندی مجاهدين های مسلحانه عملياتکسانی که در جنگ و گان شد کشته
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تحريک های  خانواده  توسط زندانيان ضرب و شتم شديدباهای جمعه  در شب عمل اين
  ؛ همراه بوددر محلاللهی  و اوباش حزبشدگان   کشتهی شده

   خفه کردن به جای دار زدن؛- 
به علت شدت هنگامی که زندانی (  روی برانکارد و پتوزندانی به رگبار بستن - 

  ؛) قادر به ايستادن نباشدهجراحات وارد
 نگاه داشتن زندانی و انداختن طناب به دور گردنش در مواردی که وی به علت شدت - 

  د؛ و يا فلج شدن قادر به ايستادن نباشجراحات وارده 
  اند؛  شده   آويزان شدن از پای کسانی که به دار آويخته- 
   اعدام زنان باردار؛ - 
   دار زدن با جراثقال و گرداندن جنازه در شهر؛- 
های معروف و ديگر  ها، پل های عمومی شهر مانند ميدان ادن جنازه در محل قرار د- 

  .های پر رفت و آمد مکان
 
   رايج در طول دوران سپری کردن محکوميت ومعمولهای  شکنجه - ٣

گاه به اين  ( در طول دوران زندان، نه لزومًا برای بدست آوردن اطالعاتشکنجه
ستم ي از مقاومت در مقابل سی بلکه با هدف شکستن هر شکل)تگرف منظور نيز انجام می

 افراد ها  تا از آنشد  اعمال می،جاد وحشت و اضطراب دائمی در ميان زندانيانيو ا
گران را انجام داده و بوسه بر  يان و شکنجههای بازجو آموزی بسازند که فرمان دست

 رژيم در "حقانيت و اصالت"ن نيز از مبلغان آستان آنان زده و پس از آزادی از زندا
  . جامعه شوند

  
   زندانيان در فضاهای کوچکداشتن  نگاه - ١-٣

 متر مربع در ۴های مجرد با مساحت کمی بيش از  ها زندانی در سلول  جای دادن ده- 
  و عدم برخورداری از حداقل نور و هوا؛ رحصا قزل

  ؛٢٠٩های انفرادی   شده در سلولدت شکنجه به شزندانی حبس چندين - 
  ؛ متر مربع در اوين٣۶هايی با مساحت حدودن   نفر در اتاق١٠٠ تا ٧٠ حبس بين - 
ين امکانات کمترهای بسيار کثيف و نمور و تاريک بدون   حبس کردن زندانيان در محل- 

  ؛)رحصا گاودانی قزل(اوليه
ی  با حداقل جيره) خانه تاريک(های تاريک و بدون منفذ گوهردشت  حبس در سلول- 

 در شبانه روز به توالت برده يک بار تنها زندانی. غذايی و محروميت استفاده از توالت
  شد؛ می

ها   برای ماه...  والعه، هواخوری بدون امکان مط حبس کردن زندانی در سلول انفرادی- 
  انداز، موکت و پتوی کافی بود؛ زيرفاقد سلول ها که گاه  و سال
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   .ی کتک و انواع آزار و اذيت  همراه با جيره حبس کردن زندانی در سلول انفرادی- 
  

  خوابی و سرپا نگاه داشتن  بی- ٢-٣
و ترکيب ) گاه تا ده روز(بند به مدت روزهای متوالی با چشمندانی  سرپا نگاه داشتن ز- 

  ؛ی زندانی  ارادهتا شکستنی اين سيکل  و ادامههای کوتاه مدت  آن با نشستن
زندانی بايد پاهايش را به قدر (بند از شب تا صبح   سرپا نگاه داشتن زندانی با چشم- 

 از صبح تا غروب ...نگين ساختمانی واجبار او به انجام کارهای سو ) کرد  شانه باز می
  برای روزهای متوالی؛ی اين سيکل  و ادامه

 در هوای آزاد و بدون ،ا صبح در سرمای زمستانت داشتن زندانی از شب   سرپا نگاه- 
  لباس گرم؛

 بند برای روزهای متوالی در زيرهشت به سرپا ايستادن و نخوابيدن در  زندانی اجبار- 
در کنار هم ها گوش تا گوش  ا در طول راهروی بند و سلوله شبديگران حالی که 

العاده وحشتناکی  ها مجبور به تحمل شرايط فوق با ديدن آنزندانی  خوابيده بودند و
  شد؛  می

  های شب؛ های انفرادی در نيمه  سلول لگد زدن به در- 
  ...خوابی مزمن به خاطر نبود جای خواب، روشن بودن چراغ اتاق در شب و   بی- 
  

   قفس، واحد مسکونی- ٣-٣
  های متوالی؛  نشاندن زندانی در جعبه با چشم بند برای ماه- 
 روی تخت و بستن دست و پای وی به تخت، همراه با داشتن بر خواباندن زندانی - 

  های متوالی؛ بند برای ماه چشم
جا  د، در آنی زنان مجاه ر ويژهحصا محل خاصی در زندان قزل:  واحد مسکونی- 

 مداوم همراه با ضرب و شتم و تحقير، ايستادنسرپا زندانيان ترکيب وحشتناکی از 
در محل،  بند، حضور دائم بازجو خوابی، زندگی با چشم ، بیی دوستان اجبار به شکنجه

  ؛کردند را تحمل می... ای روحی مداوم، تحقير وفشاره
  ...  در کمد، توالت و  ویرف مانند قرار دادنهای نامتعا  حبس زندانی در محل- 
  

    و آزار و اذيت معمول در زندان ديگری از شکنجه  انواع- ۴-٣
 با زندانيان حمله و يورش پاسداران و مسئوالن زندان به بندها و ضرب و شتم شديد - 

  ؛...کابل، زنجير، چوب، مشت و لگد و
به جرم ورزش   راها نفر تان دهاتاقی بدون منفذ که در گرمای تابس:  اتاق گاز- 

 و به خاطر تعرق باال و نبود اکسيژن، افراد دچار انداخته در آن جمعی کردن، دست
  شدند؛ تنگی نفس و غش می
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ها  آن ميان که مجبور بود از زندانی را  به صف ايستاده وپاسداران در دو طرف:  تونل- 
  ؛ دادند یبگذرد، با کابل و مشت و لگد، مورد ضرب و شتم قرار م

مجبور کردن زندانيان به کارهای ساختمانی، حمل و نقل، :  بيگاری کشيدن از زندانيان- 
ی بار و   مانند کندن کانال، تفکيک زباله، تخليه،در زندان... تعميرات، نظافت و

های  بارگيری، تخليه فاضالب، آسفالت کردن محوطه و بندهای زندان، شستن راهرو
  ؛ ...زندان

ها به  بردند و اجبار آن تم شديد زندانيانی که در اعتصاب غذا به سر می ضرب و ش- 
  شکستن اعتصاب غذا؛

  ؛های انفرادی گوهردشت  ضرب و شتم شديد زندانی قبل از پخش غذا در سلول- 
بردند به خاطر عدم  می های يک بند به سر ی افرادی که در سلول جمعی کليه  تنبيه دست- 

  سی که در حال مورس زدن بوده است؛معرفی ک
  د؛ش زندانی که منجر به زخم عميق می تزريق دارو در زير پوست - 
بعد (خواندند  مارکسيستی که نماز نمی اجرای حکم شالق در هر وعده برای زندانيان - 

  ؛)۶٧عام  از قتل
  ؛ به بهداری نبردن بيماران و در اختيار قرار ندادن داروهای حياتی به زندانی- 
   گرسنگی مفرط دادن به زندانيان؛- 
  .ی جنسی نگهبانان و پاسداران مرد از زندانيان کم سن و سال  سوءاستفاده- 
  
کسب هدف (رحصا  در قزلهای رايج در دوران تسلط بهزاد نظامی شکنجه - ۴

  )رائه نداده استيی ا که زندانی در دوران بازجواطالعاتی
زير دوش آب سرد در هوای سرد زمستان در در  شالق زدن با کابل در حمام بند و - 

  ها؛ شب
  ؛نشانی دوستا ها به شنيدن و ديدن شکنجه  بيدار نگاه داشتن افراد بند و اجبار آن- 
  سوراخ کردن گوش؛- 
   زدن آمپول هوا؛- 
  ؛...زندانيانبند قپانی و آويزان کردن زدن دست - 
  ضرب و شتم شديد زندانيان؛  - 
  ها؛  آن  خواباندن زندانيان کف راهرو بند و دويدن از روی- 
   به خوردن آن؛ او و ريختن آن در توالت و اجبار زندانی زدن موی سر- 
  ؛نشان به زدن کابل به دوستازندانيان اجبار - 
ه افراد به خاطر دادند و سپس تنبي ها فرمان می  اجبار زندانيان به انجام اعمالی که آن- 

  ! ها  آن ها و يا دقيق و صحيح انجام دادن  انجام ندادن فرمان درست
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  ، آزار و اذيت و فشارهای روحی  شکنجه- ۵
  

   برای آزادی زندانيان دهندهميز و ايجاد شرايط آزارآهای تحقير اعمال روش - ١-۵
 ابالغ حکم ثانويه پس از اتمام محکوميت و ابالغ حکم جديد و يازندانيان  عدم آزادی - 

  مانيد؛ در زندان می) احراز توبه(مبنی بر اين که تا اطالع ثانوی
های اجباری به منظور آزادی از   الزام به نوشتن انزجارنامه و شرکت در مصاحبه- 

  زندان؛
 وثيقه، ضامن و سند ملکی بعد از اتمام محکوميت برای آزادی ذاشتن الزام افراد به گ- 

  .نداناز ز
  

  های ايدئولوژيک  فشار- ٢-۵
  ؛...های فرهنگی، مذهبی، سياسی و ها و برنامه  اجبار به شرکت در کالس- 
ها شده  های اجباری که زندانيان مجبور به انجام آن  اجبار به شرکت و تماشای مصاحبه- 

  بودند؛ 
در ...  زندان وکاری با مسئوالن در جمع، هم، اعالم انزجار اجبار به انجام مصاحبه- 

  ؛)در مقاطع گوناگون(طول دوران زندان
  ؛به هنگام رفتن به هواخوری"  ای امامخمينی" اجبار زندانی به خواندن سرود - 
  ند؛ پخش نوارهای نوحه و زاری به صورت مداوم از بلندگوهای ب- 
در (  و يا مراسم مشابه زندانی به نوشتن مقاله برای سالروز ورود خمينیجبار ا- 

  ؛۶ بند- رحصا قزل) کردند  صورت امتناع زندانی، وی را تنبيه می
و ) مانند نماز و دعا( مجازات زندانيان مجاهد به خاطر انجام فرايض دينی جمعی - 

داشت اعياد مذهبی و اجبار زندانيان غيرمذهبی به خواندن نماز و انجام فرايض بزرگ
  دينی؛

  ؛...های ملی مانند نوروز، شب يلدا و   ممنوعيت برگزاری جشن- 
 و ديگر رهبران رژيم به ، بهشتی نگارش انواع و اقسام شعارها، سخنان خمينی- 

  شد زندانيان؛ و های آمد  و محلديوارهای بند
ای به زندانيان بعد از موفقيت در انجام جنايتی از  هخام  تعارف کردن شيرينی و نان- 

  .های رژيم ها و سوگواری و اجبار زندانيان به شرکت در جشنسوی عوامل رژيم 
  

  ها  ايجاد فشار از سوی تواب- ٣-۵
   عناصر خود فروخته؛ها و برداری از تواب  اجبار زندانيان به فرمان- 
  های رژيم دست دارند؛ ها و کسانی که در جنايت  اجبار زندانی به زندگی در کنار تواب- 
ها و عناصر بريده و ارائه گزارش لحظه به لحظه   کنترل دائم زندانيان از طريق تواب- 
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  .يان و مقامات زنداناز اقدامات زندانيان به بازجو
  

   از توالت و حمام ديت در استفاده ايجاد محدو- ۵-۴
به علت (های انفرادی نزد ديگران در سلول زندانيان به استفاده از توالت در اجبار - 

  ؛)قرار داشتن توالت در سلول
 ١٠٠ تا ٨٠ دقيقه برای اتاقی ٢٠( عدم فرصت کافی برای استفاده از توالت و حمام- 

  ؛)نفره
توالت هنگام لزوم و نياز فوری، مجبور شدن اجازه ندادن به زندانی برای رفتن به  - 

  ؛ها نفر زندانی به رفع جاحت در حضور ده
گرم و سرد و يا قطع آب هنگامی که تعداد زيادی از زندانيان داروی   بستن شير آب- 

   کرده بودند؛ نظافت استفاده
  . به استفاده از آب سرد برای استحمامزندانی  اجبار - 
  

  )اشتراکی ( ضد کمونیی اعمال مقررات واسطهحی شديد به  فشار رو- ۵-۵
 و تحت عنوان ممنوعيت زندگی کمونی(بند سلول و هم منوعيت کمک به هم م- 

  ؛)اشتراکی
  گو و تماس با افراد سلول؛ و  ممنوعيت گفت- 
  های ديگر؛ ها و سلول آمد به اتاق و  ممنوعيت رفت- 
 مواد غذايی، بهداشتی، و هر ی اشتراکی از پوشاک،  اجبار زندانيان به عدم استفاده- 
  چه که در تصور بيايد؛ آن
   ممنوعيت تعارف کردن چيزی به دوستی- 
نامه از همسر و يا پدر و مادر برای کشيدن    اجبار زندانی به گرفتن اجازه- 

  ؛)۶ بند - رحصا قزل(سيگار
   ممنوعيت آموزش به ديگران؛- 
  ؛ ... ممنوعيت آموختن زبان خارجی و - 
  ؛... و   کارهای دستی و هنری  ممنوعيت انجام- 
 بايکوت شده زندانیزندانيان حق نداشتند با . شان اتاقی  اجبار افراد به بايکوت کردن هم- 

  صحبت کنند؛
ی خارج شدن از تخت در طول روز و شب   زندانی اجازه. در روی تختزندانی حبس - 

توانست از  نها هنگام رفتن به دستشويی میت. وگو با کسی را نداشت ی گفت و نيز اجازه
  تخت پايين بيايد؛

البالغه، صحيفه سجاديه برای زندانيان مجاهد به ويژه   ممنوعيت استفاده از قرآن، نهج- 
  .۶٣-۶٢  سالدر در بند زنان 
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  ... آزار و اذيت روحی از طريق سياست ادغام زندانيان و- ۵-۶
   خطرناک؛ ادغام زندانيان سياسی و عادی و بعضًا- 
با زندانيان ) سل ريوی، غدد لنفاوی، مغز استخوان(مسلول زندانيان سلول کردن   هم- 

  . که منجر به شيوع بيماری سل در زندان شدسالم در انفرادی گوهردشت
  بردند؛ پريشی شديد و مزمن رنج می  اجبار به زندگی همراه با بيمارانی که از روان- 
 کوچکترينشان در زندان بدون داشتن   خردسال ان به نگهداری کودکان اجبار مادر- 

  ؛...امکانات بهداشتی، درمانی، رفاهی و
  ؛ روان پريشزندانی به همراه در سلول انفرادی نگاهداری زندانی - 
  . اجبار زندانی به کار در کارگاه زندان- 
  

   اقدامات آزار دهنده- ٧-۵
 ها به پوشيدن لباس زندان؛  ر زندانيان از ته و اجبار آن زدن موی س- 

شان که به منظور تحقير کردن آنان  برخالف ميلاجبار زندانيان به انجام کارهای  -
   مانند تراشيدن سبيل؛گرفت صورت می

   اجبار زنان به سر کردن چادر سياه؛ - 
  .  اجبار زنان به رعايت حجاب در سلول انفرادی- 
  

   محروميت از امکانات محدود زندان- ٨-۵
  های طوالنی؛  مالقات برای مدت ممنوعيت- 
بعد از چندين سال ). برادر و خواهر (  عدم امکان مالقات اعضای درجه يک خانواده- 

   به مالقات بيايند؛ يک بار سال، سالی ٣۵اجازه داده شد که خواهر و برادر باالی 
که اين امکان فراهم  در صورتی. ری مرتب با اعضای خانوادهنگا  عدم امکان نامه- 

  ؛شد زندان مجاز شمرده میی  های ويژه روی برگههم  آن پنج خط  تنهاشد، می
  های متوالی؛  برای ماه قطع هواخوری- 
  ؛ ...، تلويزيون و  قطع سيگار، روزنامه- 
ی  يان، اموال آنان و گاه همراه با جريمهساز زندان  حمله به بندها و تخريب وسايل دست- 

  .نقدی زندانيان
  

  تحقير و توهين مداوم- ٩-۵
  ؛... اجبار زندانيان مارکسيست و غيرمذهبی به انجام فرايض دينی مانند نماز، روزه و- 
هايی   ها و اعمال محدوديت  تحقير زندانيان غيرمذهبی و غيرمسلمان با نجس خواندن آن- 

ها مانند ممنوعيت شستن ديگ غذا و ظروفی که مورد استفاده عمومی   با آن در رابطه
های  گيرند، ممنوعيت رفت و آمد به مسجد بند، ممنوعيت استفاده از توالت قرار می
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 ؛...عمومی بند و
تحقير و توهين به زندانيان مارکسيست و بهايی متأهل، مبنی بر اين که ازدواجشان  - 

اجبار آنان به جاری کردن  .اند شروع با همسرانشان بودهرسمی نبوده و دارای روابط نام
  صيغه عقد توسط يک آخوند؛

 به جای ١٩٣"منافقين"ی   از کلمه ها به استفاده مجاهد و اجبار آن تحقير زندانيان - 
  .ی اتهام  به هنگام پاسخ به پرسش در باره"مجاهدين"
  

   و اعدام بر سر زندانیيی و شکنجه نگاه داشتن تيغ بازجو- ١٠-۵
 و يی، شکنجهی زندانی و تهديد دائم او مبنی بر تجديد بازجو   پروندهمفتوح بودن - 

  محاکمه؛
 افزايش يی در طول دوران زندان به منظور تجديد محاکمه و و بازجو تداوم شکنجه- 

  حکم؛ 
به پرکردن وی  مجبور کردن انتقال زندانی به وزارت اطالعات و نهادهای امنيتی و - 

  .های مختلف ها و ليست فرم
  
  پريش  زندانيان روان فشار روی - ۶
ی طوالنی برای اطمينان يافتن   در يک پروسهپريش روان زندانيان ضرب و شتم شديد - 

  ها؛   آن نسبت به صحت بيماری
  ی  ای از محوطه گوشه( در يک اتاق بدون پنجره پريش زندانيان روان داری اهنگ - 

 را ديوار کشيده و تبديل به يک اتاق کوچک ٢ و ١های   سالن بين).  در اوينآموزشگاه
  ؛)٣٨اتاق (کرده بودند

اک و وارد آوردن انواع  در وضعيتی به غايت اسفنپريش زندانيان روانداشتن     نگاه- 
ی جنسی به منظور اطمينان يافتن  دهتفافرسا و همراه با تجاوز و سوءاس تقفشارهای طا

  ها؛  نسبت به صحت بيماری آن
 بدون هم در يک فرعی ويژه در گوهردشت  در کنارپريش نگاه داشتن زندانيان روان - 

ها و اطمينان  منظور افزايش فشار روی آن به  امکان درمانی و يا بهداشتیکوچکترين
  ؛ ها آن کسب کردن نسبت به صحت بيماری

 برای اطمينان يافتن نسبت  انفرادی سلولدرپريش  زندانيان روان حبس طوالنی مدت - 
  ها؛ به صحت بيماری آن

  .شپري زندانيان روان در اختيار قرار ندادن داروهای ويژه برای کنترل - 
  

                                                 
ده   صدر بخش مارآ   موقع بنی آن.  ابداع شد صدر    بار در خارج از آشور توسط بنی        واژه منافق اولين    193 سيست ش

  .بعد از انقالب اين واژه به سازمان مجاهدين خلق اطالق شد. ناميد  را منافق میدرون مجاهدين
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٢٩١

  نشان آزار و اذيت کودکان زندانی به خاطر والدي- ٧
ی والدين و تحمل فشارهای بعدی ناشی  گاه به هنگام شکنجه  حضور کودکان در شکنجه- 

  از آن؛
ها در  ی والدين و شنيدن صدای آن  به هنگام شکنجه تنها شدن کودک در سلول انفرادی- 

  ؛زير شکنجه
  ؛ی وضعيت ناگوار پدر و به ويژه مادر بعد از شکنجه  مشاهده- 
  بار؛  های انفرادی در شرايط فاجعه  حبس در سلول- 
هايشان  در مورد پدر و مادر و رابطهيان برای کسب اطالعات از کودکان  تالش بازجو- 

  شد؛ گوناگونی انجام میهای   به روش کهبا ديگران
  ؛... محروميت از داشتن شيرخشک، پوشاک مناسب، پوشک، داروهای مورد نياز و - 
   در زندان؛رعايت موازين بهداشتیعدم ءتغذيه و   رنج بردن از سو- 
  ؛...بازی و سن و سال، داشتن اسباب کودکان هم محروميت از تنفس آزاد، بازی، ديدن - 
  . محروميت از ديدار با بستگان نزديک- 
  

  گانهای زندانيان و اعدام شد انوادهروی خ فشار ٨-
  

  ی روحی در گورستان   آزار و اذيت و شکنجه- ١-٨
 در شاننعزيزای دفن  اجازهصدور از طريق عدم های داغدار   تحقير خانواده- 

ر باغ و ان دشها مجبور به دفن فرزندان انواده خموارد بعضیدر ( های عمومی قبرستان
  ؛)شدند  یشان م  يا حياط منزل مسکونی

  ی غيرمسلمان و مارکسيست  های ويژه برای دفن زندانيان اعدام شده  اختصاص قبرستان- 
ها  ی والدين آن  خانهب آن در پشت درکردن جنازه و رها آوردن  نبش قبر و بيرون - 
  ؛)ها غالبًا در شهرستان(
 در نشان فرزنداهايی که واده خاناکثر( ر و تاريخ اعدام فرد به خانواده ندادن نشانی قب- 

  ؛)اند بودهرو  به  در تهران به شهادت رسيدند با چنين مشکلی رو۶٧عام  قتل
زهرا   که در بهشت ی مادران و همسرانی يی و شکنجهگيری، بازجو ضرب و شتم، دست- 

  کردند؛ ان تجمع میشفرضی فرزندانقبرهای و گورستان خاوران بر سر 
  دانيان اعدام شده توسط عوامل رژيم؛ قبرهای زن  شکستن سنگ - 
جا به خاک  شد زندانيان سياسی در آن هايی که گفته می  در محل  کردن مجدد جنازه دفن- 

 ها؛ اند به منظور جلوگيری از تجمع خانواده سپرده شده
اند، از   ها به خاک سپرده شده هايی که اعدام شدگان در آن تحقير و توهين گورستان - 

  . ها  برای ناميدن آن مکان"لعنت آباد"هايی چون  ذاریگ  طريق نام
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  شان  آزار و اذيت خانواده قربانی به هنگام اعالم خبر اعدام فرزند- ٢-٨
  شان؛  شده ها برای دادن نشانی قبر فرزندان اعدام  ی پول تير از خانواده  مطالبه- 
، مرگ "متوفی"وانگان تحت عنی اعدام شد  باطل کردن شناسنامه قرار دادن پيش شرط- 

   برای نشان دادن محل و نشانی قبر؛ ،به صورت عادی
که فرزندشان پيش مبنی بر اين  از دختران اعدام شده بعضیی  به خانوادهدادن  اطالع - 

 به همراه در اين رابطه پاسدار مربوطه. استاز اعدام به عقد يکی از پاسداران درآمده 
  کرد؛ ی مورد نظر مراجعه می ه خانوادهيک جعبه شيرينی و مقدار اندکی پول ب

 اعدام شده برای ابراز خوشحالی نسبت به اعدام زندانيان های   درخواست از خانواده- 
  ؛ نشانافرزند

 اعدام شده مبنی بر عدم برگزاری مراسم يادبود و يا های زندانيان  يد خانواده تهد- 
  سوگواری؛

 همسران شد که موجب میدام افراد متأهل ی مدرک مبنی بر اع ايجاد مانع و عدم ارائه - 
 فروش مايملک و يا اعم از(  و يا کارهای حقوقیکردهمجدد نتوانند ازدواج ها   آن

 اعدام شده به ويژه  فرد همسر و يا خانواده. همسرشان را دنبال کنند...)انحصار ورثه و
ی را امضا کنند ا باشند که برای دريافت گواهی فوت، برگه  موظف می۶٧عام شدگان  قتل

  . که فرزند و يا همسرشان در اثر مرگ طبيعی فوت کرده است
  

  گان در بالتکليفیی اعدام شد انواده قرار دادن خ٣-٨-
  ؛اش   و عدم اطالع آن به خانواده اعدام زندانی- 
 و ارتش های مجاهدين پايگاه اجبار زندانی به نوشتن نامه مبنی بر زندگی در - 
ی عکس از زندانی زير عکس رهبران مجاهدين و ارسال آن برای  ، تهيهبخشاديآز

  برد؛  که او در خارج از کشور به سر میزندانی مبنی بر اينی   خانواده
اين . ها در بالتکليفی   عدم پذيرش مسئوليت دستگيری زندانی و قرار دادن خانواده- 

  . گان بوده است مفقود شدهای اصلی باال رفتن آمار لتموضوع در واقع يکی از ع
  

  ی زندانيان سياسی به هنگام مالقات  آزار و اذيت خانواده۴-٨-
زيادی  خانواده که مشکالتسکونت محل شهر و هايی دور از   تبعيد زندانيان به زندان- 

ن سيستان و اعزام زندانيا. کرد  ايجاد مینشانها با فرزندا را در راه مالقات خانواده
بلوچستان، بندرعباس، بوشهر، مسجد سليمان، برازجان، بهبهان، کردستان، کرمانشاه، 

  ای از آن است؛ به تهران و کرج نمونه... مشهد و
مقررات و ضوابط مالقات هايی که خارج از  ی خانواده يی و شکنجه دستگيری و بازجو- 

ی مسائل  وگو در باره گفتبه مجاز  زندانيان تنها .اند  صحبت کردهدر زندان، با زندانی
   بودند؛خانوادگی
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 و جمعی به دادستانی هايی که به شکل دست ی خانواده يی و شکنجه دستگيری، بازجو- 
  کردند؛  رجوع مینشانمراکز قضايی رژيم برای دادخواهی نسبت به وضعيت بستگا

 اين که بعضی از رغم علیها به فارسی صحبت کردن در زمان مالقات  جبار خانواده ا- 
شان به سختی امکان ارسی صحبت کردن نبودند و يا برايها قادر به ف افراد خانواده

  ها؛ ردها و بخشی از آذربايجانیداشت، به ويژه در رابطه با ُک
  ها پيش از مالقات؛ واده توهين، فحاشی، تحقير و تهديد به دستگيری افراد خان- 
های فاقد شيشه و  بوس  به سالن مالقات در مينی سياسیی زندانيان  نقل و انتقال خانواده- 

  ؛)گوهردشت(ها پيش از مالقات  آن پنجره و ايجاد جو رعب و وحشت در ميان
   ايجاد فضای رعب و وحشت به هنگام ديدار خانواده با زندانی؛- 
  ؛ ی زندانی به خانواده  اخبار نادرست در بارهی  ارائه- 
  های طوالنی؛ المالقات کردن زندانی برای مدت  ممنوع- 
  ی مالقات حضوری فرزند باالی شش سال با پدر و مادر؛ عدم اجازه - 
 سالی ۶ تهديد، بازرسی، ايجاد جو رعب و وحشت در رابطه با کودکان خردسال زير - 

  کردند؛ حضوری میکه با پدر و مادرشان مالقات 
   برای جدايی؛  سياسی فشار روی همسران بعضی از زندانيان- 
  الوقوع زندانی؛ ها مبنی بر آزادی قريب ه خانوادههای توخالی ب  وعده- 
که   تالش بی وقفه برای ايجاد تضاد بين خانواده و زندانی، به ويژه در ارتباط با کسانی- 

  .متأهل بودند
  
   و آزار بعد از آزادی از زندان تداوم شکنجه- ٩
، به وزارت اطالعات...) هفتگی، ماهانه و(ای خود   اجبار زندانی به معرفی نوبه- 

يی، ضرب و شتم، ر رژيم که معموًال همراه با بازجوگ و ديگر نهادهای سرکوبدادستانی
  بود؛... تهديد، تطميع و 

 قبل و بعد از جمله احضار زندانی به وزارت اطالعات در مقاطع گوناگون از - 
  ؛...يی و همراه با بازجو... های سياسی و انتخابات و يا سرفصل

های   گرفتن تعهد و امضا از زندانی مبنی بر عدم تماس با زندانيان آزاد شده و خانواده- 
  ؛های شهدا آنان و به ويژه خانواده

های اجتماعی و  ی زندانيان سياسی آزاد شده به هنگام بروز بحران  دستگيری گسترده- 
  ها؛ آزار و اذيت آن

ی پيشنهاد همکاری اطالعاتی با نهادی امنيتی واطالعاتی در مقاطع گوناگون و   ارائه- 
  هايی که فرد ملزم به معرفی خود به نهادهای امنيتی است؛ زمان

های از پيش تهيه شده از سوی وزارت  ی آزاد شده به امضای متن اجبار زندانيان سياس- 
به ويژه (های فعال سياسی  رابطه با جريانالمللی در های بين اطالعات خطاب به ارگان
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های حقوق بشری که در رابطه با نقض حقوق بشر  و محکوميت فعاليت ارگان) مجاهدين
  کوشند؛ در ايران می

های   هيئتل متحد و يا ديگری ويژه مل نيان سياسی جهت مالقات با نماينده اجبار زندا- 
  برد سناريوهای مورد نظر وزارت اطالعات؛ المللی برای پيش بين

   ممنوعيت مسافرت به شهرهای مرزی و يا نزديک مرز؛- 
  های دولتی؛ ی تحصيل در دانشگاه  عدم امکان ادامه- 
  و نيمه دولتی؛ عدم امکان اشتغال در مراکز دولتی - 
  ها و افراد ويژه؛  ضرب و شتم زندانی به قصد کشت در خيابان توسط تيم- 
   و سربه نيست کردن زندانی پس از آزادی؛ ربودن، شکنجه- 
رسمی از غير تهديديان و ورت رسمی از طريق بازجو تهديد به ربودن و کشتن به ص- 

  ی؛ های مکرر تلفن طريق تماس
 برایرعب و وحشت دائمی فضای علنی برای ايجاد  تعقيب و مراقبت علنی و غير- 

  زندانی آزاد شده؛ 
 با ها و يا افراد سياسی  تماس گروهکه در صورت  گرفتن تعهد از زندانی مبنی بر اين- 

  هد؛ انقالب اطالع داو مراتب را به وزارت اطالعات و دادستانی
 و  از سوی وزارت اطالعات و دادستانی سياسی موازی با مجاهدين  ايجاد تشکيالت- 

به نيست کردن سرسپس ها به فعاليت سياسی و  تماس با زندانيان آزاد شده و ترغيب آن
  ؛ آنان

به (های سياسی فعال  ها و گروه ن جريای  ارسال فيلم، نشريه، جزوه، کتاب، اطالعيه- 
از سوی وزارت اطالعات برای زندانيان آزاد شده جهت تحت فشار ) ويژه مجاهدين

  ها؛ قرار دادن بعدی برای جلب همکاری آن
های تلفنی زندانيان آزاد شده به منظور ايجاد فشارهای   کنترل تلفن و ضبط مکالمه- 

  بعدی؛
ی مورد نظر به  کار وزارت اطالعات بر سر راه سوژه و همفروش تن قرار دادن زنان - 

برداری از آن برای تحت فشار قرار دادن   و فيلماوی جنسی با   ايجاد رابطهمنظور
ی فعاليت سياسی داشته و  رود که سابقه  اين شيوه در رابطه با کسانی به کار می.هسوژ

 دارند؛ها را  مقامات اطالعاتی قصد سوءاستفاده از آن
 در اتاق خواب زندانيان آزاد شده و افراد فعال سياسی به منظور ا گذاردن شنود حت-

 .ها  بعدی يا جلب همکاری آن ايجاد فشارهای
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شدند که  هايی خلق می ها و صحنه ، گاه حماسهدر زندان و به ويژه در زير فشار شکنجه

  . توان نهاد جز انسانيت ناب و شکوه همبستگی در رنج و حرمان نامی بر آن نمی
، ١٣۵٨در سال . پرونده بودند  در يک رابطه هم با علی خليلیمرتضی مالعبدالحسينی

در زندان هم مدتی با .  بودند خيابانیهای حفاظتی موسی اندک زمانی هر دو عضو تيم
مرتضی را قبل از . سلول بودند  هم۶١-۶٠های    پايين در سال٢يکديگر در بند 

ترين  اتاق بودن از نزديک ا نيز در زندان، عالوه بر همشناختم و بعده دستگيری می
ش تعريف گفت که علی براي ای می  از صحنهمرتضی بارها. فکرانم بود دوستان و هم

 قادر به گاه هيچای که نه علی و نه مرتضی و نه من که بعدها شنيدم  صحنه. کرده بود
 يک عضو از نهاِد حفاظِت ی فراموش کردن آن نبوده و نيستيم و آن مقاومت قهرمانانه

.  بودم زير شکنجه۶٠در آذرماه ": گفت میعلی .  بودمرکزيِت سازمان پيکار
از من  را ١٣۵٨ در سال  خيابانیی موسی های مورد استفاده گران محل شکنجه

يک زندانی زن عضو کمی دورتر از من، . کردم تناع می امخواستند و من از دادن آن می
ما هر دو در دو طرف اتاق به تخت بسته . سازمان پيکار نيز به شدت زير شکنجه بود

 اين که خودش زير رغم علیگويا در خالل شکنجه، .  کابل بوديمر ضرباتشده و زي
با تقالی زياد .  هستندفشار زيادی بود، متوجه شده بود که آنان از من خواهان چه چيزی

رو . کنند ها با اکراه تمام وی را باز می خواهد حرف بزند و آن فهماند که می ها می به آن
ابتدا بازجوها . آورد  بر زبان می،خواستند آدرس محلی را که میگويا کند و  ها می به آن
 که آدرسی را کند که  پذيرفتند، اما پس از تالش و کوشش بسيار، آنان را متقاعد می نمی

رده  شکنجه بر زبان نياو زير باراعتراف کرده است، واقعی است و برای رهايی از
وای به حالت اگر دروغ گفته : ش خط و نشان کشيدند کهبازجوها به تکرار براي. است

کند که جز حقيقت   سوگند ياد میهمچنانو او ! کنيم ات می  تکه- باشی، زير کابل تکه
ای  گوشه خويش، وی را درال از موفقيت حبازجوها خوش. ه استر زبان نراندچيزی ب

  . روند و به دنبال آدرس مزبور میرها کرده 
 خط و نشان برايميم  کابل بودم و بازجواتی اتاق، زير ضرب  در گوشههمچنانمن 
ی اطاق کز کرده   درگوشههمچنان آن زن !عنقريب تو نيز خواهی شکست: کشيد که می
برادر : در همين حال با صدايی گرفته و حزين گفت. کرد ود و از درد ناله میب

بازجو که از . ای ندارد گذاری با او صحبت کنم؟ شايد متقاعدش کنم که مقاومت فايده می
های او ممکن است مؤثرتر باشد، با  کرد موعظه بود و فکر می کردن خسته شده شکنجه

. من را از تخت باز کرد و از او خواست تا با من حرف بزند. کند اين کار موافقت می
برای انجام . اتهام نبوديم، حساسيتی روی تماس ما نداشت پرونده و هم جايی که هم از آن

گاه بيرون جهيد و در  ناگهان آن زن مانند ماده شيری از کمين. کاری اتاق را ترک کرد
های من را گرفت و  نش حلقه زده بود، دستلرزيد و اشک در چشما حالی که صدايش می
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لقی به توست و اميد خلقی چشم خ! مواظب باش، مبادا خراب کنی: هق گريه گفت با هق
شدن را  دعا کن وقتی برگشتند، تحمل دوباره شکنجه: و بعد ادامه داد. های تو در دست

.  توجيه کندکرد تا مرا نسبت به مسؤليتی که بر دوشم بود، او تالش می! داشته باشم
او در زير شکنجه از . گويی که مام ميهن در هيئت او بر من ظاهر شده بود

های  شد، پی برده بود که آنان محل هايی که بين من  و بازجويان رد وبدل می صحبت
ها مربوط به سال  دانست که اين محل ولی نمی. خواهند  را میی موسی مورد استفاده

 زودی به سردار خلق دست  ، حتمًا بهاعتراف مناو تصور کرده بود که با . ست ا١٣۵٨
 داده بود تا بلکه بتواند  رااو يک آدرس عوضی، مربوط به سازمان پيکار. خواهند يافت

، خواست اش می با فداکاری. آمد نبود ه بر سرش مینگران آن چه ک. صحبت کندبا من 
. ای هولناک باشد توانست فاجعه  او نيز میگمانلوگيری کند که به ای ج از وقوع واقعه

 ها مربوط به دو سال پيش است درسچنان شرمسار فداکاری او بودم که دلم نيامد بگويم آ
ی  های خشمگينانه  حال صدای قدم در همين. و شايد نياز به از خودگذشتگی تو نبود

های گرسنه  آنان مانند گرگ. رسيد گوش میگشتند، از توی راهرو به  بازجويان که بازمی
ور  وار به سوی ما حمله شده و ديوانه را گرفته بود، وارد اتاق نشانکه خون جلوی چشما

آمدند و او خودش را  ی محابا فرو می بضربات کابل. او هنوز در نزديکی من بود. شدند
 کمترد تا به من دهها قرار  کرد که خودش را سپر کابل انداخت و سعی می روی من می
توانم  تا عمر دارم نمی. دريايی از عطوفت و مهر بوداو برايم . اصابت کنند
کردم  احساس می. ای بر من نازل شده بود چونان فرشته. اش را فراموش کنم بزرگواری

  ."دنيايی از انرژی به من تزريق کرده است
 بود رز در اتاق شکنجهشايد علی تحت تأثير همين برخورد به غايت انسانی يک زن مبا

 و محافظانش را هالک  که با انفجار خويش، دستغيب”آواز گوهر ادب“که بعدها برای 
    :کرد، عاشقانه سرود

  ی زرينه روز جای تو روی تن ناقه... 
  ی زيبای کجاوه خاليست در سرا پرده

  ات، از شگون چهره
   صورتک آبله رويان جهنم باقيستترسی موحش به رخ

   چشمانت، ی که به لعالنه
  ی بازار دنائت را هرزه خر مهره

  دکانکی و کسبی نيست
  ات   به تيرک سياه خيمه،گر

  با شمشير ماه نشان سيمايت پی کنی 
  کنی شان را تحقير می کور سوی ميدان داللت

  ای های دالوران قبيله بخش دل  آرام،  تو



٢٩٨  نه زيستن نه مرگ

  ای شان را شکسته  و اسطرالب طلسم رمل،که تو
  زادشان را شوراند گوش خانه ، کنيزکان حلقه بهعصيان تو

  فروشان را جوشاند از اين بود که خون کمنددار تاريخ برده
...  

  ای تو را يارای رقابت عصمت نيست هيچ راهبه
  .شود تو آن مريم پاکی که کشتزار بکر نجابت از تو سيراب می

  ! آی بانوی اهورايی
  های پاک نشين سرزمين عشق  وهکجا

  سياووشان، گرچه چاووشان کاروان تواند
  .اما عشق را، هرگز به ديده نگشودند

  هر چند اين عشق شيرين تو را
  ی فرهاد شايسته است سالح تيشه

  اما بدان، که کوهسار از توحش صخره بايسته است 
 زده و ١٩٤بند قپانیستکرد که او و يک نفر ديگر را د یيکی ديگر از دوستانم تعريف م

از زندانيان زن مجاهد که او نيز همين حال يکی  در. ان کرده بودندشاز سقف آويزان
های شب زن مجاهد که متوجه شده بود  نيمه. افتاده بود روی زمين داشت،بند قپانی دست

ای را بايد تحمل کنند، خود را به  العاده اند و فشار فوق آن دو را از سقف آويزان کرده
دهد تا اتکايی داشته باشند  اش را زير پای آنان قرار می نان رسانده و بدن در هم کوبيدهآ

ها در  اين گونه فداکاری. فرسا خالص شوند آن فشار طاقت هايی چند، از و برای لحظه
خورد که هر يک  ، فراوان به چشم می۶٠ی  های آغازين دهه ، در خالل سالاوين
  .اکی بودند از انسانيت نابهای تابن جلوه

  

                                                 
  .آورد  ی سينه و مچ دست وارد می  قفسه،العاده ای را به کتف، کمر ی قپانی فشار فوق بستن دست به شيوه  194



  
  

  تجاوز به زنان

های جنسی به زندانيان  ای ديرينه عليه زنان؛ تجاوز تجاوز جنسی حربه
  و دوران زندان،يی توجيه شرعی تجاوز؛ تجاوز در دوران بازجو؛زن

  ...ی تجاوز جنسی و   زنان و مسئله؛پيش از اعدام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 با تو 
  خواهران تنهايی و زخم رفتم به آشيان

 در که گشوده شد
 آفتاب تابيد

ای نشستم  من کنار ترانه  
هايم را بستم  گوش  

خوانند جا که از رنج می آن  
 نبايد شنيد
 بايد مرد

  



٣٠٠  نه زيستن نه مرگ

های ملی، قومی و مذهبی و  ها و خصومت در طول تاريخ و در گير و دار تمامی جنگ
های جديد، هميشه  برای فتح سرزمين در جريان لشکرکشی نيروهای خارجی همچنين

زنان عالوه بر تحمل . دهند زنان و کودکان اولين سری قربانيان را تشکيل می
. شوند ای به نام تجاوز نيز می های معمول در هر جنگ و جدال، قربانی پديده مصيبت

های جمهوری اسالمی نيز به نوعی جدای از  ی تجاوز به زنان در زندان ماهيت مسئله
  . ی فوق نيست و بايستی در همين زمينه مورد بررسی قرار گيرد لهمقو
گسترده بود که قدر  آنهای جمهوری اسالمی  ی تجاوز به زنان زندانی در زندان پديده

  :نويسد ، می خود به خمينی۶۵ مهرماه ١٢ی مورخ   در نامهمنتظری
های جمهوری اسالمی دختران جوان را به زور  بعضی زندان ردانيد د آيا می

يی دختران استعمال الفاظ رکيک دانيد هنگام بازجو تصرف کردند؟ آيا می
  ١٩٥ ناموسی رايج است؟

  : دسته تقسيم کرد٣توان به  تجاوز به زندانيان زن در جمهوری اسالمی را می
 انجام يان در خالل دوران بازجويی و شکنجهی بازجو  که به وسيله تجاوزهايی- ١
  شد؛ می
های انفرادی و يا به  ی پاسداران و نگهبانان در سلول  که به وسيله تجاوزهايی- ٢

  گرفت؛ شدند، صورت می هنگامی که با زندانی زن به هر عنوانی تنها می
ع، پيش از اجرای حکم اعدام  که با صدور حکم شرعی توسط حکام شر تجاوزهايی- ٣

  .شد  اعمال می"بهشت رفتن دختران باکره"و برای ممانعت از 
يی، منحصر به ها و به ويژه در دوران بازجو ی تجاوز به زندانيان زن در زندان پديده
های  ای به صورت های جمهوری اسالمی نيست و در سراسر دنيا چنين پديده زندان

کند،  ا متمايز میه ه جمهوری اسالمی را از ديگر نظاماما آن چه ک. دهد یگوناگون رخ م
ی تجاوز رسمی و قانونی تحت پوشش احکام شرعی است که در هيچ کجای دنيا  پديده

  !سابقه ندارد
های رايج در  رين نوع شکنجهت تجاوز به زندانيان زن را بايد در رديف وحشيانه

های تجاوز جنسی قبل از آن  زمينه.  به حساب آورد و به ويژه در اوينهای خمينی زندان
يان و دست اندرکاران امرشکنجه که انجام گيرد، با توجه به بافت و ساخت فکری بازجو

  . و بازجويی و بازپرسی فراهم شده است
 به هنگام و تبعيت ديگر مقامات قضايی از او، بازجو طبق فتوای مشهور خمينی

بازجويی، حکم دکتر به هنگام مداوای بيمار جنس مخالف را دارد و در صورت نياز 
های آموزشی  اين احکام در سلسله کالس. تواند به لمس بدن زندانی زن بپردازد می

شد، تبيين و تشريح   بصورت هفتگی برگزار میی اوين  که در حسينيهیگيالن محمدی
 اوين نصب بود، های آموزشگاه گاهی اوقات از طريق بلندگويی که در اتاق. شد می
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  غروب سپيده

 

٣٠١

لمس بدن زندانی . گذاشتند ی اوين می های درس حسينيه زندانيان را نيز در جريان کالس
به دست درازی و توانست  میی ورود به واقعيتی بود که  ، دريچه " نيازی به اندازه"

ای برای کسب اطالعات از   از هر شيوه وقتی استفاده.  شودتجاوز به زندانی زن ختم
تواند به  ی تجاوز نيز می گيرد، مطمئنًا استفاده از حربه زندانی مورد پذيرش قرار می

هنگامی که بازجو به .  در نظر گرفته شودعنوان راهی برای دست يابی به اطالعات
عنوان قادر مطلق و کسی که از طرف مقامات مافوق خود حاکم جان و مال زندانی 

ی الزم برای دست زدن به چنين عملی از قبل فراهم  قرار گرفته است، مطمئنًا زمينه
 شب ای که مقامات رژيم روز و گرايانه  شعارهای به ظاهر اخالقرغم علی.  است شده

اين تضاد و دوگانگی در . کنند دهند، يکی از فاسدترين جوامع را نيز اداره می سر می
  . داد شعار و عمل، در زندان نيز خود را به خوبی نشان می

داد و   به هنگام نقل و انتقال زندانی زن، سر چوبی را به دست او میدر حالی که بازجو
 برقرار "نامحرم"گرفت تا مبادا تماسی با بدن زن  ت میيک سر ديگر آن را خود در دس

بازجوی مربوطه . گشت در آن جا ورق بر می. برد  میق شکنجهتاکند، قربانی را به ا
هنگامی که قرار بود قربانی را مورد . ديد خود را محق به هر گونه دست درازی می

توانست بدن وی را لمس کند بلکه  ضرب و شتم و شکنجه قرار دهند، او نه تنها می
توانست بر پشت وی نشسته، او را محکم در بغل گيرد، بر روی زمين بخواباند و به  می

ی زنان  اين روشی بود که معموًال در جريان بازجويی و شکنجه. ی او بپردازد شکنجه
ده و در اين بين، گاهی بازجويان و پاسداران وسوسه ش. شد زندانی، به کار گرفته می

دفاع را مورد  مانند تمامی متجاوزان از موقعيت خود سوءاستفاده کرده و قربانی بی
گشت تا  در اين مرحله بازجو به دنبال نوعی دستاويز و بهانه می. دادند تجاوز قرار می

کارسازترين بهانه، عدم همکاری زندانی با . با توسل به آن مقصود خود را عملی کند
کرد که با توسل به اين کار،   تالش میحتاگاهی .  و ندادن اطالعات بودمقامات دادستانی

شخصيت زندانی را خرد کند و از طرفی نيز او را متهم به داشتن روابط غيراخالقی در 
   .اش کند دوران فعاليت سياسی

ی تاريخی نيز دارد، از   فتوا که ريشه از صاحبانبرخیيان بنا به فتواهای مشهور بازجو
کردند که صاحبان آنان، طبق روايات   ياد می”کنيزان حربی“زندانيان زن به عنوان 

 در اين حالت ١٩٦.کشی جنسی برخوردارند شرعی از دسِت بازی برای هرگونه بهره
 های جريان فعاليت دفاع و به ويژه کسانی را که در بازجو و مقامات قضايی، زنان بی

مسلحانه دستگير شده بودند و يا سازمان و تشکيالتی را که به آن وابسته بودند از نظر 
 دانسته و خود را مالک آنان "کنيز حربی"شد، مصداق  رژيم محارب محسوب می

                                                 
ده        196 ادلی نماين ستار البه يخ عبدال ط ش ی توس زان حرب ورد کني وا در م دترين فت ب      جدي در و خطي دا ص ی مقت

ی سی             . ی اين شهر صادر شد        ی بصره در مراسم نمازجمعه      نمازجمعه ی ب يتدپرس و ب ه گزارش آسوش ا ب  می  ٨بن
تواند آن را به عنوان کنيز و هديه   يک سرباز زن انگليسی را دستگير کند، میوی اعالم کرد هر عراقی که ٢٠٠۴

  .برای خود نگه دارد



٣٠٢  نه زيستن نه مرگ

توانستند هر زنی را  ها می  از اين دست، آنای های شرعی با توجه به توجيه. دانستند می
تظار برخورداری از تمتعات جنسی از وی را داشته  خطاب کرده و ان"کنيز حربی"

ترين شکل مورد تجاوز و آزار و اذيت  در چنين وضعيتی، زنان را به وحشيانه. باشند
  . دادند جنسی قرار می

، مورد تجاوز قرار دهند، توانستند زنانی زندانی را در سلول انفرادی نگهبانان مرد می
 به سر  که در سلول انفرادی گوهردشت۶٢در سال . فريادشان را بشنودبی آن که کسی 

ی حمام، صدای زنی را شنيدم  بردم، هنگامی که مرا به حمام برده بودند، از پنجره می
زد که در سلول انفرادی مورد تجاوز قرار گرفته  گريست و فرياد می  زار می- که زار
  .است
ز اعدام به دختران باکره جهت جلوگيری از ورود آنان به بهشت، ی تجاوز قبل ا مسئله

اين گونه تجاوزها . ترين نوع تجاوزبود  شايد دردناک،"ازدواج" تحت عنوان شرعی
چنان که شايع بود، بعضی از . شد های جمعی برگزار می ، در ضيافت۶٠غالبًا در سال 

قدر به اين   به عنوان ميهمانان عالیی ياران نزديک الجوردی اربابان قدرت و حلقه
 ديده شده بود که مواردی. شدند  می"مند بهره"های جمعی دعوت شده و از آن  ضيافت

قربانی مراجعه کرده و با اهدای ی  يرينی و مقداری پول به خانهپاسداری با يک جعبه ش
ها در زندان ازدواج  ا دختر آنشد که ب جعبه شيرينی و پول به بستگان قربانی، مدعی می

  . ی قربانی به هنگام ازدواج است مهريهکرده و وجه مورد نظر نيز در حکم 
  

  های خاطرات برخورد با پديده تجاوز در کتاب
های رايج در  متأسفانه تعدادی از زنانی که به اشتباه، خود را فارغ از تمامی ذهنيت

ترين  ين و شنيعبزرگترای به داوری يکی از  هانگاران جامعه دانسته، به شکل بسيار ساده
ی جالب توجه اين  نکته. اند های جسمی و روانی تاريخ، يعنی تجاوز جنسی نشسته شکنجه

 و در "ی معمولی شکنجه"است که کسانی که به راحتی از تجاوز جنسی به عنوان يک 
دادند  که ترجيح میکنند   گاه عنوان میحتابرند و  های رايج نام می راستای ديگر شکنجه

 و  ی شکنجه ی جسمی، هرگز خود تجربه مورد تجاوز جنسی قرار بگيرند تا شکنجه
ترين معضل  اند و از اين رو بسيار ناشيانه به بررسی وحشتناک تجاوز جنسی را نداشته

: کنند که اين افراد از موضعی طلبکارانه، ادعا می. اند روانی قربانيان اين فاجعه نشسته
هنوز از ... خواهانه و  داشتن ادعای افکار چپ و ترقیرغم علیان قربانی، اين زن
ی تجاوز جنسی که  توانند با مسئله  ارتجاعی مذهبی برخوردارند و نمی تفکررسوبات

نويسان   اين دسته از خاطره!  کنار بيايندهای جسمی است ثر در رديف شکنجهحداک
از دست دادن "ی تجاوز، آن را تنها   يده بدون درک و آگاهی و شناخت از پد متأسفانه

های مذهبی و بسته   در جوامع و محيط" بودن هتقدس باکر"نامند و در مذمت   می"کارتب
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سوئد که يکی از  کشورکه در غرب و به ويژه در   حال آن١٩٧.آورند  ميان می سخن به
رديف ها آن را در  که حتا بعضی(ی روابط جنسی مع بشری در زمينهآزادترين جوا
است، بعد از مبارزات طوالنی ) دانند ای چون خوردن و آشاميدن می اعمال روزمره

 درصد از زنان حاضر به گزارش ۴٠تنها ... جنبش زنان، دولت، نهادهای مدنی و
  !شوند تجاوز جنسی به پليس می

 ترين نوع شکنجه ی شخصی نسبت به اين فجيع دانم چگونه کسانی که هيچ تجربه نمی
ی جسمی به  در حالی که شکنجه. رانند گونه به راحتی در مورد آن حکم می ندارند، اين
ی  تواند اثرش از بين رفته و به مرور زمان فراموش شود، ولی شکنجه سرعت می

تواند تا آخر عمر، قربانی را مورد اذيت و آزار قرار  روانی و آثار تجاوز جنسی می
طرات نسی قربانی را در آينده نيز با مشکالت و مخا زندگی شخصی و جحتادهد و 
شکنجه :  از اين دست، مانند آن است که کسی مدعی شودای  داوری. رو سازد به جدی رو

ی سياسی، طبقاتی و يا  که انگيزه چيز چندان مهمی نيست و زمانی که بچه بودم بدون آن
 با آن جسم نحيف تحمل ی پدرم را های وحشيانه ايدئولوژيک خاصی داشته باشم، کتک

های  کردم، پس در دوران جوانی با درک و شناخت عميق و برخورداری از آگاهی
و با ! يان نيز برآيمهای بازجو توانم از پس شکنجه به راحتی می... طبقاتی و مبارزاتی و

 مقابل هايی از اين دست، ديگران را مورد عتاب قرار دهند که چرا مثًال در استدالل
  !اند فشار شکنجه سرخم کرده

های   و آموزهپژوهش اين دسته از افراد که هيچ آگاهی از علم و "کشفيات روانی نوين"
شود که در غرب اگر مردی تالش کند زنی را  روانشناسی ندارند، در حالی عنوان می

ز نظر  باشد، اين عمل ا"فروش تن"خوابگی با خود کند، حتا اگر آن زن،  مجبور به هم
رو خواهد  به  با مجازات سنگينی روشود و فرد متجاوز  جنسی محسوب میقانون، تجاوز

ی حقوقی و جزايی تحقيق و  شناسان و متخصصانی که در زمينه شناسان، روان جرم. شد
شود، به  بينی احکام جزايی آشکار می شان در پيش کنند و ماحصل تحقيقات مطالعه می

به قوانين . ها بر روی قربانيان آن آگاه هستند دسته از بزهخوبی به اثرات مخرب اين 
اين دسته از کشورها توجه کنيد و محکوميتی را که برای ضرب و شتم شديد يک زن 

تجاوز جنسی به يک زن در نظر اقدام به برای حتا شوند با محکوميتی که  قائل می
ها را به دنبال دارد،  يتترين محکوم جرم دومی يکی از سنگين. گيرند، مقايسه کنيد می
  . گونه نيست حالی که برای جرم اول اين در

ای را که در دوران جنگ  رهُک تر  و يا حتا مسن های هشتاد ساله نگارنده خود پيرزن
ها مورد سوءاستفاده و استثمار جنسی قرار گرفته بودند، در  جهانی دوم از طرف ژاپنی

 سال از ۶٠ يادآوری خاطراتی که نزديک به المللی ديده است که به هنگام مجامع بين
های پزشکی  گريستند و نياز به مراقبت گذشت، به شدت منقلب شده و می ها می وقوع آن
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اند،  جسمی قرار گرفته دانم کسانی که مورد آزارهای شديد بعيد می. کردند فوری پيدا می
  .اين گونه آسيب ديده باشند

اقدام به خودکشی زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار من به هيچ وجه مدافع و يا تأييدگر 
ای که روح و روان  شود با پديده اما عميقًا اعتقاد دارم که به سادگی نمی. اند، نيستم گرفته

 انتحار و خودکشی نيز مواردی ديگر   در بارهچهچنان. آزارد، برخورد کرد افراد را می
   عزيز سهيال درويشِدشهي. وم ساختتوان به راحتی حکم راند و قربانيان را محک نمی
آيا منطقی است که . ن تنها به خاطر تن ندادن به نماز اجباری، دست به انتحار زدکه

ای که مورد تجاوز قرار گرفته بود، مورد حمله قرار داد؟  دفاع او را از آرمان و عقيده
ی بيشترگيرند از انگيزه و منطق  ار می قرنشانآيا کسانی که مورد تجاوز جنسی دشمنا

  برای انتحار برخوردار نيستند؟ 
 و شرعی  های قانونی و تأييد شده چه را که در اين بخش مطرح کردم، تنها شکل آن

 و باندهای  وگرنه تجاوز به دختران و زنان توسط پاسداران !تجاوز به زندانيان زن بود
.  و فشار، هميشه معمول بوده استخواهی از طريق ربودن و باجسياه رژيم، 

وامل اطالعاتی رژيم در رابطه ، يکی از ع اسماعيل افتخاریهايی که در دادگاه داستان
دفاع که از زير تيغ سانسور رژيم گذشته و در  تجاوز او به دختران و زنان بیبا 

   است ها اين جنايت ای از  تنها نمونه،ه استچاپ شدهای آن  روزنامه



  
 
 

  اسدهللا الجوردی

ترين  ی فاشيستی ؛ نماينده؛ کشف بهشتیتجسم عينی ايدئولوژی خمينی
های ديرينه و  عقدهدارای  عاری از رحم و شفقت؛ ؛های رژيم جناح
  ... انقالب وبيمار روانی در مقام دادستانیيک ؛  بيمارگونهیجوي کينه

  
  
  
  
  
  
  

ای  ی کهنه تو آن جامه  
رقصد  ی زمان می که بر طناب پوسيده  

من دلداری دارمدانی،  نمیو   
کند  م پلکش، طناب را پاره میيکه با نس  

.پيچد و تو را چون اخمی درهم می  
ای  ی مچاله گشته نامهتو آن روز  

روهای باران  افتاده در پياده  
.دانم رفتگر بامدادی تو را به مردارها خواهد سپرد می  

 تو آن شمايل هدفی 
دلدار من، که   

ش تنها با نگاه خشم  
  زيبا را ی دو گلوله

.ی قلبت خواهد افروخت خانه در تاريک  
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ی بود ا او تجسم عينی ايدئولوژی.  بودترين مريد خمينیگيرپيترين و   صادقالجوردی
انقالبی را از امامش به ارث ی ضدپيگيرجويی حيوانی و  کينه.  مبشر آن بودکه خمينی
ی يکی تبريز جا که سيدحسين موسوی  آن داشت تارحم و شفقت در او راهی ن. برده بود
 او را ۶٠ی  ی دهه های سياه اوليه  ترين افراد رژيم و دادستان کل انقالب در سال از شقی
  :خواند چنين می

گزارش داده بودند آه ) ره(  آل خود من به حضرت امامیدر زمان دادستان
آند و رفتار درستی  ر زندان اعمال خشونت می دمرحوم آقای الجوردی

 در رابطه .ه نبودي خارج از قانون داشت آه قابل توجبرخوردهای... ندارد
ندگان مجلس يق نمايازطر. ميشد می مواظبش یليد خي خشن بابا برخوردهای

 ]١٩٨[م آرمانیيمن آقای فه. ده بوديگوش حضرت امام رسن مسئله به يهم ا
  ١٩٩ .ن مسائل باشديشان آردم آه مواظب همين معاون ايرا آوردم در او

  
تنها : شايد بشود با اندکی مسامحه گفت. انباشته از دنائت و پستی و رذالت بود الجوردی

های سياسی و به ويژه  فردی در سيستم بود که در رابطه با افراد وابسته به گروه
او . پذيرفت ای را نمی ين تساهل و تسامحی به خرج نداده و هيچ توصيهکمتر، مجاهدين

 را به سرعت و پيش از آگاه شدن پدر از اش، حاج معافی فرزند دوست قديمی
 با مشکل مواجه دانست در صورت اطالع حاج معافی او می. اش، اعدام کرد دستگيری
 "مؤتلفه"اش در گروه  دوست و همراه قديمی  خليلیعزترزندان دو تن از ف. خواهد شد

يعنی کسانی . ی اعدام سپرد  پيوست، به جوخه"جنبش مسلمانان مبارز"را که بعدها به 
  .که در واقع در دامانش بزرگ شده بودند

 بعد  علی خليلی ی او برخوردار بود که وقتی خانواده و ليلی خعزتای با  از چنان رابطه
 را داد، "غيرتی خيلی بی" مبنی بر اين که از اعدام خواهرش، پيام پدرش به الجوردی

يان اعدام خواهرش خورد که از جر  هيچ واکنشی نشان نداده و تنها قسم میالجوردی
 ، در مصدر قدرت بود الجوردیکه زمانیعلی بعدها خود نيز در ! اطالعی نداشته است

ازاری بود، کينه عجيبی به خود بالجوردی  از آن جايی که .ی اعدام سپرده شد به جوخه
ها را از دم تيغ  نبست تا آ به کار میتمام تالشش را .  داشتهای هوادار مجاهدين بازاری

 ،٢٠٠ زهتابچیاکبر علی ،احمد جواهرياناعدام . و يا اموالشان را مصادره کندبگذراند 

                                                 
اکم شرع          وی به هنگام تصدی رياست دادگاه       198 ه در جمهوری اسالمی           انقالب اسالمی کرمان اولين ح ود ک ی ب

 بعدها به داليلی که بر من پوشيده ماند      .او خود به صدور احکام وحشيانه معروف بود        . صادر کرد   را حکم سنگسار 
  .ی از دخالت در امور سياسی و قضايی منع شد دستگير و بعد از مدتی آزاد شد ولبه دستور خمينی
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  . رفته بودهای جديد وابسته به رژيم و نوکيسه
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، کيا تهرانی حسين حسنعلی صفايی، ، عطاءاهللا حاجی محموديانن،بي محمدحسين پيش
 حاج  فرزند و عروس۵او از .  در همين راستا بود...و  لباسچیقاسم ،اهللا کاظميان سيف

 در درگيری مسلحانه کشته شده بودند نيز ح رقيه مسي که خود و همسرشمحمد مصباح
ساله و عزت ١٣ دختر فاطمهجا بود که حتا  سبعيت به کار گرفته شده تا آن. نگذشت
ی اعدام سپرد تا اثری از اين خانواده باقی  ساله حاج مصباح را نيز به جوخه١۵دختر 
   ٢٠١.نماند
ش را به عمل انب شرع مورد نظر امام و مقتدايکرد رعايت جو ی تالش مجوردیال

شان  گفتند که امام  میاطرافيان خمينی. شد قدم می او حتمًا در سالم کردن پيش. بياورد
که آزارش به مگسی نرسد، پنجره را باز کرده و با عبايش مگس را به بيرون  برای آن

کرد،  اگر اين گونه عمل نمی! آمد جان مگسی را بستاند دلش نمی. کرد از اتاق هدايت می
تربيت کند که مانند آب خوردن جان بستانند و به را  توانست جانيانی چون الجوردی نمی
ا هايی، آنان ر فريبی چنين عواماتکا به او با . ها برخيزند ترين شکل به تقطيع انسان فجيع

روی   به عنوان دنبالهالجوردی.  را مرتکب شوندها ين جنايتبزرگترشت تا دا وا می
بعد از . العين خود قرار دهد  و کارهای او را نصبکرد خمينی ، تالش میصادق خمينی

ی جمهوری اسالمی تعريف کرد  نامه با روزاش، همسرش در مصاحبه به هالکت رسيدن
 موضوع را با .مرغ عشقی خريده و در خانه نگاه دارندکند  که او روزی قصد می

ها را در خانه رها  اگر آن: گويد  در پاسخ می الجوردی.گذارد  در ميان میالجوردی
ها را در قفسی قرار دهيد، من موافق نيستم  رم، ولی اگر بخواهيد آنکنيد، مخالفتی ندا

  ! چرا که دل ديدن پرندگان در قفس را ندارم
ی اعدام به او بعد از هر سر. برد ها در حالی است که او از جان کندن افراد لذت می اين

. دکر خون همه را در شيشه میترديد  اگر کارها در دست او بود، بی. آمد  وجد می
فارس ج  بد آب و هوای خليهای جزيرهطرحی داشت مبنی بر انتقال زندانيان سياسی به 

در اولين قدم تعدادی از معتادين . المللی متوقف شد گيری از افتضاحات بين که برای پيش
 نبودی  جا منتقل کردند که پس از مدت کوتاهی به واسطه به مواد مخدر را به آن
ها جان سپردند و بقيه با وضع  ای خطرناک، تعدادی از آنه امکانات و شيوع بيماری

 از الجوردی. باری از مهلکه جان به در بردند و طرح استفاده از جزاير متوقف شد رقت
کرد در ابعاد ميليونی و  توانست زندانی درست می اگر می. شد رنج دادن ديگران شاد می

توانستيم شرايطی را به وجود آوريم که  ای کاش می: گفت  میاو. کرد به احدی رحم نمی
او سرمست از .  را طی کنند"دانشگاه اوين"ی آموزش در  ی افراد جامعه يک دوره همه

او در . راند گونه احمقانه حکم می  اين، به دست آورده بود۶٠هايی که در بهمن  پيروزی
ی جامعه را به مرور به زندان  که اگر بتواند همهپنداشت  اش می تفکرات ماليخوليايی
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 موفقيت عظيمی را ،ها را به تمکين از رژيم وا دارد اوين آورده و در زير فشار، آن
ی جامعه نياز به درمان داشت و او و نظامش  در ذهن بيمار او همه. کسب خواهد کرد

اش  کرات شيطانی برای اجرای تفبه همين خاطر. گران جامعه را داشتند حکم درمان
  .ايستاد دمی از تالش باز نمی
ی جباران و قدرتمندان تاريخ، جهان بس پيچيده و غامض را برپا  الجوردی مانند همه

. دانست شده از دو شق سياهی و سپيدی، خير و شر، نيکی و زشتی و خوبی و بدی می
 چنين سيستم پنداشت در سمت سپيدی، خير، خوبی و نيکی قرار دارد و مطابق با میاو 

های سياسی در سمت سياهی، شر، زشتی و  ها و نظام ی انسان  اعتقادی به سادگی همه
های کوبا و ويتنام نيز خط و  هايش حتا برای دولت او در صحبت. گرفتند بدی جای می

ی افراد يا با او   در دستگاه ارزشی او همه.او هيچ حد وسطی قائل نبود. کشيد نشان می
 به دستور او با خطی خوش نوشته برای همين روی ديوارهای اوين. يه اوبودند و يا عل

  . "منفعل بدتر از منافق است"بودند 
 دور برای ی زندانيان که از راه خوردهلی و دنائتی با مادران و پدران ساگبا چنان دريد

که گاه تصورش کرد  شان به او مراجعه کرده بودند، برخورد میگرفتن خبری از فرزندان
از اين که خبر اعدام فرزندی را به مادرش دهد از صميم قلب شاد . نيز ناممکن است

 .داد  بودن انجام می"الکفار اشداء علی"ی اعمال را در قالب  او همه. شد می
با ها و همراه   تمام خصوصيات بازاريان متمول را که از کودکی در ميان آنالجوردی
شان را  ها جلوی حجره ها که صبح مانند آن. کشيد ها بزرگ شده بود يدک می  آن فرهنگ

ها و پيروانش بکشد، جارو  که خاکی بودن خود را به رخ تواب کنند، برای آن جارو می
در اوج قدرت و بروبيايی که داشت، گاهی . کرد  و حياط را نظافت میبه دست گرفته 

 اجر و مزد در کارگاه اوين  و بی"جهادی"ه کار پشت چرخ خياطی نشسته و ب
  . پرداخت می

 رژيم بود و غارت هست و نيست کشور به  با آن که از رهبران جناح مؤتلفهالجوردی
های  نه در هزي،توانست جا که می گرفت، تا آن دست اين جناح و وابستگان به آن انجام می

 داشت، صرفه  ا که وی رياست آن را به عهدهه  و بعدها سازمان زندانجاری دادستانی
او که فرزند يک هيزم . زيدگ های معمول دوری می وپاش کرد و از ريخت جويی می

لباسی ساده به . ناميد، مخالف بود گرايی می چه که تجمل به شدت با آنفروش ساده بود 
گرفت و هم  هم به خودش سخت می. گذاشت  را به نمايش می هدی ريايیکرد و ز تن می

 با زحمت روزی توابان. کردند نزد او سيگار بکشند  پاسداران جرأت نمی. به ديگران
ی  بسيار، توری بسيار بزرگ و زيبايی را برای يک گلدان بزرگ جهت تعبيه در حسينيه

معتقد بود وی .  مواجه شدند اما برخالف انتظار با مخالفت الجوردی؛ بافته بودنداوين
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اين او  ٢٠٢!داری غربی دارد گرايی است و ريشه در سرمايه که اين گونه امور تجمل
  .ی اوين و در جمع زندانيان نيز اعالم داشت مطلب را در حسينيه

را   شد، قبل از هر چيز جواز شرعی آن قدم می  اگر در تجاوز به زنان پيشیالجورد
کنيزان “زنان دربند را چونان . کرد  اين کار را می"اهللا  الیقربتًا"گرفته بود و به قصد 

تواند به تمتع  اند و او فارغ از هر قيد و بندی می ديد که به اسارت او در آمده  می”حربی
  .کرد تر از بقيه عمل می به همين خاطر وحشيانه! ی از آنان بپردازدجنس
 ی دوم ساختمان دادستانی های زيادی را تا صبح به کار در اتاقش، در طبقه شب
يان او برای انگيزه بخشيدن به ديگر بازجو. خوابيد میجا  گذراند و يا شب را در همان می

وی اين کار را . پرداخت  کردن قربانيان میگران، خود با وضو به کار شکنجه و شکنجه
تمامی . داد  انجام می"حدود الهی" و برای سهيم شدن در ثواب اخروی اجرای احکام

های  جوخهدر تمامی . بست های انقالبی به کار می تالش خود را برای نابودی جريان
او با تمام وجود اعتقاد داشت که . کرد جا که مقدور بود، شخصًا شرکت می اعدام تا آن

   .عذاب اخروی را در اين دنيا به کافران و منافقان بچشاندبايد 
گذاشت پای  اش را می  و شقاوت رحمی تر از او سراغ نداشتم چرا که بی کسی را سنگدل

  .شده بودر دوش او گذاشته الهی و رسالتی که ب  انجام تکليف
ای که بر دوش او   و وظيفهدرستی کشف بهشتی به بيشترشناختم،   او را میبيشترهر چه 

رين گزينه هت بهای انقالبی، الجوردی  جريانسرکوببرای . بردم  پی می،گذاشته بود
توان گفت که  وردار نبود و به سختی میکه از سواد کالسيک چندانی برخ با آن ٢٠٣.بود

، بهشتی او را انتخاب کرده و برای مقام اشد را پشت سر گذاشته بيی مدرسهدوران ابتدا
   ٢٠٤. معرفی کرده بود انقالب اسالمی مرکز به خمينیدادستانی

ای  گذاری ويژه  روی او سرمايه خمينی،وش داشتبرای اجرای مسئوليت بزرگی که به د
کل انقالب که  ور بود که حکمش را نه از دادستانکش  چرا که او تنها دادستان.کرده بود

گويی به هيچ کس جز شخص  او خود را ملزم به پاسخ.  گرفته بوداز شخص خمينی
   .دانست   نمیخمينی

به . ساواک نيز پيش از اين به ضديت کور و هيستريک او با انقالبيون پی برده بود
                                                 

ی  زندگی بر پايه": گويد  بنيانگذار فاشيسم می     موسولينی  202 ا     ی تصور فرد فاشيست، بايد جدی و ب وأم ب ه و ت پيراي
انی صورت می       ذهبی باشد؛ تمامی جلوه   رياضت و م   اه        های آن در جه ه نيروهای اخالقی آن را استوار نگ ذيرد ک پ

وی و روحانی است       دارند و تابع مسئوليت     می ه چشم خواری و         . های معن ه را ب دگی آسوده و مرف رد فاشيست زن ف
  ..، انتشارات طرح نواهللا فوالدوند  خرد در سياست، عزت" .داند نگرد و دون شأن خويش می بيزاری می

ورد می    حاج احمد قديريان203 د  ، معاون اجرايی الجوردی در اين م ای قدوسی     " :گوي ا آق ای بهشتی ب  صحبت  آق
تفاده کني         ی منافقين و گروه     چه بخواهيد ريشه    کرده بودند که چنان    سانی اس ا   های معاند را خشک کنيد بايد از ک ه ب د ک

وده آن ر ب ا درگي د ه تند  . ان رار داش ه ق وردی در رأس هم ای الج اظ آق ن لح ديريان " .از اي د ق اج احم اطرات ح ، خ
  سيد حسين نبوی، محمدرضا سرابندی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول : ، تدوين١۵٠-١۴٩ی  صفحه

تانی   خود شخصًا اداره  ، قدوسی١٣۵٩ر  شهريو ٢٠ در     پيش از انتصاب الجوردی     204 ران را   ی دادس  انقالب ته
.  را نيز به عهده داشت  عالوه بر معاونت او، سرپرستی دادستانی انقالب مستقر در اوين    پور  به عهده داشت و غفار    

  .ت دادستانی انقالب بوددر اين دوران الجوردی مسئول حفاظ



٣١٠  نه زيستن نه مرگ

 سال زندان محکوم ١٨ به تحمل ۵٣که پس از دستگيری در فروردين  همين خاطر با آن
ارزه با مجاهدين  از زندان آزاد شد تا به مب به همراه بادامچيان۵۶شده بود، در مرداد 

  .بپردازد
 عزت شاهی. کشيد ها را نيز می  پس از کشته شدن بهشتی و قدوسی جور آنالجوردی

  : گويد  خرداد می٣٠ی مجريان سرکوب پس از  سربازجو و يکی از گردانندگان کميته در باره
 آميته و انتظامات ديگر من به تنهايی نبودم، من به عنواناز اين زمان به بعد 

  ٢٠٥ . به عنوان دادستان هم بودند و قدوسی و بهشتیشهر و الجوردی
  

ها و   در روزنامهحتا.  ابايی نداشتکوچکتريناش،  در بيان نظريات فاشيستیالجوردی 
  : کرد ها را بيان می پوشی آن های عمومی، بدون پرده رسانه

شان بايد قلع و قمع بشوند وقتی با نظام جمهوری  های فاسدی که همه وهکگر
شان اعدام  کنند، بنا بر دستور مذهبی محاربند و بايد همه اسالمی مبارزه می

ی من هيچ يک از افراد اين سازمان نبايد احساس آرامش  به عقيده... شوند
و ...  باشندهميشه بايد مضطرب و در وحشت. در اين مملکت داشته باشند
امنيت . شان پايين برودره آب خوش نبايد از گلوييک خواب خوش و يک قط

   ٢٠٦....بايد باشد برای مردم حزب اهللا
  

 پيشنهاد شده صدر به عنوان وزير بازرگانی به بنی، رجايیعلی  محمد آن که از سوی  با
 ی خود تلق  براى  و الهى  شرعى فىيتشکيالت سرکوب را که تكلبود ولی سازماندهی 

ها،   خواست، ِسَمت  ني، ا  گذشته ني از ا٢٠٧.داد های مهم ترجيح می  بر ديگر پست،آرد یم
د و در دل داشت، بهتر يپروران  در سر مى هائی را آه  عقدهگريا به عبارت ديآرزوها و 
  .کرد  مى برآورده
مانند تمامی درست . ترين جناح رژيم را به عهده داشت  فاشيستینمايندگی الجوردی
ترين  ها و وامانده های فاشيستی، نيروهای مخلص خود را از ميان لمپن  و جرياناحزاب
 ی مذهبی  سابقهکوچکترين اطرافيان نزديک الجوردی. کرد های اجتماع انتخاب می اليه

 خود را ملزم به حتاکه به خدمت رژيم درآيند،  ، تا پيش از آنمواردنداشتند و در اکثر 
برخاسته های جامعه  ترين اليه ها از ميان پايين آن. ديدند رعايت شعائر اسالمی نيز نمی

 با ادستانی و ديگر مسئوالن دالجوردی. شان شرارت و رذالت بود مايه تنها دست. بودند
ها ايجاد کرده و  ، غرور و شخصيت کاذبی را در آننشانها و سازمان داد آنپذيرش 

  . کردند شان می حاکم بر جان و مال مردم
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  غروب سپيده

 

٣١١

 با. مشارکت داشتند...  و، تجاوز کشی ، آدم در شکنجهش مستقيمًا  و اطرافيانالجوردی
برديد که يک سر سازماندهی حمالت  ، به سرعت به اين حقيقت پی میحضور در اوين

های دانشجويی،  خوابگاه های سياسی،  و گروهاحزاب  دفاتراوباش و چماقداران به
  افراد سرشناس. انقالب بوده است  در دادستانی،ها  ميزکتاب وها فروشی کتاب ،ها نمايشگاه
کنون در کسانی که تا. کار بودند در گوشه و کنار اوين مشغول به کار تجنايوه اين گر

 و افرادی نظير او، جامعه محلی از اعراب نداشتند، با کمک و سازماندهی الجوردی
  . کردند احساس قدرت و شخصيت می

ی بيگ بی مهراب، مجت)دايی جليل (د جليل بندههايی مانن  با پذيرش اوباش و لمپنالجوردی
ی  کابينه...  و، مجيد قدوسی)سيد(عباس ابطحیسيد ،رعسگ مجتبی حلوايی، )دايی مجتبی(

 محافظان اصلی ،مجتبی جليل و دايی دايی . تشکيل داده بودجنايت و رذالت را در اوين
هر دو در زدن تيرخالص و . های چپ و راست او بودند  و در واقع دستالجوردی

هر دو از عامالن . در صدر قرار داشتند، ۶١-۶٠ های های تير در سال ی ميدان اداره
.  در جنگ با نيروهای عراقی کشته شدند واز اعدام بودندتجاوز به زندانيان زن پيش 

همسر و مادرزن جليل نيز به شغل . کمرم شکست:  در سوگ آنان گفتالجوردی
 در بازان شتيله بگير قمار،جليل پيش از انقالب دايی. زندانبانی در اوين مشغول بودند

ی نيز از بيگ تبی مهرابمج. وشتن نيز نداشتميدان خراسان بود و سواد خواندن و ن
 مسجد امام حسين کنارخيابان منشعب از خيابان آستانه که .  ميدان امام حسين بوداوباش

   .گذاری شده است قرار گرفته، به نام وی نام
ی   تجريش بود که به واسطه-  درکه خِط ِی های کرايه ی ماشين ، رانندهسيدعباس ابطحی

 به بيشتروی برای نزديکی و تقرب . ، قدرتی به هم زده بودخدمت در دستگاه الجوردی
های جنگ از دست داده و از  گی همسرش را در جبهه  ، خواهرش را که به تازالجوردی

  ! در آورده بوده عقد موقت الجوردیزيبايی نيز برخوردار بود، ب
 که مسئوليت امنيت و حفاظت زندان را به ، از دستياران الجوردیرعسگ مجتبی حلوايی

 حتا، کردند  از نزديک با وی کار میکسانی که ی  عهده گرفته بود، فردی بود که به گفته
  . کرد ی جنسی با پاسداران زن نيز ابايی نمی از ايجاد رابطه

هايی  پرداختند، نيز لمپن ها به شکار انقالبيون می  را که در خيابانگروه ضربت اوين
طر انداختن ها در سراسر دنيا، با به خ ها مانند ديگر لمپن آن. دادند ها تشکيل می چون آن

 همچنين و ثروت و جان خود و با استفاده از قدرت به دست آورده، برای تحصيل مال
 با دادن شخصيت به الجوردی. کردند های اجتماعِی خود استفاده می گیارضای سرخورد

کرد و  ی ياران خود وارد می گرفت و در حلقه چنين افرادی، آنان را در اختيار خود می
مانند تمامی نيروهای فاشيست و فاالنژ که . کردند  ياد می"آقا"آنان نيز از او با عنوان 

  . ی آنان بود"آقا" نيزرهبر و مقتدايی و پيشوايی دارند، الجوردی



٣١٢  نه زيستن نه مرگ

کاراکتر در مورد ، به درستی ٢٠٨اند ها گفته ها و شخصيت آن چه در مورد لمپن آن
، در حال ی اوين  در حسينيهيک شب جليل بنده. کند  صدق می الجوردیاطرافيان 

 :ها، با لحنی لمپنی گفت ، در پاسخ به يکی از پرسشزندانيان سياسیسخنرانی برای 
سيلندر ، تو اتوبان تهران قم با موتور چهار اهللا منتظری  خدمت آيت،ديروز رفته بوديم قم

 روخودنمايی اين کار َبِره که فکر کنيد  ديم، نه اينرون  کيلومتر می١٨٠با سرعت 
  ! خاطر اسالم بودواسهکرديم، نه  می
مجتبی هميشه شلوار و اورکت آمريکايی به تن کرده و کالهی از همان جنس بر   دايی

 خردسالش را نيز به هيئت خود در آورده و به گذاشت و گاهی اوقات کودک سر می
  . کرد  حمل می"يوزی"مسلسل سونتش يک وی هميشه در کيف سام. آورد زندان می

در تعريفش از لمپنيسم آورده است، نه ی اکبر اکبر ها همانطور که دکتر علی ر دوی آنه
ر قدرت و حفظ حيثيت و موقعيت خويش،  را به خطر انداختند، بلکه به خاطنشانتنها جا

  .آن را از دست دادند
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  های جمهوری اسالمی   در زندانمصاحبه

 افشاگری و اعتراف به گناه در جمهوری اسالمی؛ ؛انواع مصاحبه
مصاحبه در دوران زندان؛ مصاحبه شرط اجرای حکم اعدام؛ مصاحبه قبل 

  ... ونداناز آزادی از ز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کاش از جنس شيشه بودم
ايستاد کسی در يک سويم می  

ديد و گذر زندگی را در کوچه می  
نگريست ی ديگر در ديگر سويم به عروسی میو کس  

ها کش اش را طبق که مرده  
برند های جشن به دوش می چون خنچه  

  



٣١٤  نه زيستن نه مرگ

  
و پذيرش مجازاتی که از سوی  به گناه از سوی متهمان های بسيار قديم اعتراف از زمان

های  های قضايی نظام های معمول سيستم ، يکی از شيوهمقامات قضايی مقرر شده
 و کشتار های شکنجه ترين شيوه رحمانه ترين و بی عمال رذيالنهِا برای توجيه سرکوبگر
کوتاهی هايی از انجام هيچ کاری   در طول تاريخ برای اخذ چنين اعتراف.بوده است
شد   مجبور می قربانی گاه، در دوران قرون وسطا و حاکميت کليسا در اروپا.نشده است

 يا و کند و طلب مغفرت رده اصلی کليسا به جرم خود اعتراف کبکه در برابر در
ی اربابان کليسا داده و   برای فرار از مرگ و سوزانده شدن تن به خواستهچون گاليله هم

  :پيش از به وجود آمدن حقوق و آيين دادرسی جديد در اروپا .بپردازدی حقيقت به نف
عام، ءهدف از آيين اعدام آن بود که محکوم با اعتراف به جرم خود در مال

هايی که بی شک  ی خود، و نيز با گفته ای بر پشت و يا سينه با نمايش نوشته
به عالوه، در .  بزندها شده بود، خود جرم خويش را جار وادار به گفتن آن

هم  شد، آن ی اعدام به محکوم فرصت ديگری برای سخن گفتن داده می لحظه
گناهی خود بلکه برای تصديق جرم و عادالنه بودن  نه برای اظهار بی

اش تعذيبی را که بر او وارد  عدالت نياز داشت که قربانی... محکوميت خود
شد که با جار زدن  خواسته میاز مجرم . آمده، به نوعی تأييد و تصديق کند

   ٢٠٩.اش را تقديس کند هايش، خود تنبيه رذالت جرم
های جمعی سمعی و بصری،  در دوران جديد با وجود راديو و تلويزيون و ديگر رسانه

 به ها به ويژه که کارکرد اين اعتراف. استشکل نوينی از اعتراف به جرم پديدار شده 
جايی  از آن.  است هتری به خود گرفت قش بسيار مهم کشيده شده و ن نيزهای سياسی پهنه

که هدِف قربانيان و محکومان جديِد دستگاِه عدالت، نابودی و اضمحالل سيستم حکومتی 
دادند تا قربانيان خود  ی به خرج میبيشترو بالطبع سيستم قضايی آن بود، حاکمان تالش 

شان را از زبان   نيت خود و سيستم متبوعانده و حقا کشرا به پای ميزهای مصاحبه
  .شان را به چالش کشيده بودند، بشنوند هايی که روزی قدرت و عدالت آن

ی اعتراف به جرم در مالءعام، پس از روی کار آمدن استالين با شدت هرچه  شيوه
های تحت نفوذ آن دنبال شد و اين بار مخالفان سياسی و   در روسيه و سرزمينبيشتر

سابق رهبری حزب کمونيست بودند که در مالءعام، بايد لب به اعتراف گشوده اعضای 
و به جای اربابان کليسا و خداوند، از رهبران حزب کمونيست و صدر هيئت رئيسه 

 چين ابعاد بعد از جنگ جهانی دوم، انقالب فرهنگی. کردند تقاضای بخشش و عفو می
  . جديدی به موضوع داد

ها و  اعتراف ها به ، چگونگی نگاه آن انسانیهای رشد و آگاهی جوامع يکی از نشانه
در غرب، با توجه به رشد و آگاهی مردم و شناخت . استهای راديو و تلويزيونی  ندامت
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  غروب سپيده

 

٣١٥

های علنی که بدون شک به لحاظ  ای که به حقوق انسانی خود دارند، به اعتراف نسبی
 و ترديد ی شک ده را در پی داشته باشد، با ديدهتواند محکوميت گوين حقوقی می

که چه  ين توجهی به آنکمترها،  گان اين دست اعترافبينندگان و خوانند. نگرند می
گونه  يافته هميشه اين  توسعهکمتراما در کشورهای . رندگويند، ندا  می"گانکنند اعتراف"

  .نيست
که به مدد فشار و شکنجه گرفته ايی ه  نامه ترين توبه در تاريخ جديد ايران يکی از مهم

برای  ٢١٠.قاجار استسلطنت  رهبر جنبش بابيه در دوران علی باب  مربوط به محمد،شد
و به ويژه روحانيون متنفذ بسيار مهم بود که به هر طريق ممکن جلوی قاجار سلطنت 

  .  آنان در خطر نيافتدآيين جديد گرفته شود تا به اين ترتيب منافع گسترش کيش و 
اعتراف به گناه و جرم از سوی زندانيان سياسی در دوران شاه، شکل مدرنی از اما 

  دهشد، بو چه که در اروپای شرقی اعمال می اعتراف به گناه در قرون وسطا و مشابه آن
 بازگشت به قرون وسطا و دوران اما اين مسئله در جمهوری اسالمی با. است
 اين  .تر، دنبال شد هايی بسيار غيرانسانی  ابعادی باور نکردی و در شکليزاسيون، درگان

های  بار به جای اعتراف در مقابل در کليسا، عالوه بر راديو و تلويزيون و ديگر رسانه
 شهرهای بزرگ و کوچک نيز محلی های نمازجمعه و مسجدهای برگزاری  جمعی، مکان

  . شود برای اعتراف به گناه محکومان سياسی می
 بود که همواره در شوهای های تلويزيونی در ايران، پرويز ثابتی گذار مصاحبه پايه

اين شوهای تلويزيونی به . شد ، همراه با قربانيان خود حاضر می۵٠ی  تلويزيونی دهه
، شدت و ۵۴ال  اپورتونيستی س  و ضربهمجاهدينسازمان ويژه بعد از تحوالت درونی 
، شیخاموسيدمحسن  آوردن سيد نهها به صح ترين آن مهم. وسعت عجيبی به خود گرفت

 چگونگی به قتل تشريحبرای ... و خليل فقيه دزفولی ،افراخته وحيد طاهر رحيمی،
 و به آتش کشيدن پيکر او در حضور خواهر مجيد و همراه رساندن مجيد شريف واقفی
  . شيون و زاری مداوم او بود

 در اين ثابتی راپرويز کرد جای   بود که تالش میدر جمهوری اسالمی، اين الجوردی
 اين نقش را به ديگران سپرد و خود به نظارت بر آن بعدها الجوردی. زمينه پر کند

  . پرداخت
به . کرد ی خود را نفی کرده و به گناهان خود اعتراف می در رژيم شاه فرد بايد گذشته

ی   در سايههای کشور کرد و بر پيشرفت  اذعان می"انقالب سفيدش" حقانيت شاه و
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باب را که در قلعه .  رسيدگی شود"باب" مجلسی از علمای تبريز تشكيل شد تا در آن جا به امر وليعهد محمد شاه
چهريق ماکو زندانی بود با غل و زنجير در مجلس حاضر کردند و پس از پرسش و پاسخ وی را مورد شکنجه و 

 که دست از ادعاهای خود "التزام پا به مهر سپرد"و انابه نمود و آزار و اذيت قرار دادند تا جايی که وی توبه 
های  ، نوشتهنامه دهخدا  ج کنيد به لغت.ر. شود نامه او در صندوق اسناد مجلس نگهداری می متن توبه. بردارد

  . کنند ذيب میای را تک نامه با اين همه  پيروان باب و بهائيان وجود و اصالت چنين توبه... دميت، ادوارد براون و آ



٣١٦  نه زيستن نه مرگ

های   و بدرفتاری در زندان بايد وجود شکنجههمچنينقربانی . گذارد رهبری او صحه می
در "ی تبليغات عناصر بيگانه که با پيشرفت جامعه  آريامهری را نيز ساخته و پرداخته

 آخر دسته و در مخالف بودند، دانسته و "ی اعليحضرت همايونی پرتو رهبری داهيانه
  . کرد  و از شاه تقاضای عفو و بخشش مینمودهروه خود را وابسته به اجانب معرفی گ

در دوران شاه، .  بين دو نظام وجود داشتی اخذ مصاحبه يک تفاوت کيفی در نحوه
در رابطه  ساواک. بردند  می کسی را به خاطر انجام مصاحبه زير فشار و شکنجهکمتر

کند بلکه باعث چهره   کمکی به رژيم نمیشان بودنکرد زندانی  با کسانی که احساس می
ی فشار برای انجام مصاحبه  شود، از حربه ی ملتهب ايران می ها در جامعه   آن شدن

المللی  از سوی ديگر رژيم شاه و کارگزارانش روی بازتاب منفی بين. کرد استفاده می
ت روشنفکران به ويژه نويسندگان و شاعران، حساب کرده و از دستگيری طوالنی مد

 رضا هايی چون نمونه. کرد برانگيختن خشم مجامع روشنفکری پرهيز می
ملی (خانی  و پرويز قليچ٢١١)نويسنده(ساعدیحسين  غالم، )ادبی منتقدنويسنده و (براهنی

البته فشار وارده از سوی رژيم شاه در مقايسه با . از اين دسته افراد بودند) پوش فوتبال
  .شد، قابل قياس نيست های جمهوری اسالمی اعمال می چه در زندان آن

ی زندانی   بسيار مثبت در پروندهامتياز به عنوان يک در نظام شاهنشاهی انجام مصاحبه
، پرويز کورش الشايی. توانست به آزادی زودرس او کمک کند  میحتاه شد ک ثبت می

، شکوه  ابراهيم فرهنگ رازی، ناصر سماواتی، سياووش پارسانژاد،٢١٢هخوا نيک
نويسی و شرکت در مراسم   در هيئت عفونامهو بعدها،...  و، مريم اتحاديهگیميرزاد
ل ی، ابوالفضانوارالدين  محی، ی، حاج مهدی عراقیاوالدعسگراهللا  حبيب گويان، سپاس
 مقدم ی، منوچهر سليمیاهللا جمشيد ، رحمت، مهدی کروبیی، قدرت عليخانیحيدر حاج
   ٢١٣.شان ثبت شد  مثبت در پروندهامتيازهایاز اين ...و

 ، مسعودد، بيژن جزنینژا ، محمد حنيف، خسرو روزبهفی مانند تقی ارانیزندانيان معرو
، شکراهللا  خيابانی، موسی مسعود رجویان،زادگ اصغر بديع ، علیه، سعيد محسنزاد احمد
 و محکوم ساختن عقايد خود، مورد فشار و  به خاطر انجام مصاحبهرا... د ونژا پاک
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به خاطر تأثيرات مخرب . سال آزاد شد المللی در اسفند همان های بين دستگير و پس از انجام مصاحبه تحت فشار
گذاری  پس از پيروزی انقالب، در بنيان.  روی آوردای که انجام داده بود به افراط در نوشيدن الکل روحی مصاحبه

از .  مجبور به فرار از کشور و اقامت گزيدن در فرانسه شد۶١در سال . ی دمکراتيک ملی شرکت کرد جبهه
  .باشد کارهای مهم او پس از انقالب، نمايشنامه اتللو در سرزمين عجايب می

 –های مطبوعاتی و راديو    طی مصاحبه١٣۴٩ مرداد ٢٢ خرداد و سپس در ٢٠پرويز نيکخواه ابتدا در   208
 ترتيب داده شده بود و مانند آن بعدها نيز مشاهده شد، به ابراز ندامت از ای، که توسط ساواک تلويزيونی ويژه

ه اولين مصاحبه پرويز نيکخوا. پرداخت" انقالب شاه و مردم"های   سياسی خود و تمجيد از رژيم و برنامه گذشته
  .مصاحبه از اين نوع بود

ی به خاطر شرکت در ترور نظاميان آمريکايی و اعالم آن ، سيدمحسن سيدخاموش  افرادی چون وحيد افراخته213
 استفاده کنند و به خاطر همين به های مثبت توانستند از اين پوئن ها، نمی  آن  در بدو دستگيریاز سوی ساواک

 . سرعت اعدام شدند
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ای به مادرش که به شکل   در نامه٢١٤آبادی احمد خرم. نددی وحشيانه قرار ندا شکنجه
 به او پيشنهاد کرده مقام ساواکيک دهد که  ای از او به جا مانده، خبر از آن می سروده

ای شرکت  در ازای آزادی و يافتن پست و مقام در رژيم شاهنشاهی، در مصاحبهتا بود 
  . اش اعالم دارد  خود را نسبت به گذشتهخته و انزجارکرده و به تأييد اقدامات شاه پردا

فرسا  گيرد، بسيار جان  صورت میای که برای انجام مصاحبه مقاومت در برابر شکنجه
ای که برای  فشار آن اساسًا با شکنجه. پذير است سختی امکان بهو در بسياری از موارد 

ای که برای  چرا که فرد در برابر شکنجه. گيرد، متفاوت است اطالعات انجام میکسب 
کشی  تواند با وقت او می. های گريز فراوانی دارد شود، راه ی اطالعاتی متحمل می تخليه

با تحمل شکنجه قادر است . ، قرار مالقات خود را بسوزاندو مقاومت در برابر شکنجه
تواند در رابطه با چارت و موقعيت  و با زيرکی می. ود را نجات دهدی تيمی خ خانه

، بخشی از تواند با درايت و مقاومت و میا. يش را فريب دهدسازمانی خود، بازجو
گرش  نجهلزومی ندارد که به بازجو و شک. اطالعات مهم خود را محفوظ نگاه دارد

! توانی شکنجه کن و در بياور نه دارم و اگر می زيادی در سيمن اطالعات بسيار: بگويد
گيريد، از امکان فريب  ولی وقتی برای پذيرش و انجام مصاحبه زير شکنجه قرار می

هرگونه مقاومت، . خود خريداری کنيدتوانيد زمان را به نفع  نمی. دادن بازجو محروميد
  ! دهم نه دارم و نمیاطالعات بسياری در سي: ی اين است که شما بگوييد درست به منزله

شکنجه . های متوالی ادامه داشته باشد ها و يا ماه تواند برای روزها، هفته  میشکنجه
  .  ذره فرد را آب کند- تواند ذره می

ی  توانستم کسانی را که در زير شکنجه به انجام مصاحبه  نمیگاه هيچبه همين دليل 
 سرزنش کنم و کامًال مخالف نظر کسانی هستم  تن داده بودند،- مکاری ه- صرف و نه 

 توان چنان مقاومتی را در خود گاه هيچ کنند چرا که شخصًا فراد را تحقير میکه اين ا
  .کردم احساس نمی

يی، به منظور وادار ی بازجو فرسايی بعد از مراحل اوليه  فشار طاقتدر رژيم خمينی
 موارددر غالب . گرفت  و اعتراف به گناه صورت میرد به انجام مصاحبهساختن ف

های   بلکه تنها از زير بار شکنجهيازی برای قربانی به همراه نداشت امتانجام مصاحبه
ی غيرانسانی و وحشيانه  ای موارد رژيم اين گزينه در پاره. يافت رحمانه خالصی می بی

ات اجرا کنيم  خواهی حکم اعدام را در باره اگر می: داد که رار میرا پيش روی قربانی ق
تفاوت دو نظام از ! بايد مصاحبه کنیبار و جانکاه خالص شوی،   زندگی ماللتو از اين
خواست تا او را با   می"مصاحبه"رژيم شاه از قربانی . آيد جا به خوبی به دست می همين

ها را  ترين شکنجه عانه سبداند و رژيم خمينیگر، دوباره به ميان جامعه بازسرشکستگی
کرد تا وی برای خالصی از آن و اجرا شدن هر چه زودتر حکم   قربانی اعمال میبر

ای  ی وحشيانه کنم چنين پديده فکر نمی. اعدام در موردش، مبادرت به انجام مصاحبه کند
                                                 

  .ی اعدام سپرده شد  به جوخه۵١های فدايی خلق ايران که در سال    از اعضای سازمان چريک214
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  . ک آن بتوان سراغ گرفتاعصار تاريدر   حتارا در هيچ جای تاريخ،
گذار  د، بنياننژا  به محمد حنيفاند، مسئوالن ساواک  بارها اعالم کرده مجاهدينچهچنان

ی زير و   پيشنهاد کرده بودند که با انتخاب يکی از سه گزينهسازمان مجاهدين خلق
  :تواند از مجازات اعدام رهايی يابد  می،م عمومی آناعال
مند  های خارجی بهره  قدرت باشند و از حمايت  به عراق می خلق وابسته مجاهدين- ١

  اند؛ بوده
  ؛باشد می مشی مبارزه مسلحانه با رژيم شاه نادرست - ٢
  .دنديگر در ستيز با يک،به عنوان دو مکتب اسالم و مارکسيسم - ٣

 دستگير شده بود، به جای دريافت د توسط رژيم خمينینژا ک اگر محمد حنيفبدون ش
. کرد ها آماده می ترين شکنجه عانه، بايد خود را برای سب"اعدام" يا "مصاحبه"پيشنهاد 

ی فوق  و را وادار کند که يکی از سه گزينهکرد تا ا چرا که رژيم عزم خود را جزم می
 .) هميشه پيروز ميدان نبودهرچند رژيم خمينی(ای عمومی بر زبان آورد در مصاحبهرا 

نسبت گيرد،   قرار می،"اعدام" يا "مصاحبه"ی  که انسان در برابر گزينه بدون شک وقتی
ای وحشيانه خالص شوی از موقعيت بسيار ه کن تا از شر شکنجه ی مصاحبه به گزينه

  .تتری برخوردار اس حترا
های  های تلويزيونی در رژيم چه که مشخص است، مصاحبه در هر صورت آن

ين بيشتر تاريخ معاصر نشان داده است . ايدئولوژيک از اهميت بسزايی برخوردار هستند
های رايج در کشور   ست که در آن قربانيان به دفاع از سياای های تلويزيونی مصاحبه

.  است ها انجام گرفته گونه نظام  ايناند، در   را نفی کردهشان  پرداخته و خود و گذشته
 تفاوت از زمين تا آسمان ايدئولوژی حاکمان جمهوری اسالمی با زمامداران رغم علی

مخالفان :  يکی استشان بودند هر دو به خاطر ايدئولوژيک روسيه و چين، اما کارکر
  . ها باور آورده و آن را با بانگی رسا فرياد کنند يد به حقانيت آنبا
  

، افشاگری و اعتراف به گناه در جمهوری اسالمی، در مراحل مختلف و با مصاحبه
  :گيرد   می اهداف گوناگون انجام

  
   نشريات  راديو تلويزيونی و انتشار آن دری  برای پخش گسترده  مصاحبه- الف
 نسبت به شان کردناعتماد  اميد ساختن مردم و بی ها هدف رژيم نا اين مصاحبهدر 
ها و به خدمت  های سياسی و نيز نشان دادن قدرت خود در نابودی و اضمحالل آن گروه
  .ها بود  اين گروه  اعضایگرفتن

شدند، به سه  تلويزيون رژيم ظاهر میی  بر صفحه در اين رابطهگانی که  کنند مصاحبه
  : شدند ته تقسيم میدس
 حاضر هايی که به خدمت رژيم درآمده بودند و با طيب خاطر در مصاحبه  آن- ١
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و به اين سرنوشت دچار شده ها در زير فشار بريده  خشی از آنهر چند ب. شدند می
  بودند؛ 

  هتن به مصاحب...  کسانی که با وعده و وعيد و به اميد کاهش يافتن محکوميت و- ٢
  دادند؛  می
 و بسته شدن پرونده و يا اجرای  کسانی که برای رهايی از فشار و عذاب شکنجه- ٣

  . دادند  میحکم اعدام در موردشان، تن به مصاحبه
  :دادند ان را افراد زير تشکيل میگ کنند اين مصاحبه

در جامعه که به نفی ايدئولوژی و های سياسی فعال  های گروه  رهبران و ايدئولوگ- ١
  ؛خود پرداخته بودندخط مشی سياسی 

کردند تا  های سياسی که تالش می  باالی گروه های سياسی مطرح و رده   افراد و چهره- ٢
  اسی متبوع خود را زير سؤال برند؛های سي مشی گروه خط
ی مسلحانه پرداخته و  ل خود و مبارزه که به نفی اعماهای عملياتی مجاهدين  افراد تيم- ٣
  کردند؛ حاصلی اقدامات خود را بيان داشته و قربانيان خود را مردم عادی معرفی می بی
های سياسی که مجبور به اعتراف به انحرافات جنسی و  ی تشکيالت  افراد ساده- ۴

  شدند؛  اخالقی می
  ... هبی و، مذ های مطرح سياسی، اجتماعی، ادبی ها و شخصيت چهره - ۵
  

 اهميت داشت، اعتراف زندانيان مقامات قضايی و سياسیچه برای   آن خرداد٣٠پس از 
رژيم و ...  رژيم به حقانيت، ماندگاری، ثبات و دستگير شده و دشمنان قسم خورده

تمامی تالش . های سياسی بود گروه...  انحراف، خيانت، عدم صداقت و  بيانهمچنين
در .  اين پايه قرار گرفته بود که افراد را در برابر دوربين بنشانند اران رژيم برکارگز

زيون  حاضر بودند افراد در تلويحتاگاه . ها چندان مهم نبود اين دوران محتوای مصاحبه
 اکتفا ، در شکلی بسيار محدود و کوتاه سازمان متبوع خودحاضر شده و به محکوميت

  .ها پی بردند ای از اين مصاحبه بار پاره ت زيان کم به اثرا- اما کم. کنند
های مهم که از طريق تلويزيون سراسری پخش شد،   يکی از مصاحبه۶١در تابستان 

 بود، با گر که شخص الجوردی مصاحبه. ای در سياست رژيم شد باعث تغيير عمده
 را به پای ميز ی عملياتی مجاهدينها های بسيار، چند تن از اعضای تيم اعمال شکنجه

برادران  ،، عباس صحرايیی مزبور کورش خاوريان در مصاحبه.  کشانده بودمصاحبه
کورش . شرکت داشتنداهللا و جبار  ذات ،االحکم حسين شيخ، نصيری، محمد نوزاد حاتميان

 و با لباس بهداری در حالی که دستگاه  را از روی تخت بهداری اوينخاوريان
 برای " و يا مصاحبهيا تخت شکنجه"همودياليز را از بدنش جدا کرده بودند، با تهديِد 

حسين . الحکما، حال و روزی بهتر از او نداشتند بقيه به جز شيخ. ه بودندمصاحبه آورد
ی  ين آزار و اذيتی قرار گرفته باشد، داوطلبانه کليهکمترکه مورد  آن ا، بی الحکم شيخ
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 از الجوردی. ای با مأمورين رژيم پرداخته بود اطالعاتش را داده و به همکاری گسترده
ی  هايشان و با ذکر جمله ی عمليات ها هم با تشريح نحوه کرد و آن آنان سؤال می

ی   اين مصاحبه. پرداختند ، از موردی به موردی ديگر می"متأسفانه سوژه شهيد شد"
يان در پشت دوربين قرار داشتند و از شد که بازجو جمعی در حالی ضبط می دست
 پاسداران و بخش شد که اطالعات سپاه گفته می. کردند  را تهديد مینشانجا قربانيا نهما
گرفتن   ی مصاحبه  و شيوه بود، به مخالفت با الجوردی اوين که تحت نظارت سپاه٢٠٩

جامعه جا  گی مجاهدين را درهايی تنها رزمند چنين مصاحبه: داو برخاسته و معتقد بودن
 به منظور زدودن ٢٠٩ و بازجويان اطالعات سپاه. اندازد و نفعی برای نظام ندارد می

)  نفره٢٩(ی جمعی ه کار شدند و يک مصاحبهايی، بالفاصله دست به آثار چنان مصاحبه
 افراد ٢١٥.های مختلف شبيه بود، ترتيب دادند را که به يک سمينار و گردهمايی از گروه

های مختلف به نقد گذشته و جريان  طی سخنانی که در اين سمينار ايراد کردند، از جنبه
کسانی که با اتهام مجاهدين در اين جلسه حضور داشتند، تا . سياسی خود پرداختند

، محمد ی، هادی جمالیعشر  که به خاطر دارم، عبارتند بودند از ابوالقاسم اثنیجايی آن
فر آخری حرف چندانی  که دو ن، سيروس لطيفین، اصغرفقيهیاهللا کاظميا ، سيفمقدم
، ناصر ، محمد جعفری و احمد غضنفرپورر، سوادبه سديفیصد از نزديکان بنی. نزدند
 و سعيد  از جبهه ملی دکتر پرويز ورجاوند،رصد نی و احمد بن، انتظاريونهمايو تکميل
ه نکنم اگر اشتبا و  و حسين روحانی و مهری حيدرزاده قاسم عابدينی و از پيکارحجازی

 نيز در اين سمينار های فدايی اقليت  از سازمان چريک و احمد عطااللهیعطا نوريان
 در سالن سينمای ستاد مرکزی سپاه پاسدارانفيلم اين گردهمايی که . شرکت کرده بودند

ار شده بود، در شهريورماه برای زندانيان اوين از طريق سيمای  برگزآباد در سلطنت
داخلی اوين نمايش داده شد و نمايش عمومی آن در تلويزيون رژيم با يک کار حساب 

. ادامه يافت ۶١ماه   شروع شده و به صورت هفتگی تا اواخر آبانماهشده از اواخر مهر
 انتخاب کرده   پاييز را برای نمايش بودند، جوانانمخاطب اين گردهمايیجايی که  از آن

ی در بيشترتر هستند و به علت درس و تحصيل مطمئنًا جوانان   بودند که روزها کوتاه
بنای  اين سمينار در واقع سنگ. تماشا کنندها را  توانستند مصاحبه منزل بودند و می

 های رژيم با تشکيل مقام. ريزی شد ست جديدی بود که از سوی رژيم پايهسيا
تر  های سياسی، به شکل عميق های گروه های جمعی و تحليل مواضع و سياست مصاحبه
م مطمئن بودند کسانی که در زير يمسئوالن رژ. کردند  عليه آنان توطئه میتری  و کيفی

خواهند، تمام و کمال بر  چه را که آنان می اند، آن فشارهای شديد تن به مصاحبه داده
ای از  شان بر اين بود که با ترکيب کردن مجموعه همين سعیبرای . زبان نخواهند آورد
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 داده بودند با کسانی که به   شکنجه و فشارهای شديد تن به مصاحبه اثرافرادی که بر
های رژيم مشارکت داشتند، به  خدمت رژيم درآمده بودند و خود از نزديک درجنايت

های  ند با توسل به شيوهکرد در ضمن تالش می. ی بخشندبيشتر "اعتبار" ها مصاحبه
 مورد تأييد ها  مطرح شده در مناظره و گردهمايیاردگونه عنوان کنند که مو ، اينمختلف
ها که به مجاهدين اختصاص داشت،  يکی از اين مناظره. گان استکنند ی شرکت همه

 . از تلويزيون سراسری پخش شد۶٢ی شهريور ماه   بود که در نيمه۶٢مربوط به بهار 
 اوين ٢٠٩ و  نفره اطالعات سپاه٢٩ اين مناظره را در رقابت با سمينار یالجورد

ها بعدها به صورت کتاب از سوی  مباحث مطرح شده در اين مناظره. برگزار کرد
در خالل .  به فارسی و انگليسی منتشر شديغات اسالمی انقالب و سازمان تبلدادستانی

  :ها، افراد زير شرکت داشتند گونه مناظره  جلسه از اين۶برگزارِی 
، ا، فرهاد نيریالحکم ی، حسين شيخاهللا صفو د، ولیزا ی، رضا کيوانعشر ابوالقاسم اثنی

، طاهر ، مهران اصدقی، محسن منشی، شعبانعلی اردکانیحميد مهدی شيرازی
، ، اصغرناظمقاسمی ، افشين برادرانه، جعفر حسنیزاد ، محمدرضا يزدی٢١٦هزاد احمد

 ،، محمد طوری، خسرو زندی، عباس صحرايی، محمدکالنتریمحمدرضا نادری
، سهراب ، کورش خاوريانی، محمدرضا جمال لوطاهر تيمور ، محمدعبدالکريم معزز

، ، زهرا بهبودی، مريم ميرزايی، منيره رجوی، هاله ناصر حجتی، مجيد شوکتیسهرابی
  . ، زهرا بخارايیرتویی، پروين پشريف  ، راضيه طلوععطيه اسبقی

ی، حسين اهللا صفو د، ولیزا ی، رضا کيوانعشر در اين ميان، تعدادی مانند ابوالقاسم اثنی
، ، محسن منشی، شعبانعلی اردکانی، حميد مهدی شيرازی نيریا، فرهادالحکم شيخ

 و خته و در شکنجهيی به کار پرداهای بازجو  در شعبه و زهرا بخارايیسهراب سهرابی
 از  دادستانیسئوالنچه را که م آزار و اذيت زندانيان مشارکت فعال داشتند و بالطبع آن

 ، اصغرزادهای ديگر مانند طاهر احمد  و دستهآوردند  می بر زبانها انتظار داشتند، آن
کورش ، عبدالکريم معزز، ، مهران اصدقی، خسرو زندی، عباس صحرايیناظم

 به زور شکنجه و يا  پروين پرتوی،، راضيه طلوع شريفی، منيره رجویخاوريان
  .  وا داشته شده بودندموقعيت خاصی که داشتند، به مصاحبه
ها ابعاد جديدی به خود  ، مصاحبه۶٢ در سال پس از دستگيری اعضای حزب توده

ک ی اند انگيز، فاصله ی حيرت نکته. گرفتند و از سطح و کيفيت بااليی برخوردار شدند
مسؤل شعبه  احسان طبری . از رهبران حزب توده بود برخیدستگيری و انجام مصاحبه

  بر صفحه ارديبهشت ١۶که در هفتم ارديبهشت دستگير شده بود در ايدؤولوژيک حزب 
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 در شب اول ٢١٨)آذين  به( و محمود اعتمادزاده نورالدين کيانوری٢١٧.تلويزيون ظاهر شد
  . ی تلويزيونی تن دادند  به مصاحبه۶٢ماه مه 

 از ی تلويزيونی سران حزب توده ، بخش دوم مصاحبه۶٢در دوازدهم ارديبهشت سال 
، لويزيونی غالمحسن قائم پناهی ت در اين مصاحبه. سيمای جمهوری اسالمی پخش شد

 اعضای  و کيومرث زرشناس، گاگيگ آوانسيانعلی صدری، احمدرفعت محمدزاده
 به شوروی و جاسوسی ن حزبايی مرکزی حزب توده ايران به افشای وابستگی  کميته

  . ب پرداختند. گ. برای کا
 به کارگردانی جمعی رهبران حزب توده ی دست سال، مصاحبه  مهرماه همان١١و در 

  .  اعالم کرد برگزار شد و او انحالل حزب توده را از تريبون اوينعلی عمويی
 - ف(یاهللا ميزان ، فرج دبيرکل حزب تودهتلويزيونی، نورالدين کيانوریی  در اين مصاحبه

ی مردم و عضو هيئت   مسئول روزنامهمسئول کل تشکيالت، منوچهر بهزادی) جوانشير
  مسئول روابط عمومی حزب، عباس حجریويیسياسی و هيئت دبيران حزب، علی عم

ول ئمس ول آذربايجان، علی گالويژئ مسايالتی تهران، انوشيروان ابراهيمی مسئول کميته
ی عضو کميسيون علی صدر ان مخفی، احمدی مسئول سازممهدی پرتو کردستان، محمد

أت سياسی و  عضو هيی کارگری، حسين جودت  مسئول شعبهبازرسی، مهدی کيهان
 مسئول تدارکات  آوانسيانمرکزی، گاگيگ ه عضو کميتهديد مرکزی، آصف رزم کميته

ی مسئول تشکيالت تهران، تفرش   مسئول انتشارات، فريدون فمحزب، محمد پورهرمزان
رکزی  عضو کميته م از مسئوالن سازمان نظامی، غالمحسن قائم پناهشاهرخ جهانگيری
 عضو هيأت سياسی و هيأت دبيران حزب توده به افشاگری در مورد و رضا شلتوکی

  . توده ايران و سوابق آن پرداختندحزب
ی ديگری نيز داشت که در آن به   مصاحبهی جمعی، کيانوری زمان با اين مصاحبهمه

در .  در پنجاه سال گذشته پرداختها و حزب توده بررسی سياست روسيه، مارکسيست
  .  برای رد مارکسيسم و پذيرش اسالم به صحنه آمدسال نيز طبری ماه همان دی
 و فشار ای که نبايد از نظر دور داشت، اين واقعيت است که به زور شکنجه نکته
 تنها مارکسيسم را نفی کند بلکه   را به جايی کشاند که نه طبریتوان کسانی مانند نمی

 و يا فردی چون . نگاشته و به ارشاد زندانيان نيز بپردازد"کژراهه"کتابی چون 
 را وادار کرد که بارها در مقاطع مختلف در تلويزيون و مراسم گوناگون کيانوری
 ايران در اروپا بپردازد و يا شخصی نويسی به رهبران حزب توده  و به نامهودحاضر ش
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 و با طرح ی يک سمينار را به عهده بگيرد  را مجبور کرد که ادارهچون عمويی
ها، در  هرچند که هيچ يک از آن. سواالتی دوستان و يارانش را تحت فشار بگذارد

اما فشار و . شدند فشار حاضر به بيان چنان مطالبی نمیعامل يط آزاد و بدون شرا
دانست و از انديشيدن به ديگر عوامل و داليل موجود توان تنها عامل  شکنجه را نمی
 در گفتگويی با نشريه شهروند ها ی اين دست از مصاحبه  در بارهعمويی. خودداری کرد

  : گويد   می١٣٨٣ فروردين ٢٨رخ کانادا، مو
ن دوره شاهد يم در اير شده بوديدستگ] ۶١[ن بهم١٧خشی از ما آه اما ب

ن فشارها آن بود آه ما را به يهدف ا. ميفشارهای بی حد و مرزی بود
  .يان وادارند اتهامات بی پايه و اساس بازجورشيپذ
ونی بودند آه يزي شوهای تلوجه سه ماه اعمال فشارهای جسمی و روانیينت
طی ين شوها تحت چه شراين امر واقف نباشند آه ايها به ا د شاهدان آنيشا
ز از يان نيی بودند آه خود آقايها  شامل قسمتحتاها  نيا. د شده بودنديتول
چه امروز توسط سازمان  ر آنيد روزی نظيشا. ها خودداری آردند ش آنينما
م گذشته است، يهای رژ به زندان  مربوطناد ملی چاپ و منتشر شده واس

ن يا. ت دوران زندان ما بعد از انقالب را نشان دهديمنتشر شود آه وضع
ی آه يها ی بر ما وارد شد تا به جرمياسناد نشان خواهند داد آه چه فشارها

چه به رخدادهای درون زندان  آن. ميم اعتراف آنيمرتكب نشده بود
كی و يزيو جرح و انواع و اقسام فشار فگردد شامل سه ماه ضرب  یبازم

  . شود آه به ما وارد شد یروانی م
  

  : اعتراف و ندامت در مالءعام، به چند دليل از رونق افتادبعد از دوران الجوردی
های سياسی به خارج از کشور گريخته بودند و   رهبران و کادرهای مسئول گروه- ١

ها به تلويزيون، مانور قدرت  شدند تا با آوردن آن  دستگير میکمتر کسانی از اين دست
  دهند؛

يی کار های بازجو ، باقيمانده توابانی را که در شعبه به هنگام ترک اوينالجوردی - ٢
  م کرده بود؛چرخاندند، اعدا کردند و سابقًا سمينارها و ميزگردها را می می
 سابق تمايلی نداشت که با نشان دادن همچون رژيم به ثباتی نسبی رسيده بود و - ٣

  . های سياسی را در جامعه مطرح کند اعتراف و ندامت عناصر درهم شکسته، گروه
 استفاده "ندامت" و "مصاحبه"ی  کرد، از حربه حال هر گاه که ضرورتی ايجاب می با اين
د را گر  يکی از زندانيان مجاهد به نام حبيب بيابان۶۶برای نمونه، در سال . دندکر می

 ی سراسر کذبی تلويزيونی و اعتراف به مطالب های بسيار، به مصاحبه بعد از شکنجه
ه خاطر آن زير ، ب۶٧ی اعدام در سال   واداشتند که بعدها تا لحظهدر رابطه با مجاهدين

 "شبخ ارتش آزادی" در حالی انجام گرفت که  اين مصاحبه.  بودزيادیفشار روانی 
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. کرد داستان ستون پنجم بودن مجاهدين را علم کند تشکيل شده بود و رژيم تالش می
تازگی از کشور خارج و به پاکستان  در زندان بود و به ۶۵ که تا سال گرد حبيب بيابان

ای را نيز در  او که لحظه. عزيمت کرده بود، در راه بازگشت به داخل دستگير شده بود
  و هدايتی همکاری مجاهدين و دولت عراق  عراق به سر نبرده بود، در باره

نيروهای مجاهدين برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی هواپيماهای عراقی توسط 
  ! يران، به افشاگری پرداختشهرهای ا
در ( دستگير شده بودند "فروغ جاويدان"ی تعدادی از افرادی که در عمليات   مصاحبه
  . ها از اين دست بودند آخرين نمونه) ۶٧در بهمن  (و نيز سعيد شاهسوندی) ۶٧شهريور 

  
  کرد نمیی بيرونی پيدا  هايی که صرفًا کاربرد درون زندان داشت و جنبه  مصاحبه- ب

ی مبارزه  ی مقاومت، ايستادگی و ادامه شد تا روحيه ها تالش می  ی اين مصاحبه به وسيله
  کل سمينار و فردی انجامها نيز به دو ش اين مصاحبه. شکسته شوددر زندانيان 

  :شدند ها به سه دسته تقسيم می گان در اين نوع مصاحبهکنند شرکت. گرفت می
ها به ياری رسانی دژخيمان   زمينه ی ه به خدمت رژيم در آمده و در همهک  کسانی- ١

  مشغول بودند؛ 
  افرادی که در زير فشارهای غيرقابل تصور درهم شکسته بودند و به هنگام مصاحبه- ٢

  نيز تعادل روانی نداشتند؛
 داده و به م مصاحبه کسانی که برای فرار از زير بار فشار و به مصلحت، تن به انجا- ٣

  . کردند  اعتراف می"گناه"انجام 
ی دوم را تشکيل  شکستند، غالبًا دسته هم می ر درحصا های قزل که در قبر  کسانی

 - شان به خاطر پخش راديويها ی اول، بخشی کسانی بودند که مصاحبه از دسته. دادند می
ای يافته بود و بخشی نيز افرادی که به داليل مختلف راهی به  ه، پوشش گسترد تلويزيونی

  .راديو و تلويزيون نيافته بودند
. داری نداشت و ديگر خريها نيز از سکه افتاد نوع مصاحبه، اين بعد از دوران الجوردی

ش از اين آخرين تال. کردند میی درون زندان  به مصاحبهبه ندرت کسی را مجبور 
ا شرکت رهبران حزب در اين سال، سميناری ب.  به وقوع پيوست۶۶دست، در سال 

 ساعته توسط وزارت اطالعات ٣ی   جلسه٣٣های چپ در   ديگر از جريان و برخیتوده
وع جلسات تری در برگزاری اين ن های بسيار پيچيده شيوه.  برگزار شددر حسينيه اوين

م در  ظرافت و به شکل غير مستقيشد با پيچيدگی و می  ه شده بود و سعیبه کار گرفت
ی  ها و توضيحات اضافی گرداننده گان و گاه پرسش کنندهای مصاحبه خالل صحبت

های کمونيستی دستگير  اطالعاتی جلسات، بطور ملموسی همکاری تمامی رهبران گروه
  .اندازند اطالعاتی را در ذهن شنوندگان جا شده با مقامات
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   به هنگام آزادی از زندان مصاحبه - ج 
ی  ای بديع و نوظهور در جمهوری اسالمی پا به عرصه برای اولين بار در تاريخ، شيوه

محکوميت و تعذيب نيز بايد يافتن قربانيان به هنگام خالصی و يا پايان . وجود گذاشت
ها به کار  ی آن  را که در باره"عدالتی"کردند و   می"گناه"يک بار ديگر اعتراف به 

های سياسی را اعالم   خود از گروه انزجار بود، مورد تأييد قرار داده وگرفته شده
  . داشتند می

 و گاه در مقابل دوربين و گاه در ای داشت ها صرفًا جنبه پرونده هاين دسته از مصاحب
گرفت، شناسايی  هايی که در جمع انجام می  آن دسته مصاحبه.گرفت ابر جمع انجام میبر

های زندان  تواب. داد فرد در آخرين لحظه و پيش از آزادی را نيز مد نظر قرار می
قبل از های او  ی فعاليت  در باره،توانستند با ديدن فردی که قرار است آزاد شود می

 شناسايی شده و به ،گونه به هنگام آزادی از زندان اين تعدادی .گزارش دهنددستگيری 
   .دام افتادند
به . گرفت صرفًا جنبه روانی داشت هايی که تنها در برابر دوربين انجام می مصاحبه

که کاربرد و يا منافع سياسی و امنيتی برای  ها قبل از آن من اين دسته از مصاحبه نظر
 و به بخشی از آنان. دانندگان رژيم داشت گررژيم داشته باشد، کاربردی روانی برای

 زندان دوران شاه را داشتند که همراه با ضعف، زبونی و ذلت  ی ، سابقهويژه دادستانی
شاهنشاه "گويان  نامه، شرکت در مراسم سپاس  ها با نوشتن توبه بخشی از آن. دبو

های شاه آزاد شده   شکسته، از زندان  عناصری درهم و درخواست عفو به عنوان"آريامهر
امه، نکردند تا با گرفتن انزجار  تالش افتاد،  وقتی کار به دست اين گونه افراد ٢١٩.بودند
اين .  بپردازند خويش ه ترميم و تثبيت موقعيت روانیدر واقع ب...  و  نامه، مصاحبه توبه

د در زمان شاه انجام داده بودند، توجيه خواستند اعمالی را که خو افراد بدين وسيله می
  . ی ملزومات مبارزه به حساب آورند کرده و در زمره

 شد و کسانی که در  ی کار دادستانی  شيوه به هنگام آزادی، اخذ مصاحبهپس از مدتی 
های روانی موضوع فکر کنند،  که به ريشه مصدر کار قرار گرفته بودند، بدون آن

 که در دوران شاه تن به من فردیبه نظر . ودند که جا افتاده بود پيگير سياستی بهمچنان

                                                 
پيشگاه  تعالی بسمه": نويسد ی عاجزانه و  مشهور خود به شاه برای درخواست عفو می  عسگراوالدی در نامه 219

 اهللا دارد، اينجانب حبيب با تقديم احتراماِت شايسته معروض می، مبارك بندگان اعليحضرت همايونی شاهنشاه آريامهر
ترديد در ام و در تماِم زندگيم چيزی آه  عسگراوالدی محكوم به حبس ابد آه دوازده سال از محكوميتم را نيز تحمل آرده

ويژه  باشد به های گوناگون نيز گواِه صادق بر ادعايم می ام در زندان و پرونده شناسم ی سلطنتی را برساند نمی نظام مشروطه
خواهی مصروف  مشهد تمام آوششم در راِه جلوگيری از انحراف جوانان از دين و وطنهای اخير در زنداِن  در اين سال
نظام مشروطه سلطنتی آشورم آه آنم آه به دينم و وطِن اسالميم ايراِن عزيز و  اآنون بدين وسيله نيز تأآيد می. شده است

 پيشگاه مبارك ديگری بوده از ورزم و اگر اشتباهات و خطاهای  عشق میاساِس دين و مذهبم را تضمين آرده است
تحت رهبری و هدايت شخص اول مملكتم ای که  پوشی و گذشتِِ آريمانه دارم تا بتوانم در شرايط پسنديده استدعای چشم

در انتظار موهبِت . ام باشم ام را سرپرستی نموده و فردی مفيد برای دين و وطن و جامعه ی رنجديده  خانوادهپديد آمده
  ."عالی
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خطر  داد، واقعًا درهم شکسته، بريده و بی ها می ها و يا حداقل بخشی از آن اين خواسته
ولی در جمهوری اسالمی، گاه اين مقوله درست برعکس بود و عناصر رژيم نيز . بود

 بندرت ۶٣ و اوايل ۶٢های   در طی سال آگاه بودند و به همين دليل،  به خوبی از آن
شد، آزاد  ش تمام شده اما حاضر به همکاری اطالعاتی نمیمحکوميتکسی را که 

  . کردند می
  

  های تبليغاتی  تهيه رپرتاژ
 که در تاريخ ۶٠های اوليه دهه  های جمهوری اسالمی در سال يکی از موارد بديع زندان

های گوناگون از زندان و پخش آن از راديو  رتاژهای سياسی نمونه ندارد، تهيه رپ زندان
زندان و جهاد  کارگاه ابطه گزارشگران مربوطه در حسينيه،در اين ر. و تلويزيون بود

های شاخدار به   تواب، با رديف کردن دروغی چين شده حاضر شده و زندانيان دست
ين راه گاه زندانيان مربوطه در ا. پرداختند های جمهوری اسالمی می توصيف زندان

 و زندان اندرکاران دادستانی دادند که باعث بهت و تعجب دست چنان عنان از کف می
  . شد های خارجی نيز تکرار می اين کار به هنگام حضور هيئت. شد نيز می

  



  
  
  

  های آموزشی و فرهنگی زندان مهبرنا

 مراسم دعا و ؛زنی  سينه؛سينيه ح؛های آموزشی  کالس؛سيمای اوين
  ... نشريات و؛ها  کتاب؛های منفی از سوی زندانيان  مقاومت؛نيايش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
کنم محتاج جنگ نيست برادر نمی  

 
 حافظ
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١ 
 زندان از طريق تلويزيون "فرهنگی"  و"ارشادی"های   برنامه۶١-۶٠های  در سال

داد،   قرار میوششی اطراف زندان اوين را نيز زير پ  که بخشی از منطقهاوينآموزشی 
، برای ی خصوصی به مديريت الجوردی اين تلويزيون در واقع يک شبکه. شد پخش می
 های ضد انقالب نام چه که از آن به عنوان تعاليم اسالمی و افشای گروهک ی آن اشاعه
  .يافت صبح آغاز شده و تا ظهر ادامه می ٩های اين شبکه از ساعت  برنامه. برد، بود می
جا به سر   رژيم بود و دورانی که افراد در آنها در واقع بازداشتگاه  در آن سالوينا

بردند در واقع تحت  افرادی که در اوين به سر می. ی موقت داشت بردند، جنبه می
مانند و کدام يک به زندان محکوم  يی بودند و مشخص نبود کدام يک زنده میبازجو
 از افراد، بدون سپری کردن دوران معدودیها تنها تعداد  در آن سال. شوند می

افرادی غالبًا  زندان را مسئوالنجايی که  از آن. شدند  از زندان آزاد میشان محکوميت
ها از جمله  شان به تمامی مقولهيز شاغل بودند، نگاهکه در بازار ندادند  تشکيل می

کردن   ا گذاشتن انرژی زياد برای مسلمانه آناز ديد .  بود"بازاری"ی زندان هم  اداره
از طرف ! کرد دانی نمیصرف چنشايد ی مشخصی نداشتند،  اجباری زندانيانی که آينده

به . ترده برخوردار نبودندی منسجم و گس  نيز نو پا بوده و از يک شبکهديگر توابان
اهرمی مهم و کارساز برای اعمال  زندان از داشتن همين دليل در آن شرايط، مسئوالن

توانستند کنترل مستقيمی روی افراد داشته   در نتيجه نمی و، محروم بودندبيشترفشار 
  کم به آن- شايد هنوز در عمل به ضرورت تشديد اين فشارها نرسيده بودند و کم. باشند

جا بود که حتا برگزاری نماز جماعت توسط  عدم حساسيت رژيم تا آن. شدند نزديک می
 بدان معنا نيست که در ها اين توضيح. شد رو نمی ها روبه نزندانيان مجاهد، با مخالفت آ

و يا تالشی در جهت وجود نداشت طی آن دوران فشار ايدئولوژيک روی زندانيان 
از . گرفت ها صورت نمی  به آن"ايدئولوژی اسالمی" افراد و تزريق "مسلمان کردن"

 از واجبات بود و کسانی که از اين امر سر باز "فرهنگی" های ابتدا توجه به برنامه
  . شدند رو می به هايی رو زدند با مجازات می

 هر اتاق دارای يک دستگاه تلويزيون سياه و سفيد بود، ولی زندانيان ،در اوين
های کانال يک و دو سيمای جمهوری اسالمی را تماشا  انستند به ميل خود برنامهتو نمی
 یهای تلويزيون از سوی مسئوالن زندان انتخاب شده و از طريق ويدئو برنامه. کنند

ی هاي ی برنامه  در محدودهحتا زندانيان به اين ترتيب،. شد ش میمرکزی، در زندان پخ
  .شد نيز آزاد نبودند یکه از سيمای جمهوری اسالمی پخش م

های مختلف  اتاق ما نبود و نگهبانان شيفت  همی، هيچ تواب اوينخوشبختانه در آموزشگاه
های آموزشی  کردند تا نسبت به تماشای برنامه بايد بطور متناوب اتاق ما را کنترل می

ها مستقيم در ميان ما حضور نداشتند،  ايی که آنج از آن. شدند از سوی ما مطمئن می
به همين دليل از آزادی عمل . توانستند به طور مداوم افراد را زير نظر داشته باشند نمی
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نگهبان . سپرد های آموزشی گوش می  کسی به برنامهکمترای برخوردار بوديم و  گسترده
ی تلويزيون و   با مشاهدهاو.  داخل سلول را کنترل کند٢٢٠"چشمی"مجبور بود از طريق 

در همان حال ما در . کرد بيدار بودن افراد، توجهی به پايين بودن صدای تلويزيون نمی
مورد سؤال . پرداختيم سطح اتاق به دو تيم تقسيم شده و به مسابقه بيست سؤالی می

 هنری گرفته تا اشيا های سياسی، ورزشی، از شخصيت. توانست هر چيزی باشد می
  ... ق وداخل اتا

  و ثمربخش بودن تعاليمی که تحت عنوان"شستشوی مغزی"شخصًا هيچ اعتقادی به 
هيچ کس تحت اين تعاليم به حقانيت . شد، نداشتم به زندانيان حقنه می" ارشاد اسالمی"

 به خزعبالت نشانآن چه باعث شکستن افراد و روی آورد. رسيد رژيم نرسيد و نمی
متقاعد شدن فرد به حقانيت ايدئولوژيکی رژيم، بلکه کم رژيم بود، نه تالش فرهنگی و 

فرسای زندان و يا تالش برای   و شرايط طاقتها زير بار فشار شکنجه آوردن و تسليم آن
ها و  ادعای اثر بخش بودن اين برنامه.  بود آزادی زودرس به هر بهايیرسيدن به

انه است که کسی مدعی شود شکنجه و کابل لوح  قدر ساده  افراد، همان"شستشوی مغزی"
  . کند  حقانيت رژيم و نظامی را در چشم قربانی پديدار می،و تازيانه و زنجير

 و تحت فشار بيشتری هر چه  های فرهنگی زندان به عنوان ابزاری جهت شکنجه برنامه
 که با تواند ادعا کند چگونه کسی می. شدند قرار دادن مضاعف زندانی به کار گرفته می

اشد؟ گويی تمام عيار نب  به حقيقت دست يافته و دروغدستغيبعبدالحسين خواندن آثار 
جسم و جان زندانی را هدف قرار داده بودند، ... اگر کابل و زنجير و قپانی و

دند و کارکردی دا  روان او را مورد حمله قرار میهای فرهنگی و آموزشی اوين برنامه
  . تکميلی داشتند

 و افراد بايد تحت زندان بر اين باور بودند که زندان دانشگاه است تعدادی از مسئوالن
ای برای هر زندانی  های درسی ويژه  دانشگاه، واحدهمچون. آموزش ويژه قرار گيرند

  .گرفت ها را در بر می ی زمينه همهمواد درسی آموزشی، . مقرر داشته بودند
. کردند را پخش می آزار شيرازی  عبدالکريم بی"بحث احکام" يک روز در ميان المثل فی

پرداخت و در واقع  می... ها به احکام روزه و نماز و گناهان کبيره و وی در اين کالس
المی های احکام اس بعدها درس! کاری نداشت جز آزار رساندن به زندانيان بيچاره

 فعلی دوم "پيشرو" رحم آن دوران و مرجع تقليد ، دادستان کل بیيوسف صانعی
شد، ضبط کرده و دوباره  ها را که از طريق سيمای جمهوری اسالمی پخش می خردادی

ديدم،  اش را می ی زشت و کريه شنيدم و قيافه هر گاه نام وی را می. دادند به خورد ما می
اش  کننده  های دينی از زيبايی خيره گر کتابحضرت يوسف و توصيف قرآن و ديبه ياد 

ين يها، به تب او در خالل اين بحث! جمهوری اسالمی همه چيزش وارونه است! افتادم می

                                                 
ن   .  چون به منظور زندان ساخته نشده بودند، يک تکه و فاقد دريچه بودندهای آموزشگاه ی اتاق  درها  220 رای اي ب

  .که بتوانند داخل سلول را نگاه کنند، روی درها يک چشمی قرار داده بودند
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عاقبت يادآوری داستان حضرت . پرداخت ی احکام می  در زمينههای فقهی خمينی نظريه
های   مرا به طرح سؤالی رساند که بارها آن را در موقعيت صانعیيوسف و يوسف
اهللا  عيسی مسيح هر دو روحلقب و  با توجه به اين که نام خمينی. کردم مختلف مطرح می

معروف است عيسی مسيح دست بر سر . ، فرق اين دو چيست؟ پاسخ ساده بوداست
کشد  گان می دست بر سر زندخمينی! بخشيد ها حيات دوباره می کشيد و به آن مردگان می

  !ستاند شان را مینو جا
  
٢  

 ، رئيس حکام شرع وقت اوينیگيالن ، روزهای دوشنبه صبح، محمد محمدی۶١در سال 
کشور کنونی، کالس درس احکام برای پاسداران زن و مرد در عالی  و رئيس ديوان

های  ها از طريق بلندگو برای اتاق گاهی اوقات اين کالس. ی زندان داشت حسينيه
ر مستهجنی به تدريس ها به شکل بسيا وی در اين کالس. شد  نيز پخش میآموزشگاه

پرداخت و با الفاظ   می خمينی"حريرالوسيلهت"از ديدگاه ... ، لواط، زنا واحکام مساحقه
در خالل اين مباحث، گاه گريزی به . داد  را اشاعه میحوزه بسيار زشتی، فرهنگ 

فاظ بسيار ناپسند به بيان مسائل سياسی زده و به شکلی بسيار موهن و با ذکر ال
  .پرداخت  در رابطه با افراد مینظرهايش

 م و از رهبران دو انقالب اسالمی، از سردمداران سازمان مجاهدينبهزاد نبوی
وی در همان . کرد  میارائهای را تحت عنوان بحث سياسی  های ويژه  درس،خردادی

. ی اوين نيز به سخنرانی پرداخت  حسينيه به عمل آورده و در ديداری از اوين۶٠سال 
، سربازجوی کنم که پيشوا های مطرح رژيم بود و فراموش نمی آن روزها از چهره

  . کرد ی يک با چه آب و تابی از او صحبت می شعبه
 لعاد گوش به خزعبالت غالمعلی حدادوينيک بار نيز مجبور شديم در حسينيه ا

.  دهد ی انسان در مبدأ، انسان در مسير و انسان در مقصد توضيح بسپاريم تا او در باره
کرديم نيز چيزی    می  اگر تالش حتاسر و ته بود که گفت چنان بی چه که او می آن

 بود که از يکی ديگر از مواد آموزشی، تفسير قرآن جوادی آملی. شد دستگيرمان نمی
. ها بوديم ی آن شد و ما مجبور به ديدن دوباره طريق سيمای جمهوری اسالمی پخش می

ی  اش در کشت و کشتار وحشيانه ی او و مسئوليت مستقيم صدای يکنواخت و خسته کننده
رت گوش دادن به ی، رنج و مراعالی قضاي ش در شورایز طريق عضويترژيم ا

  .کرد داد، دو چندان می مهمالتی را که تحت عنوان تفسير قرآن به خورد ما می
های تفسير قرآن   کالس،از همهآورتر  تر و در عين حال رنج ين همه مضحکبا ا
آميزی   شکل بسيار ابتدايی و مسخرهکه به بود ی، يار غار الجوردیاهللا عسگراوالد حبيب

برای اين که خود را مبادی آداب نشان دهد، در حالی که او . پرداخت به تفسير قرآن می
: کرد کرد لبخند مليحی بر لب داشته باشد به صورت مالل آوری تکرار می سعی می
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  "!گيريم  در خدمت اين آيه قرار میحاال"
 نام برد، "آموزش سياسی" توان از آن به عنوان یهايی که م مهيکی از پايدارترين برنا

ها بود که از   صبح جمعه"تفسير و تحليل راديوهای بيگانه" راديويی  ی پخش برنامه
  . شد طريق بلندگوی زندان پخش می

  
٣   

ی علی   بود که به وسيله"اخالق"های رژيم، بحث  از ديگر مواد آموزشی در زندان
اخالق “ن شد و ما مجبور بوديم به چرنديات وی تحت عنوا ی گرفته می پمشکينی
های جسمی و  در حالی که روز و شب در زير شديدترين شکنجه.  گوش فرادهيم”اسالمی

. افزود مان می های روحی های اخالقی تنها بر ماللت روحی قرار داشتيم، شنيدن موعظه
های آموزشی   از ديگر برنامه"فلسفه" تحت عنوان "مصباح يزدی"سلسله مباحثی از 
  .های فرهنگی رژيم بود تلويزيون و برنامه

 را به عهده ، طلبه جوانی که مسئوليت آموزش و بخش فرهنگی زندان اوين"بصيرت"
مدتی مجبور ما  پرکرده بود و "آليسم و رئاليسم ايده"داشت، نيز نوارهايی تحت عنوان 

اصول فلسفه " کرد تا کتاب ها وی تالش می در اين کالس. ها بوديم آن به به گوش دادن
حسين های محمد اقع حاشيه نويسی بر درس را که در و مرتضی مطهری"رئاليسم

 اين کتاب  به روخوانیبيشتر "بصيرت"در اين برنامه .  بود، تدريس کندطباطبايی
ی از ديگر مواد آموزشی تلويزيون اوين الر انصاریمحمدابراهيم های  درس. پرداخت می
  را که در انفجار حزب جمهوری اسالمیهای درس حقانی گاهی اوقات نيز کالس. بود

  . کردند کشته شد، پخش می
شد،   از طريق اين تلويزيون پخش میهايش، بعنوان درس، برنامهاز ديگر کسانی که 
تر توسط  که پيشبود  در مشهد د، مسئول حزب جمهوری اسالمینژا عبدالکريم هاشمی

های اين دو را به اين خاطر  شايد کالس . کشته شده بوديکی از هواداران مجاهدين
اند و مخالفان به   بوده"متفکران اسالمی"ی  ها در زمره گذاشته بودند که تأکيد کنند آن

شان  های آنان، دست به حذف فيزيکی خاطر عاجز بودن از رو در رو شدن با انديشه
زب جمهوری اسالمی و در  که برای کادرهای ح بهشتییهای محمد حسين درس! اند زده

شد، از ديگر مواد درسی تلويزيون آموزشی  دفتر مرکزی اين حزب برگزار و ضبط می
، همکار ها پس از کشته شدن بهشتی، به محمد جواد باهنر مديريت اين کالس.  بوداوين
نفجار نخست ر ااش سپرده شده بود که پس از چند جلسه با کشته شدن او د قديمی

   در اينعباس شيبانی حضور دکتر.  گذاشته شدرفسنجانی وزيری، به عهده هاشمی
ها به عنوان يک شاگرد نوپا و اشتياق او برای آموختن ايدئولوژی اسالمی از  کالس

 در ميان حتاند و امثال رفسنجانی و باهنر که در اين زمينه چيزی برای عرضه نداشت
 ی نتهچخالی بودن  نشان از ،کرد ها باز نمی عناصر رژيم نيز کسی حسابی روی آن
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  !های شاه بود های نسبتا مطرح زندان داد که از چهره  میامثال شيبانی
 وی نيز بيش از های  کتابحتا. ی بودتقی جعفر های محمد ها، بحث ترين کالس قابل تحمل

ی  ها باعث شکنجه الاقل تماشا يا خواندن آن. ها مورد توجه زندانيان بود ی کتاب بقيه
های وی و يا نوار  شايد اين احساس عمومی در رابطه با کتاب. شد روحی فرد نمی

. های او، ناشی از آن بود که وی دستی در سرکوب و قتل و کشتار نداشت سخنرانی
 "عقل و جهل"ی  های احمقانه ، بحثالبالغه منتظری  نهجهای ر درسحصا بعدها در قزل

ی مجلس هفتم   و نماينده سابق شهرداریی، حاکم شرعطباطباي مهدی  سيدآخوندی به نام 
 "اخالق اسالمی"،  تهرانیمجتبی شيخ " عقل يا شهوت- اخالق اسالمی"از تهران، 

 نيز به سوادی به نام موسوی  آخوند بی" تناقض از مارکسيسم٢٠٠"و  حائری شيرازی
، اوين ، درانیهای دادست  مسئول آموزش زندانموسوی. های قبلی افزوده شدند برنامه
 بود که از جهاد سازندگی زنجان به درخواست خودش، به بخش ر و گوهردشتحصا قزل

اين آخوند درحالی که متون مارکسيستی را حتا از . آموزش زندان اوين منتقل شده بود
 و ديگر  و رهبران حزب توده مدعی بود که طبریت بخواند،توانس رو نيز نمی

 تناقض از ٢٠٠او مدعی بود ! اند های سياسی در مقابل او سر تسليم فرود آورده جريان
بعدها همين . مارکسيسم گرفته است و ما مجبور بوديم به خزعبالت او گوش دهيم

 چاپ کرده بود که در واقع " تناقض از مارکسيسم٢٠٠" ا عنوانترهات را در کتابی ب
 از همه. یالدين فارس های جالل  ديگران، به ويژه نوشتهای بود از روی دست رونويسی

ی آذری به  بود که از او با لهجه" آقای آنتی دورينگ"تر، ادعايش در رد نظريات  جالب
خودش در کتابش " آنتی دورنگ"وی مدعی بود که . برد نام می" گآنتی دورن" عنوان
 کتابی بلکه انگلس.  وجود نداردی "آنتی دورينگ"دانست آقای  اره نمیبيچ ٢٢١... گفته

اسير دست چنين ابلهانی . ی يک فيلسوف آلمانی به نام دورينگ نوشته در نقد نظريه
گوييد،   من مرتجعم؟ اگر راست می:ديپرس میو ا کرده به مرو نيز  هر از گاهی .بوديم

زنيم، يا از کوه باال برويم و يا  بياييد کشتی بگيريم ببينيم کدام يک ديگری را زمين می
داد که وزنش به  اين ادعاها را در حالی انجام می! شويم يک پيروز می شنا کنيم ببينم کدام

ترين  بلند: بار هم گفت  يک .ه فوتی بند بودکرد و به قولی ب  کيلو تجاوز می۵٠سختی از 
کرد که نام  هر چه تالش می! گويند هزار متر بلندی دارد ، میاست! کوه دنيا، هيمااليايا
 .توانست شوروی را تکرار کند، نمیهيئت رئيسه وقت اتحاد  ، صدرکنستانتين چرنينکو

 با توجه به کاراکتر گوينده و  منتظری"ی البالغه نهج"های  در يک چنين شرايطی درس
  . تر از بقيه بود داد، قابل تحمل ی تاريخ دوران خالفت علی می اطالعاتی که در باره

های بخش فرهنگی  ها و تالش حاصل بودن اين درس نکشيد که به بیطول زمان درازی 
های  سرپا نگاه داشتنجای آن،  ی بردند و بهزندانيان پزندان، برای مسلمان کردن 

                                                 
ه ١٧٠ی  فحهشدگان ص  در کتاب اعترافات شکنجه  يرواند آبراهاميان  221 ه      متن انگليسی به اشتباه جمل وق را ب ی ف

  .کند   منتسب میالجوردی
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برای به را ...  و"قيامت" و "قبر"های چند روزه و استفاده از  خوابی دادن طوالنی و بی
  .  باب کردند زندانی"آوردن  اسالم" و "خدا رسيدن"
  
۴  

ی اخبار آن دوران توجه من را به خود جلب  ، يک خبر که بيش از همه۶١در سال 
های   بود که به جرم ضبط برنامهی مسنوط به دستگيری زن و شوهرخبر مربکرد، 

خبری که در . ها به خارج از کشور دستگير شده بودند تلويزيونی زندان و ارسال آن
ی مسکونی خود که در نزديکی  ها در خانه زندان پخش شده بود، حاکی از آن بود که آن

چه که  کسی اطالعی بيش از آن. کردند مبادرت میت، به اين کار  قرار داشزندان اوين
در طول زندان من کسی را نديدم که شخصًا با .  در اين باره به دست نياورد،ياد شد

ی يکی از  رود که اين خبر در ابتدا ايده اين احتمال می. چنين افرادی برخورد داشته باشد
 هر صورت، انجام اين کار در. زندانيان بوده که بعدها به شکل خبر در زندان پخش شد

. بسيار ساده، کم خرج و عملی بود و نيازی به يک سيستم گسترده و پيچيده نداشت
 های آموزشی زندان ی برنامه توانستند از طريق مشاهده های سياسی به راحتی می گروه

ها  از طريق اين برنامه. کردش در زندان دست يابندی از رژيم و عملبيشتربه شناخت 
توانستند از  پرداخت، می ی زندان می در حسينيه  شدهبرگزار به پخش مراسم که گاه

ی افرادی که  چرا که دوربين روی چهره.  مطلع شوندنشاندستگيری بسياری از وابستگا
البته انجام اين . داد ها را به وضوح نشان می ی اوين حاضر بودند، رفته و آن در حسينيه

فوق تا چه ميزان مورد ه اطالع يافتن از موضوع واقعيت کگشت به اين  عمل بر می
  . های سياسی کشور بود ی جريان عالقه

  
۵  

 بار کسالتهای  مجبور به شرکت در آيينسياسی و عقيدتی، زندانيان های  در کنار کالس
 دعاهای کميل، ها در مراسم اجرای بايست ساعت می گاه زندانيان . دی نيز بودندعبا

چه که بدان اعتقادی نداريد و يا در ضديت  شنيدن آن. دکردن ت میشرک... توسل و ندبه و
های گوناگون مداحان  نوحه.  سوهانی بر روان شماستهمچونبريد،  تمام با آن به سر می

بدون شک زندانيان اعم از . گذاشت به حال خود نمیای  لحظهزندانيان را رژيم، گاهی 
چه   به لحاظ فرهنگی در تضاد کامل با آن،غيرتواب و  توابحتامجاهد و غيرمجاهد 

ن تظاهر به داشتن عالقه به  زندانيان در اين بود که توابا فرق.  بودندکرد ژيم تبليغ میر
مطمئنًا اگر به اختيار توابان بود، بين صدای . کردند که واقعی نبود چنان فرهنگی می
بين تم زجرآور . کردند جريان را انتخاب می، صدای شی آهنگران شجريان و نوحه

های زيبای  فونیم عزا، يادآور چيز ديگری نيست و سای که جز ماتم و  نوحه
دومی های مدرن،  های ديگر و يا موسيقی  و کالسيکآثار جاودانی بتهوون ،چايکوفسکی
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آورتر، شرکت در مراسم دعای  و عذاب برای من از همه بدتر. کردند را انتخاب می
جوشن "تنها يک بار در ماه رمضان مجبور به شرکت در دعای . کميل و توسل بود

شرکت در . کردم که هر لحظه اين مراسم زجرآور تمام شود  خدا می- خدا.  شدم"کبير
قرآن به . ، رنجی مضاعف داشت۶١های احيا در ماه رمضان سال  مراسم کشدار شب

شان  ای که در دنائت و شقاوت افتاده های پاسداران و زندانبانان عقب و نالهسرگرفتن 
 نيز يم، بازجوبه ويژه وقتی متوجه شدم محمدی. آزرد ترديدی نداشتم، مرا به سختی می

رد، نفرتم دو  مراسم را زير نظر دای اوين  حسينيهب درها در کناِر در يکی از اين شب
قطاران او نيز در آن  فر از ديگر همتوانستم حدس بزنم چند ن با ديدن او می. چندان شد

گرانی  ها را بازجويان و شکنجه  چهرهبيشترفرض،  با اين پيش. جمع حضور دارند
ترين اعمال را انجام داده و شب به راز  انهکار جنايتکردم که از صبح تا شام  تصور می
 اوين نيز بر نماز عيد فطر و قربان در حياط آموزشگاه. اند دای خود پرداختهو نياز با خ

، مراسم نماز اعياد بهتر است در فضای باز  و منتظریبر اساس فتوای خمينی. شد پا می
ی آموزشگاه  گانه های سه  حياطرای برگزاری نماز بهی ما را ب همه. برگزار شود

زمان و در  های آموزشگاه را هم ی بچه توانستم همه از اين که در آن واحد می. بردند می
گشتم، مجبور بودم نمازم را  هر چند وقتی به اتاق برمی. بردم جا ببينم، لذت می يک

نماز ايستادم، تنها نمايش  دوباره بخوانم، چرا که در زمانی که در صف جماعت می
 به ويژه در سراسر ماه "راديو قرآن"های  برنامهپخش  .کردم خواندن را اجرا می

وقتی بلندگو . ی روحی اثر ديگری نداشت ر، جز شکنجهحصا رمضان از بلندگوی قزل
از اين که مجبور بودم به . کردم کرد، به شدت احساس فشار می آغاز به کار می

های متفاوت آيات قرآن را بشنوم،  های گوناگون و شيوه  صوتهای مختلف و با شکل
... کردم با کسی که ضديت کامل با قرآن و  وقت خودم را مقايسه می آن. کشيدم زجر می
  . روزی بهتر از من نداشتند و ها حال مطمئنًا آن. داشت

  
۶  

ها  فيلم. کرد سينمايی پخش میها فيلم  چهارشنبه ای يک بار،  هفتهاوينتلويزيونی ی  شبکه
  . شد های نسبتًا خوبی نيز پخش می گاهی فيلم. به شدت سانسور شده بودند

 ) او ساخته شدهبا همکاری("توهم"، " نصوحتوبه" ، از جملهمخملبافمحسن های  فيلم
هايی بودند که  از جمله فيلم "حصار در حصار"   و نيز نمايشنامه"بايکوت" ،"استعاذه"

ها مثل  بعضی از فيلم. به نمايش در آمدند در زندان  ۶٣-۶١های  بارها در طول سال
 را يافته  را از بس پخش کرده بودند، حکم شکنجه"ر مختارَمُع" و"اهللا محمد رسول"

ی  از طريق شبکهمن قبًال هر دو فيلم را . شدم آمد، متشنج می شان که می اسم. بودند
 را از طريق تلويزيون سراسری نيز تماشا کرده "اهللا محمد رسول". ويدئويی ديده بودم

 ر، گوهردشتحصا های ويدئويی قزل بعدها هر کدام از اين دو فيلم، بارها از شبکه. بودم
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يک فيلم در (،"زاپاتا"، "باسبارا" ،"تاراس بولبا". و سيمای جمهوری اسالمی پخش شد
، "بينوايان"، "عروج"، "بيسکويت"، "بن هور"، "عيسی مسيح"، )چيان باره زندگی معدن

از جمله ...  و"هفت سامورايی"، "مبارزين باسک"، "سفر سنگ"، "گاو"، "فرار بزرگ"
  .دهايی بودند که از طريق تلويزيون آموزشی به شکل سانسور شده به نمايش در آمدن فيلم

شد، مسئول صنفی اتاق، تخمه  رو می ها روبه هنگام پخش فيلم سينمايی که با استقبال بچه
هايی که در  آشغال ها را از سطل خربزه مسئول صنفی، تخمه. کرد و شيرينی پخش می

سود کردن،  ی بسيار و نمکستشوکرده و بعد از ش آوری  تند، جمعدستشويی بند قرار داش
ی تخمه را   روع فيلم سينمايی مسئول صنفی در حالی که کيسهبا ش. کرد شان می خشک

...! تخمه، آجيل، شيرينی، بستنی: زد چرخيد و فرياد می گرفت، دور اتاق می در دست می
دانست، در دست هر کس تخمه  شدند و او به مقداری که صالح می ها دراز می دست
 مورد استقبال ند نبود،ق جز نان خشک آغشته به آبچيزی که شيرينی هم . ريخت می

  . شد واقع می
  
٧  

های آموزشی و  ، خبری از کالس۶٢ خوشبختانه تا تابستان سال در زندان گوهردشت
های  نبود کالس. فرهنگی نبود و عمًال از اين بابت، زندانيان با فشاری رو به رو نبودند

ساب سود و زيان ِن زندان و حگشت به نگاِه بازارِی مسئوال فرهنگی، باز هم بر می
 نفر و يک ١٢٠در زندان گوهردشت تنها يک بند عمومی با ! شانهاي گذاری سرمايه

های  ی زندانيان گوهردشت در سلول بقيه.  نفر زندانی وجود داشت٢٠ از کمترفرعی با 
ن برای تعداد تشکيل بخش فرهنگی و صرف انرژی کال. شدند انفرادی نگهداری می

 شد و بيشتربعدها که تعداد زندانيان بند ما . کرد شان صرف نمیانی، برايمحدودی زند
اندازی شد، بخش  ال زندانيان ُکرد به گوهردشت راهيک سالن عمومی ديگر نيز با انتق

 ،ياد زندانياندبا ازبه اين نتيجه رسيده بودند که ظاهرًا . فرهنگی زندان نيز فعال شد
ر همراه با افزايش فشارهای حصا در قزل. ندک صرف می بخش فرهنگیاندازی  راه

 افزوده شد و به ۶٣ و ۶٢های  ، فشارهای ايدئولوژيک نيز در سالجسمی و روانی
  که٣ واحد١جا که در بند تا آن. دادند  مختلف، زندانيان را تحت فشار قرار میهای شيوه
کردند،  ماز جماعت شرکت نمیکسانی که در نو   بود لق به زندانيان مارکسيستمتع

 تظاهر به ی افراد شمار، همه ای انگشت  عدهبه جز. شدند  محسوب می”سرموضعی“
   .کردند خواندن نماز و روزه داری می

های آموزشی  های فرهنگی و برنامه ی زندان، کالس پس از تغيير و تحوالت در اداره
ای که محسن  زشی خاص و ويژههای آمو ها در کالس تنها تواب. اجباری نيز حذف شدند

در ...  وسازی و يا حسين شريعمتداری ی قصه نويسی و فيلم  در زمينهمخملباف
 بريده "قيامت"ای از زنانی که در پاره. جستند کردند، شرکت می های ديگر داير می زمينه
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در بيرون از  هايی که حسين شريعتمداری کالسها بعد از آزادی نيز در  بودند، سال
  . کردند داد، شرکت می ها ترتيب می زندان برای آن

  
٨  

های آموزشی خالص  کردند خود را از شر کالس  گوناگون سعی میهای  راهاززندانيان 
ولی در اکثر مواقع افراد . داد ها خود را به شکل تمارض نشان می گاه اين تالش. کنند

ی ديگری سرگرم کرده و يا به هنگام اجبار به شرکت  د خود را با مسئلهکردن سعی می
های آموزشی، بدون توجه به سخنان گوينده، موضوعی را در ذهن خود دنبال  در کالس

های آموزشی و فرهنگی و در عين حال به سخره  تظاهر به شرکت در کالس. کنند
يت درست و اصولی که رژيم را ها، از نظر من کاری بود به غا گرفتن و لوث کردن آن

داشت، بدون اين که تلفات خاصی داده شود و يا  به عقب نشينی در آن صحنه وامی
مخالفت علنی با آن چه که رايج بود، تنها باعث رو شدن دست فرد . آسيبی به افراد رسد

داد که چرا در کالس شرکت  چرا که بالفاصله بايد پاسخ می. شد دفاع شدن او می و بی
آورد، مجبور بود به دفاع ايدئولوژيک  کند؟ اگر دليل ايدئولوژيک برای آن می مین

دفاع ايدئولوژيک، عمًال در اسارت و در زمانی که از موضعی برابر . بپردازد
ی عملی  کسانی که چنين شيوه.  جا ، کاری است عبث و بيهوده و نا بهبرخوردار نيستيد

آن را به چشم گر  و نتايج مخرب و ويرانکست خوردندرا پيش گرفتند، به سختی ش
کاری آنان را   متأسفانه ديگران نيز که هيچ نقشی در آن نداشتند، بايد بهای ندانم.ديدند
  .پرداختند می

، يک آخوند احمق و مفلوک برای آموزش  رحمتی"استاد"، وقتی ۶١ - ۶٠های  در سال
ای آسمانی تلقی  ر فرستاده شده بود، از سوی زندانيان چون مائدهحصا زندانيان به قزل

های درس و سخنرانی وی مملو از  کالس. انی قرار گرفتشده و مورد استقبال شاي
برای . آوردند زندانيان مشتاقی بود که برای تفريح و خنده، با جان و دل به آن روی می

بردند و وی قصد ارشاد  مارکسيست به سر میمثال در بندی که تعداد زيادی از زندانيان 
هه ": کشيد آنان را داشت، برتری اسالم را با لهجه غليظ آذری اين گونه به رخ آنان می

ی  وی در واقع مضحکه !؟"هه هه جد شما ميمون است، جد ما امام حسين، کدوم بهتره
ند، بلکه کاراکتر او وداش که بسياری از افراد بند خود آذری ب نه به خاطر لهجه. بند بود

 زندانيان ای ساخته بود که در آن شرايط جز انبساط خاطر  از او چهره،شو ميزان حماقت
. فرسای زندان، حاصلی ديگر برای رژيم نداشت پذير کردن شرايط طاقت و تحمل

! مان قرآن بخوانيد مان گرفته، لطفًا کمی برای حاج آقا دل: شدند زندانيان مدعی می
های پی در پی وادار  و او را با تأييد و تشويق! تان خيلی خوب است صدایيم ا هشنيد
کرده، به محض اين هنوز شروع ن.  بخواند"عبدالباسط"کردند که قرآن را با صوت  می

و بعد از . اهللا، اهللا، اهللا: گفتند ی زندانيان بند يک صدا می همه... اهللا بسم: گفت که می
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توسط وی و زندانيان، او از کوره در رفته و با بر زبان ی اين سيکل  تکرار چندين باره
ی ميزان  وقتی در باره! پرداخت های رکيک، به مقابله با زندانيان می راندن فحش

شان را در حد ابتدايی و يا  ی زندانيان تحصيالت پرسيد، تقريبًا همه تحصيالت کسی می
او با ... قا ما کارگر بوديم وحاج آ: شدند کردند و مدعی می سواد معرفی می خود را بی

. تر باور کرده بود که کسی با تحصيالت عاليه در بين زندانيان نيست  هر چه تمامسادگی
 را با نام دکتر فرزين های بند دکتر فرزين نصرتی در يکی از روزها، هنگامی که بچه

ها در   در بند دکتر هم داريد؟ بچهآيا: پرسد کردند، او متوجه شده و با تعجب می می صدا 
تصور کنيد که يک چنين !  است"دکتر فرزين"اش  نه حاج آقا، فاميلی: گويند پاسخ می
از سوی  !را آموزش داده و به راه بياوردخواهد نيروهای سياسی جامعه  فردی می

، برای اين که بساط دعای کميل را برچينند، ١ واحد٢ديگر، زندانيان مجاهد در بند
ای شده بودند که در عمل کارايی داشت و منجر به جمع شدن بساط آن  متوسل به شيوه

شود تکبير، نيمی از بند صلوات  از قبل هماهنگی کرده بودند که وقتی گفته میها  آن. شد
تصور کنيد در يک جمع بزرگ اگر چنين اتفاقی بيافتد چه . بفرستند و نيمی تکبير

نيمی از بند صلوات ! تکبير: گفت  میرهرچه ُمکّب! دشو ی مضحکی پديدار میها صحنه
  .فرستادند می
  
٩  

 به گوهردشت١٩ی سالن  زنی در حسينيه نيان با شرکت در مراسم سينه، زندا۶٢در سال 
 و پاسداران وقتی داوود لشکری. بارزترين شکلی رژيم را به چالش گرفته بودند

خواندند، زندانيان با  را می" ُحر خطا کارم، پشيمانم"ی  ا آه و ناله نوحهگوهردشت ب
زنی زندانيان رسيد، بهروز  خوانی و سينه وقتی نوبت به نوحه. زدند ميلی تمام سينه می بی

های محکم و يک دست زندانيان مجاهد  را به همراه سينه" عباس علمدار"ی   نوحهسوری
خشونت،  ی خطای خود شدند و با ضرب و شتم و اسداران بالفاصله متوجهپ. خواند

ها برای بردن زندانيان به مراسم  اين آخرين تالش آن. زندانيان را به بند بازگرداندند
بدون "! عباس علمدار"خطا کار بودند و زندانيان مجاهد " ُحر"پاسداران . زنی بود سينه
ش گرفته شده، صحنه را به زندانيان واگذار کرده  و تصميمی از پي گونه هماهنگی هيچ
زندانيان با . ود انجام شده ب۶٠، در سال بار ديگر در اوين  همين عمل يک. بودند

 و پاسداران را به الجوردی" ها، ای وای يا محمدا آتش زدند به خيمه"ی  خواندن نوحه
های  لی اوين و يا ديگر مح چه که در ايام محرم در حسينيه آن. واکنش وادار کردند

حسين حسين شعار ماست، "شد، شعار   کوبنده ادا میها مراسم سوگواری در زندان
  . يافت می  آن را به خوبی درمقصود ازای نيز  هدهر آدم سا. بود" شهادت افتخار ماست

 ر، به همراه فرشيد فاريابیحصا  قزل۶در جريان يک کالس آموزشی در مجرد
زديم تا وقتی که توابان   هايی را که دور و برمان بود، به هم گره ی زيلو های کليه ريشه
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ی زيلوها به هم  چرا که همه. آوری زيلوها را کنند با مشکل مواجه شوند قصد جمع
برای اين کار بايستی تمامی . کردند یها را از هم جدا م شدند و ابتدا بايد آن وصل می

ی ما از اين کار سؤال کردند،  ی انگيزه وقتی درباره. کردند  دانه باز می- ها را دانه گره
گفت  می یتهران مجتبیس آموزشی و آن چه استاد شيخ از بس در بحر کال: پاسخ داديم

  ! کنيم فرو رفته بوديم، متوجه نشديم چه کار می
های يک طرف بند را به راهروی بند  ر، هر روز افراد سلولحصا  قزل۶در همان مجرد

های آموزشی که از طريق ويدئو سانترال پخش  آورده و مجبور به شرکت در کالس
هايی را که بيرون  مان بود تا در اتاق بمانيم، آن روزی که نوبت. کردند شد، می می

های ابتکاری جالب، مورد حمله  ساز و ديگر راه انواع و اقسام وسايل دستبودند، با 
های خميردندان نيز   سيمی درست کرده بوديم و با بريدن لوله چندين کمان. داديم قرار می

مان را که  قربانيان! با اين ابزار جنگی. تيرهايی به شکل عدد هشت فارسی ساخته بوديم
حال تماشای  ها در بيچاره. داديم ند، مورد حمله قرار میشد ها انتخاب می از ميان بچه

توانستند  ها هيچ واکنشی نمی آن. شدند رو می هی فرهنگی بودند که با تهاجم ما روب برنامه
نشان دهند، چرا که در آن صورت يا مجبور بودند ما را لو دهند که کاری بود مذموم و 

شيدند که نوبت ما فرا ک ساختند و انتظار می یسوختند و م بايستی می ناپذير و يا می امکان
شان شليک  ی خودکار به سمت های ريزی را هم به مدد لوله گلوله!  تالفی کنندرسد و

های شامپويی بود که به شکل  ها، ريختن آب در ظرف از ديگر ابتکارهای بچه. کرديم می
ی فرهنگ جنگ  شکل شامپو، خود نشانگر اشاعه  یهای  نارنجک ظرف. نارنجک بودند
داديم، آب با سرعت به سمت  های مزبور را فشار می وقتی ظرف. ها بود در آن سال

ای بود که با خود به  آب تلمبه  از ديگر وسايل حمله، فالسک. شد هدف پاشيده می
هايی را که در راهرو به  با آن بچه ،برديم؛ هنگام بازگشت از دستشويی دستشويی می

از دور که ما را . کرديم  می خيسنامه فرهنگی نشسته بودند،اجبار برای تماشای بر
دانستند که چه سرنوشتی در انتظارشان است و در حالی که چشمانشان از  ديدند، می می

نظر  چه در نظر داشتيم، صرف خواستند که از انجام آن حدقه درآمده بود، ملتمسانه می
  ! کنيم

ای از اين دست، خودمان را از شر فضاهای  هگان های بچه ها، حتا با بازی ما گاهی وقت
ما در . کرديم های ناشی از آن، خالص می های آموزشی و شکنجه ی کالس نابودکننده

اين . کردند کرديم نه در فضايی که بر ما تحميل می ساختيم، تنفس می فضايی که خود می
  . راز ماندگاری ما بود

  
١٠  

، بلکه گاه به شکل رفت و برگشت ندنبود طرفه های آموزشی جريانی صرفًا يک کالس
 که  های آموزشی برای مثال، کالس. ندشد  و عوامل رژيم دنبال می تواببين زندانيان
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کردند، يکی از  ی علميه قم داير می ای برای طالب حوزه های توده رهبران و ايدئولوگ
اندازی سيستم کامپيوتری وزارت اطالعات،  م پس از راهالقل وحيد سريع.  بودموارداين 

  . داد می... طالب علوم دينی آموزش کامپيوتر ومدتی نيز به 
هايی در  ر نيز کالسصد  از نزديکان بنیشد که دکتر ناصر تکميل همايون گفته می

ر، رهبر پو و ناصر لک.  بودشتهاران و طالب علوم دينی گذارابطه با تاريخ، برای پاسد
  . ها و پاسداران داير کرده بود های فلسفه برای تواب  نيز کالس"کارگران سرخ"جريان 
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های  اش، يعنی تنظيم اطالعيه نار کار اصلی در ک انقالب اسالمیروابط عمومی دادستانی
پرداخت که حاوی  هايی می دادستانی انقالب اسالمی مرکز، به چاپ و انتشار کتاب

.  افراد بود های بازجويی هايی از برگه ها و ميزگردها و همچنين بخش بعضی مصاحبه
ها  هدف اين کتاب. يافتند  انتشار می خلقها و جزوات عليه سازمان مجاهدين  کتاب اين

تا . های انجام گرفته از سوی آنان بود  و جنايترفع اتهام از دادستانی انقالب اسالمی
 کتاب به فارسی و انگليسی توسط روابط عمومی دادستانی ٧-۶جا که به خاطر دارم  آن

.  انتشار يافت مرکز و يک کتاب نيز توسط سازمان تبليغات اسالمیانقالب اسالمی
ا که در ارتباط با نشريه ني ی محمدرضا شريفی ها به وسيله طراحی تعدادی از اين کتاب
وی يکی از توابينی . گرفت  دستگير شده بود، انجام میتیلوح و هواداری از دکتر شريع

بود که به همکاری گسترده با دادستانی انقالب اسالمی پرداخته بود و بعد از آزادی از 
ترجمه اوليه تعدادی از اين . زندان نيز در راديو و تلويزيون و سينما به کار پرداخت

ها که همکاری  م، از رهبران اتحاديه کمونيستالقل ريعها به انگليسی توسط وحيد س کتاب
آوری شد و  ها توسط رژيم جمع بعدها اين کتاب. وسيعی با دادستانی داشت، انجام گرفت

ها را داشته  که کسی در مجموعه شخصی خود آن ها نيست مگر اين امکان دسترسی به آن
ويی افراد توسط دستگاه قضايی، يکی از موارد جلسات بازج انتشار صورت. باشد

اين احتمال هم هست که کيفيت پايين . غيرقانونی بارز و برخالف موازين حقوقی است
  . ها بوده باشد آوری آن ها يکی ديگر از داليل جمع اين کتاب

   ٢٢٢ .بود  به عهده احمد احمد۶٠های اوليه دهه   در سالمسئوليت روابط عمومی اوين
 يکی  به عهده اسالمی، انقالب اسالمی به بعد هدايت روابط عمومی دادستانی۶۴از سال 
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 که از ميزان ضديت او آگاه ساواک.  پرداختاين سازماندرون مجاهدين به ضديت هيستريک با تغييرات 
اين . که به دادگاه بفرستد آزاد کرد تا به جنگ بخش مارکسيست لنينيست مجاهدين برود بود وی را بدون آن

  .زخمی و دستگير شده بودبا ساواک   مسلحانهدر حالی بود که وی در درگيری
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 یها مجيد فرج  طی اين سال٢٢٣.از سربازجوهای خشن و ديوسيرت اوين قرار گرفته بود
  . کرد، معاونت او را به عهده داشت تحصيل می) ملی سابق(بهشتی که در دانشگاه 
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شد، به شدت  ی زندان در اختيار زندانيان قرار داده می هايی که از سوی کتابخانه کتاب

های  تقريبًا هيچ کتاب به درد بخوری در ميان کتاب. محتوا بودند يک سويه و بی
ها  نگاهی به ليست اين کتاب.  وجود نداشت۶٣-۶٠، در خالل سال های ی اوين نهکتابخا

ل تابی که با اقبادر ميان اين ليست، هرک. گويم، است چه که می به خوبی روشنگر آن
مسئول . رفت های ممنوعه می شد، نامش در ليست کتاب رو می گان روبهخوانند
ا در زمان شاه نيز برای مدت کوتاهی زندان بوده است، ی زندان اوين که گوي کتابخانه

های   ليست کتاباو. کرد  مراجعه میهای آموزشگاه ها به اتاق همراه با ليست کتاب
ی ها  از کتاببرخیگرفت و پس از چند روز همراه با  درخواستی زندانيان را می

  .گشت  باز میسفارش داده شده
  
  
  

  ۶٣-۶٠های  د در زندان در سالی موجوها کتاب
  

   محمد باقر صدر - ما فلسفه
   محمد باقرصدر - مااقتصاد
  شيرازی   ناصر مکارم-  نماها فيلسوف

  پاورقی مرتضی مطهری حسين طباطبايی  محمد-  جلد۵ماتی فلسفه رئاليسم اصول مقد
  الدين حسينی   عماد-  از آدم تا خاتم- االنبيا قصص

   حميد روحانی- نهضت روحانيت
   خمينیاهللا  روح - الوسيله تحرير

  اهللا خمينی  روح- واليت فقيه ياحکومت اسالمی
  اهللا خمينی  روح- الغطا از امام کاشفنامه ای 

  اهللا خمينی  روح- هرساله عملي
 ی جواد فاضل  ترجمه سخنان علی عليه السالم- البالغه نهچ
   سخنان پيامبر- الفصاحه جنه

                                                 
که  ، برای آنجويان جنايتکار شعبه هفت اوينوی پس از تغيير و تحوالت درون زندان همراه با ديگر باز  223
اسالمی پيش از تصدی گمرگ مهرآباد تهران، مدتی نيز . ها از آسياب بيافتد، از کار بازجويی برکنار شده بودند آب

   . انقالب اسالمی مرکز بودمسئول بخش اموال دادستانی
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 العابدين  امام زين- صحفيه سجاديه 
   شيخ عباس قمی- الجنان مفاتيح

   عبدالکريم سروش- ماده و ديالکتيک
   عبدالکريم سروش- دگماتيسم نقابدار

   عبدالکريم سروش -  تاريخی فلسفه
   عبدالکريم سروش- ايدئولوژی شيطانی

   عبدالکريم سروش- علم چيست، فلسفه چيست
   علی مشکينی-  در قرآنتکامل

   علی مشکينی- اخالق اسالمی
   عبدالحسين دستغيب- معراج
   عبدالحسين دستغيب- امامت

   عبدالحسين دستغيب- گناهان کبيره
   عبدالحسين دستغيب- متن کامل منتشر نشده ايمان

   عبدالحسين دستغيب- های شگفت داستان
   عبدالحسين دستغيب- بهشت جاويدان

   عبدالحسين دستغيب- معاد
  حسين طباطبايی محمد- حيات پس از مرگ

   مرتضی مطهری- علل گرايش به مادی گری
   مرتضی مطهری- خورشيد دين هرگز غروب نمی کند

   مرتضی مطهری- ختم نبوت
   مرتضی مطهری- مسئله حجاب

   مرتضی مطهری- حقوق زن در اسالم
   مرتضی مطهری- عدل الهی

   مرتضی مطهری- السالم جاذبه و دافعه علی عليه
   مرتضی مطهری، دوجلد- تان راستان داس

   مرتضی مطهری-  جلد٢خدمات متقابل اسالم و ايران 
   مرتضی مطهری- صد سال اخير های اسالمی در يک جنبش

   مرتضی مطهری-  تاريخی انقالب مهدی از نظر فلسفه
   مرتضی مطهری- ده گفتار

   مرتضی مطهری- بيست گفتار
   مرتضی مطهری- مقاالت فلسفی

   مرتضی مطهری - پيامبر امی 
   مرتضی مطهری- تماشاگه راز
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   مرتضی مطهری- انسان کامل
   مرتضی مطهری- آشنايی با علوم اسالمی

   مرتضی مطهری- ای بر جهان بينی اسالمی مقدمه
   مرتضی مطهری- انسان و سرنوشت

   مرتضی مطهری- لبالغها سيری در نهج
   مرتضی مطهری- اسالم و مقتضيات زمان

   مرتضی مطهری-  بشرامدادهای غيبی در زندگی
   مرتضی مطهری- انسان و ايمان

   مرتضی مطهری- امامت و رهبری
   مرتضی مطهری- جهان بينی توحيدی

   مرتضی مطهری- حماسه حسينی
   مرتضی مطهری- وحی و نبوت
   مرتضی مطهری- مهدی موعود
   جعفر سبحانی- فروغ واليت

   احمد بهشتی- خانواده در قرآن 
   طه حسين- علی و فرزندانش

   غفوری علی گلزاده ومحمد جواد باهنر،  محمد حسينی بهشتی- دتوحي
   علی شريعتمداری- اصول و فلسفه تعليم و تربيت

  الشاطی  عايشه بنت-  بانوی قهرمان کربالزينب
   صدرالدين بالغی–قصص قرآن 

  ای  سيد علی خامنه- طرح کلی انديشه اسالمی در قرآن
  یا  سيدعلی خامنه- رفای نمازاز ژ

  یا  سيد علی خامنه  ترجمه- صلح امام حسن
   یا  سيدعلی خامنه- امام رضا
   مال احمد نراقی- السعاده معراج

   محسن قرائتی- تفسير نماز
  علی شريعتمداری - روانشناسی تربيتی 

  يم و تربيت اسالمی دکتر علی شريعتمداریتعل
   سيدجعفر شهيدی- زندگی فاطمه

   محمد جواد مغنيه- شيعه و زمامداران خودسر
  محمدرضا حکيمی- خورشيد مغرب

   محمدرضا حکيمی- بعثت
   ترجمه هاشمی رفسنجانی-  اکرم زعتير- سرگذشت فلسطين
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   يحيی نوری– چهار رساله
   محمد جواد باهنر-  تا هجرتتآغاز نهضت اسالمی بعث
   حسين عماد زاده - تاريخ انبيا از آدم تا خاتم

  جعفر شهيدیسيد - تاريخ تحليلی اسالم
   سيد هاشم رسولی محالتی - تاريخ تحليلی اسالم

   فخرالدين حجازی- امت و امامت
   حسين عمادزاده- چهارده معصوم

  سيدعبدالکريم هاشمی نژاد - بخشهستی 
  تقی جعفری محمد- جبر و اختيار

  تقی جعفری محمد- حرکت و تحول
   محمدتقی جعفری- عرفان اسالمی

  تقی جعفریحمد م- علم در خدمت انسان
  تقی جعفری  محمد- اميد و انتظار

  تقی جعفری محمد- علم از ديدگاه انسان
  تقی جعفری محمد- آفرينش و انسان

  تقی جعفری محمد- ها یمولوی و جهان بين
  تقی جعفری محمد- بايی وهنر از ديدگاه اسالمزي

  تقی جعفری محمد- بشر از ديدگاه قرآن
  الدين فارسی جالل –هايی از مارکسيسم  درس

  الدين فارسی  جالل- تکامل مبارزه ملی 
   رفسنجانی- کبير قهرمان مبارزه با استعمارامير

 کرمانی   محمدجواد حجتی- تضاد ديالکتيکی 
   عالءالدين حجازی - پايگاه رهبری در قرآن

   واقف شريفی با نام مستعار جهرمیافتخاریحسن  - نويسند ها تاريخ می وقتی مارکسيست
   جعفر سبحانی- شناسیخدا

   زهرا رهنورد-  هجرت يوسف- قيام موسی
   زهرا رهنورد- حجاب زن مسلمان

   فخرالدين حجازی- ونيسم کم-  صهيونيسم- مثلث شوم امپرياليسم
   حسن آيت- طنهلالس مصدق
های   پاسداران در ارتباط با گروه ايدئولوژيک سپاه- های مربوط به واحد سياسی جزوه
  سياسی
  انقالب اسالمی های سازمان مجاهدين  کتاب مجموعه

    انقالب اسالمی عليه مجاهدين جلد کتاب دادستانی سه- کارنامه سياه 



٣٤٤  نه زيستن نه مرگ

کتابی عليه سازمان ( حميد نوحی-  حسين رفيعی- طوسی  رضا رييس- روند جدايی
  ) خلقمجاهدين

   )باح يزدیزير نظر مص (های موسسه در راه حق مجموعه کتاب
  ی جمهوری اسالم های حزب  کتاب مجموعه

  هايی از دارالتبليغ قم مجموعه کتاب
   انقالب اسالمیمجاهدين یواقف لباف و مجيد شريف صمديه

   از عبدالحسين ديالمه به شکل يک کتابهايی مجموعه سخنرانی
   مجلسی محمدباقر- المتقين هحلي

  ؟- های تشيع در طول تاريخ حکومت
  ؟- ها خيانت مارکسيست

  ؟- تاريخ تشيع
  چند مجموعه شعر و نوشته از جواد محدثی

  کرمانی يک کتاب از علی حجتی
  يک کتاب از سيدرضا برقعی

  يک کتاب از عباسعلی عميد زنجانی
  اکبر پرورش يک کتاب از علی

  يدیچند کتاب از غالمرضا سع
  آزار شيرازی يک کتاب از عبدالکريم بی

  يک کتاب از محمدهاشم دستغيب
  ای يک کتاب از سيد محمد خامنه

   بانوی اصفهانی- يک زن مجتهده
  

  شد يی که به زندانيان فروخته میها  و روزنامه  و نشريه مجله
  پاسدار اسالم

  پاسدار انقالب 
  اميد انقالب

  سروش
    اطالعات سياسیکيهان فرهنگی و

روزانه فروخته آزادگان و ابرار  می، صبحهای کيهان، اطالعات، جمهوری اسال روزنامه
  .شدند می
  



  
  

  يی نادرست از آمار زندانيانها روايت

ها و   در روايتها و آمار زندانيان ها، گنجايش آن ساختمان زندان
  ...های گوناگون و گزارش

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

. جانِقز حرف و صوت ببايد شدن به منط  
  

الدين مولوی جالل
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ی مدرن با ديگر جوامع، ارزش کار پژوهشی  ی جامعه های متمايز کننده گیيکی از ويژ
ی بررسی   بر پايه در جوامع مدرن، پژوهش. گونه جوامع است ارقام در اين و آمار و

 هطرفان انديشی و بررسی همه جانبه و بی ژرف. ها استوار است دقيق و واقعی از پديده
های  آمار و ارقام در پژوهش. شود ی مراحل تحقيق رعايت می  در همهدر اين جوامع
دقت "ر برای تدقيق د. ، ارزش و معنای واقعی و علمی دارندجوامع مدرنانجام شده در 

در معنای واقعی آن؛ معنا يافتن " عقالنيت"مفاهيمی هم چونجوامع مدرن بايد به " نظر
اشاره ...  وها  آن بودنی بودن و نه انتزاعی داهيم؛ کاربرنی بودن اين مفو زمي" عدد"

در اين نوع جوامع ارزش کار علمی و پژوهشی بسيار باال و بر اساس اصول و ! کرد
خواهد، بلکه بر اساس  چه که می محقق دنيا را نه بر اساس آن. های مشخص است پايه
ی  گمان، هميشه نتيجه  بی.کند بيند و واقعيت دارد، تحليل و بررسی می چه که می آن

دهند، ولی   گوناگون را در معرض افکارعمومی قرار نمیموضوعات در شان  تحقيقات
در کارهای . اين دليلی بر نداشتن ارزيابی دقيق وعلمی و موشکافانه از مسائل نيست

در جوامعی مانند ايران، کار . شان الاقل خودفريبی راهی ندارد تحقيقی و پژوهشی
های دولتی بلکه حتا برای نيروهای بيرون از  علمی، نه فقط برای دستگاهپژوهشی و 

های مختلف، ما تنها مشتی آمار  در زمينه. دولت نيز گويی معنا و مفهوم و منزلتی ندارد
  !دهيم میواقعی به نسل بعدی انتقال داده و غير و ارقام و تفسير

گانی که  ، بسياری از نويسندی زندان و زندانی در رژيم خمينی در رابطه با پديده
اند،  هايی تحت عنوان خاطرات زندان يا کاری پژوهشی پيرامون زندان منتشر کرده کتاب

ها در  مسئوليتی ها و بی دقتی شان سرشار از بیيها از اين قاعده مستثنا نيستند و کتاب
متأسفانه اين .  و زندانيان استرابطه با ثبت وقايع و آمار و ارقام مربوط به زندان

توان   نمی"دفن واقعيت" ها، نامی جز ها در حدی است که بر آن مسئوليتی ها و بی دقتی بی
های رژيم از نظر  کنم که توضيح دادن در رابطه با ساختمان زندان فکر می. نهاد

ها به  انها هزار نفر در اين زند ده. نبايد کار چندان سختی باشد... طراحی، گنجايش و
 که نياز به بررسی علمی خاصی هم سادگیای به اين  که در مسئله وقتی. اند سر برده

ی ديگر، تا  دقت و گاه پرت و ناوارد هستيم، در تحليل مسائل پيچيده ندارد، اين گونه بی
  ٢٢٤خواهيم رفت؟ايم و   رفتهکجا به بيراهه
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   زندان اوين

  
  دورنمايی از اوين
گونه   را ايناست، اوين  های رژيم به سر برده  سال در زندان٩ که خانم منيره برادران

  : کند تصوير می
 ۴٠ی  ی دوم دهه  ساخته شد و از نيمهرضا شاه پهلویدر زمان محمد

ها  بعد از انقالب و با افزايش دستگيری. خورشيدی مورد استفاده قرار گرفت
 دو واحد به بندهای سابق ١٣۶١در سال .  ساخته شدبندهای جديدی در اوين

 ساختمان و هر ساختمان متشکل از سه طبقه و ۶هر واحد شامل . افزوده شد
بعالوه در کنار اين دو واحد يک .  اتاق است١٢ يا ١١هر طبقه دارای 

اين بندهای .  ساخته شده است سلول انفرادی۶٠٠ه طبقه نيز با ساختمان س
 زندانی را در خود جا ۶٠٠٠توانند  اند، می  گرفتهجديد که نام آسايشگاه

   ٢٢٥.دهند
 توضيحات ؛ ساختمان و هر ساختمان متشکل از سه طبقه۶دو واحد، هر واحد شامل 

او . اندازد  به اشتباه می،در مورد بخشی از ساختمان اوينخوانندگان را  منيره برادران
ی فوق    مجموعهکند که خواننده تصور می. کند  صحبت میراجع به ساختمان آموزشگاه

 سادگیه به ک حال آن.  اطاق در هر طبقه است١٢ يا ١١ با  يا سالن طبقه٣۶دارای 
 ۶ی سه طبقه است و در مجموع  آموزشگاه دارای دو ساختمان جداگانه: شود گفت می
 سلول ۶٠٠با وی سپس از يک ساختمان سه طبقه . شود  را شامل می يا سالنطبقه

  . آورد  سخن به ميان میانفرادی
 است، به تأسی از  ين به سر بردهکه خود در آسايشگاه و آموزشگاه او خانم برادران با آن

 .نويسد  هزار نفر می۶ آموزشگاه و آسايشگاه را   ظرفيت مجموعهند آبراهاميانايرو
 اگر حتا .رسيد اين می  با يک حساب سرانگشتی هم به آماری غير از برادرانمنيره
 نفر بقيه ۵۴٠٠ د نيز بپذيريم، معلوم نيستکن او نقل میه  سلول انفرادی را ک۶٠٠تعداد 

 اين در حالی است که خانم برادران اشتباه .گيرند جای میچگونه  در آموزشگاه اوين 
 را تکرار کرده و دو ساختمان آسايشگاه و آموزشگاه را به غلط آسايشگاه آبراهاميان

 سال زندان بوده و هم در آموزشگاه و هم در آسايشگاه به ٩که  کسی قاعدتًا. نامند می
   .نبايد اين دو را با يک نام بنامدسر برده است، 

  :دارد ی ساختمان آسايشگاه اوين اظهار می  در بارهدکتر رضا غفاری
د که در زمان حاکميت رژيم ای بو  جداگانهًال بند کام اوينبند آسايشگاه

در اين مجتمع شايد . جمهوری اسالمی توسط خود زندانيان ساخته شده بود
                                                 

  .٢۶ی  ، صفحه  روانشناسی شکنجه، منيره برادران225
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   ٢٢٦... بود سلول انفرادی٢٠٠
  :  است که توضيح داده، در جايی ديگر های آسايشگاه بقهی ط  در بارهالبته دکترغفاری
ی چهارم برده  از پلکان به طبقه... هنوز چشم بند داشتم . بردندم ايشگاهبه آس
   ٢٢٧.شدم

 سلول و ديگری بيان ۶٠٠ ساختمانی است سه طبقه با  اوين گويد که آسايشگاه يکی می
 واقعًا کسی که هيچ شناختی از . سلول٢٠٠دارد که ساختمانی است چهار طبقه با  می

زندان اوين ندارد، با اين اوصاف چه تصويری از آن بايستی در ذهن خود ترسيم کند؟ 
ای را قرار  دهيم؟ آمارهای ما چه مسئله میارائه اگر نيازی نيست، پس چرا آمار وارقام 

  است حل کند و پاسخ به کدام پرسش است؟ 
 دچار اشتباه  اوين و آموزشگاهآسايشگاه در توضيح "يادهای زندان" در کتاب فريبا ثابت

ی ساختمان آموزشگاه  ه در بارهاو به اشتبا. شده و اين دو را جا به جا معرفی کرده است
  : نويسد می

 سری اندازی زيبا و پوشيده از گل و گياه، يک ، در چشمدر باالی تپه اوين
ها به   نام دارد و اکثر آن"اهآموزشگ" ساختمان نوساز و بلند قرار گرفته که

  ٢٢٨.اند ساخته شده) موسوم به زندانيان جهادی(دست بعضی زندانيان
در  که  بود و نه آموزشگاهچه توسط زندانيان جهادی ساخته شده بود بخش آسايشگاه آن

  : نويسد ی ساختمان آسايشگاه می او در باره .زمان شاه ساخته شده بود
 اختصاص "آزادی"به زندانيان به اصطالح ) آسايشگاه(ی اول ساختمان   طبقه
 "متعقل" و "تواب"زندانيان به اصطالح  ی دوم ساختمان، در طبقه...دارد
  ٢٢٩... سوم، دارای ده اتاق استی بندما در طبقه... هستند

  . کند  معرفی می را آسايشگاه اوين به غلط بخش آموزشگاهفريبا ثابت
 که اتفاقًا در آمريکا مشغول به تدريس و تحقيق در دانشگاه نيز دکتر مسعود انصاری

  : نويسد می و ظرفيت کل آن ست، در رابطه با ساختمان زندان اوينه
هر بخش اين .  ساخته شدشاه پهلوی ن زندان در زمان پادشاهی محمدرضااي

 اتاق ١٢ تا ١١ ساختمان شامل سه طبقه و هر طبقه دارای ۶زندان دارای 
 ۶٠٠ن دو بخش يک ساختمان سه طبقه نيز با افزون بر آن در کنار اي. است

 هزار نفر را ۶ ساخته شده است که روی هم رفته اين زندانسلول انفرادی
  ٢٣٠.خود جای دهد تواند در می

                                                 
  .٩۴ی  ، صفحه  خاطرات يک زندانی، دکتر رضا غفاری226
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  .آزاد به دست چاپ سپرده است
  .۶٧-۶۶ی  ها   پيشين، صفحه229
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 و های يرواند آبراهاميان به روشنی مشخص است که وی اطالعات خود را از کتاب
ايی که به موضوع ج از آن. که به منبع خود اشاره کند  گرفته است بدون آنادرانمنيره بر
 را  تصور کرده است که ساختمان و ظرفيت کل زندان اوين،الزم را نداشتهاشراف 

  .کند تشريح می
 و از جمله گان، ساختمان واقعی زندان اوينيح اين نويسنداما بر خالف توض

  . از اساس چيز ديگری است و نيز آموزشگاهچهارگانه، آسايشگاه های بندهای ساختمان
آباد که در  شاه ساخته شده و اراضی اوين و سعادت  در زمان رضای اوين بنای اوليه

بخشی . بود ١٢٩٩وزير کودتای   نخست٢٣١ء، مجاورت آن قرار دارد، متعلق به سيد ضيا
 با بودتر ساختمانی وياليی  دهند، پيش  فعلی را تشکيل می۶ و ۵از اوين که بندهای 

 مرداد ٢٨هايی سر به فلک کشيده و حوضی در ميان آن که مدتی پس از کودتای  درخت
جز مدتی کوتاه در قديم از اين بخش وياليی . ردک  در آن زندگی می٢٣٢تيمور بختيار

 شد چه که در اين مجموعه به عنوان زندان استفاده می آن. شد مینعنوان زندان استفاده  به
بود که بعدها ساخته شد و به خاطر ) ٣٢۵ و ٣١١(ی  انفراد سلول ٣۶ در حدود در واقع

  اوين"اين مجموعه از اوين، به . شدند معروف "زبهای س سلول"شان، به يرنگ ديوارها
  . مشهور است"قديم

توسط کارشناسان خورشيدی  ۵٠ی   به مفهوم امروزی آن، در دههاما زندان اوين
، بهداری، ٢٠٩چهارگانه، ساختمان   که مرکب از بندهای شدهاسرائيلی ساخته 
تيراندازی، پمپ   سالن، سرپوشيدهورزش، استخر  سالنهای اداری،  آشپزخانه، ساختمان

  . است... بنزين و
، ساختمان ٣٢۵ و ٣١١های انفرادی  ، تنها سلول پهلوی دومپيش از انقالب و در زمان

و در ضمن سالن مالقاتی . چهارگانه محل نگهداری زندانيان بوده است   و بندهای٢٠٩
ی زندان قرار داشت، استفاده  در محوطهوجود نداشته و برای اين کار از چادری که 

  ٢٣٣. کردند می
 استخر همچنين، سالن مالقات و های آسايشگاه  ساختمان،در زمان جمهوری اسالمی

ساخته و به اند،   که عمود بر هم واقع شدههای آسايشگاه و آموزشگاه جلوی ساختمان
ی زندان را نيز گسترش  ها، ساختمان آشپزخانه  جز اينبه. ی فوق افزوده شد مجموعه

                                                 
ايی231 رو ) ١٣۴٨-١٢٧١(   سيدضيا طباطب انيون مع زدی از روح ا ي يدعلی آق د س هفرزن زد، روزنام ار،  ف ي نگ

شيب سياسی  . بود١٢٩٩رئيس کميته سياسی کودتای    أت  اش، رياست  دوران پرفراز و ن ه       هي های سياسی در سفر ب
د   ٢٢وزيری سه ماهه، يک دوره نمايندگی مجلس، دو بار دستگيری و              روسيه و منطقه ققفاز، يک نخست       سال تبعي

  .ر از مشاوران نزديک پهلوی دوم بودی آخر عم او در دو دهه . دهد را نشان می....و
ابودی               ٢٨  سپهبد تيمور بختيار، فرماندار نظامی تهران پس از کودتای            232 ه سزايی در کشف و ن رداد، نقش ب  م

امی حزب ازمان نظ ده داشت س ه عه وده ب اواک. ت شکيل س ال پس از ت يد١٣٣۶ در س ه رياست آن رس وی در .  ب
ق يک طرح                     وزيری علی ا    دوران نخست  اه، از طري ان ش مينی از کار برکنار و به عراق تبعيد شد و عاقبت به فرم

  . رسيد  و گروه همراهش اجرا شد، در خاک عراق به قتل  شهرياری نژاد پيچيده که توسط عباسعلی
ی      بعضی دوستان به من تذکر دادند که سالن مالقات کوچکی در زمان شاه          233 وده است ول ر ب تفاده   کمت ورد اس  م

  . گرفته است قرار می
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و آن  ان تبديل کرده بخشی از ساختمان اداری را با تغييراتی جزيی به زندهمچنين وداده 
  .را آموزشگاه ناميدند

  
  آسايشگاه

پايان رسيده و  به ۶٢ آغاز و در سال ۶٠ در اواسط سال ی آسايشگاه احداث مجموعه
 زندان به سر "بند جهاد"ی که در زندانيان تواب. است گرفتهمورد بهره برداری قرار 

ی   وشش ماهه۶٠در اسفند ماه سال . بردند، در ساختن اين مجموعه مشارکت داشتند می
های  ، نگارنده شاهد بود که روزانه افرادی از بيرون از زندان که کارت۶١اول 
  . آمدند  میای بر سينه داشتند، برای احداث اين واحد به اوين ايی ويژهشناس

ساختمان اداری،  - ١:  چهار طبقه تشکيل يافته است از دو ساختمانی آسايشگاه مجموعه
های انفرادی که  ساختمان سلول - ٢ دادستانیهای بازپرسی و اجرای احکام متعلق به شعبه

 است Z نگاه شود، مانند حرف اگر از باالشکل ظاهری آن . به آسايشگاه معروف بود
ی ساختمان آسايشگاه، نزديک  در هر طبقه. که دو سر آن را از باال و پايين کشيده باشند

تنها چند نفر را ها  کی از اين اتاقي. رد و دو اتاق بزرگ قرار دا سلول انفرادی١٠٠به
ی اول آسايشگاه به  طبقه. رد و ديگری تا پانزده نفر گنجايش داهدد در خود جای می

 ١٠٠ی اول از  ها در طبقه ی سلول شماره. های بعدی به مردان تعلق داشت قهزنان و طب
از ی آسايشگاه  مجموعه. شدند  شروع می۴٠٠ و٣٠٠، ٢٠٠های بعدی با  و در طبقه
  .شود  متصل میر به ساختمان آموزشگاهطريق يک د

  
  آموزشگاه

  :  نوشته است اوينی آموزشگاه  در بارهدکتر غفاری
 نفر ٨٠ تا ۶۵ که چهار در شش متر بود بين در هر سلول آموزشگاه

 ١٠بنا بر شهادت زندانيان سياسی در زمان شاه حداکثر ! نگهداری می شد
   ٢٣٤.ها زندانی بودند نفر در هريک از اين سلول

ها در   و گويی هرگز راجع به آن  را نديدههای آموزشگاه  سلولگاه هيچ که دکتر غفاری
 در واقع يک داند که در زمان شاه، اين بخش از اوين ی، نم زندان نيز چيزی نشنيده

  !ساختمانی اداری بوده است، نه زندان که زندانی داشته باشد
های اداری   و به منظور استفاده، در واقع همان بنايی است که در شمال اوينآموزشگاه

 اصلی آن بن بنا در شيب يک تپه بنا شده است و دراي. در زمان شاه ساخته شده است
پوشاند که تمام  ای می پنجرههای آن را  يک سمت تمامی اتاق. دشو ی دوم باز می  به طبقه

ها دارای  ی اتاق همه. رسد ش تا نزديک سقف میض اتاق را در بر گرفته و ارتفاععر
در پاييز سال . ز برق هستندهای مهتابی سقفی و کليد و پري چراغی هوا،  دستگاه تهويه
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های   با توجه به دستگيریهمچنين به علت تراکم زندانی در بندها و مسئوالن زندان، ۶٠
جديدی که در راه بود، اين ساختمان را با انجام تغييراتی به زندان و محل نگاهداری 

مان سه آموزشگاه از دو ساخت. ندگذاری کرد زندانيان تبديل کرده و آن را آموزشگاه نام
در هيچ .  اتاق و دو دستشويی و توالت دارد١٣ی آن  طبقه تشکيل شده است که هر طبقه

آموزشگاه از هر لحاظ . دادند های آن جای نمی  در اتاق را نفر٣۵شرايطی بيش از 
 و امکانات بهداشتی آن کمترتعداد زندانيان نسبت به بندها . نسبت به بندها رجحان داشت

  .  بودبيشترنيز 
  

  ها چهارگانه و گنجايش آن بندهای
  : نويسد  می"شدگان اعترافات شکنجه" در کتاب براهاميانآند ايرو

 زندانی را دارد در ١٢٠٠ تنها گنجايش حاليکه بندهای قديمی زندان اوين در
   ٢٣٥.شدند هزار زندانی در آن نگهداری می١۵ شمار ١٣۶٢سال 

  : همان کتاب اظهار کرده است١۶٩ن هم چنين در صفحه ايشا
 ، ۶٠ تن ساخته شده بودند، در ابتدای سال ١١ که برای های اوين اتاق در
  .بردند  تن به سر می٧۵ تن و در پايان همان سال ٣۵

 در سال  نيز تعداد زندانيان اوين، از کارگزاران رژيم شاه و خمينیدکتر احسان نراقی
 ولی توضيحی مبنی بر اين که اين افراد در ٢٣٦.کند  ارزيابی می" هزار نفر١٢" را ۶٠

  . دهد اند، به دست نمی برده کدام بندها به سر می
 استناد ”گانشد فات شکنجهاعترا“ نيز برای اطالعات آماری به کتاب خانم منيره برادران

  :آورده است و ٢٣٧کرده
 ميالدی تنها در بندهای قديم ١٩٨٣ در سال طبق بر آورد آبراهاميان

 زندانی بودند در حالی که اين بندها به واقع فقط هزار نفر در اوين١۵
   ٢٣٨. نفر را دارند١٢٠٠گنجايش 

 بر اساس های قديمی اوين دهد که بند جا نيز هيچ توضيحی نمی  در اينند آبراهاميانايرو
اين حدس و گماِن ايشان است يا اين که به منبع . د نفر را دار١٢٠٠ه معياری گنجايش چ

، به ٢١ی  ، صفحه"۶٧کشتار" در کتاب خاصی رجوع کرده است؟ دکتر مسعود انصاری
ولی تأسف و  .کند  معرفی میاين آمار اشاره کرده و منبع آن را نيز کتاب آبراهاميان

های رژيم به سر   در زندان را سال٩ که خود حيرت در آن است که چرا منيره برادران
 رجوع  و گنجايش آن به کتاب آقای آبراهاميانبه هنگام توضيح زندان و آمار برده است، 

در کند؟ به کسی که اساسًا گذرش به آن سمت و سو نيز نيافتاده است و برای پژوهش  می
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.  در آمريکا به آموختن زبان فارسی پرداخته استالیگسامر مسائل ايران، در سنين بزر
ها در اوين بوده است به خوبی    مانند هر زندانی ديگری که سالخانم منيره برادران

چهارگانه که در دو طبقه بنا شده و بندهای واقف است که زندان قديم اوين شامل 
ها در آن بندها به سر برده و جای شگفتی است  وی سال.  است٢٠٩های انفرادی سلول

  . ها داشته باشد نسبت به ابعاد و اندازه و ترکيب آنتواند هيچ ذهنيتی  که چگونه نمی
ای است متشکل از چهار   مجموعهی اوين گانه واقعيت اين است که بندهای چهار

گودی، به صورت  های اوين، در  و در ميان تپهيکديگرساختمان دو طبقه که در امتداد 
 و ٢۴٠، ٢١۶ يا ۴ و ٣، ٢، ١ی  نهها به بندهای چهارگا دژی مستحکم بنا شده و از آن

هر يک از اين . شود هاست، ياد می تلفن داخلی هر يک از آن     که در واقع شماره ٢۴۶
البته يکی .  اتاق است، در هر طبقه شش اتاق١٢ها يا بندها، در مجموع دارای  ساختمان
و اتاق تبديل رده و به دی اوِل هريک از اين بندها را از وسط نصف ک های طبقه از اتاق
ی بندهای چهارگانه، دارای  مجموعه. کند که تغييری در مساحت بندها ايجاد نمیاند  کرده
برای . ر بوده است نفر متغي١١٠ تا ۴٠ هر اتاق بين تعداد زندانيان.  اتاق است۴٨

 آبراهاميان. بود نفر ٧٠ در حدود ،۶٠يان اتاق ما در بهمن و اسفند نمونه، تعداد زندان
به هر حال، ما فرض را بر اين .  نفر اعالم کرده است٧۵تعداد زندانيان هر اتاق را 

 نفر بوده ٨٠ها، ميانگين تعداد زندانيان هر اتاق، حداکثر   وقتبيشترگيريم که در  می
ی چهارگانه، در بدترين   بندها بنا بر چنين فرضی، مجموع تعداد زندانيان در کل. است

اما طبق آمار . يعنی حداکثر هزار زندانی در هر بند. کند  نفر تجاوز نمی۴٠٠٠حالت از 
  .  زندانی باشد٣۶٠٠توانست بيش از   ، اين تعداد نمیآبراهاميان

 ۶٣ پايين در سال ٢۴۶دهد که در بند   توضيح می"حقيقت ساده"خانم براداران در کتاب 
  ٢٣٩.بردند انی به همراه او به سر می زند٢۵٠تنها 

  : نويسد  آزاد می- خانم ف
شد، جمعيت   پايين نيز گفته می٢۴۶ پايين که به آن بند ١ در بند ۶٣در سال 

اگر آن را ميانگين بگيريم .  نفر بود١۵-١۴برد  اتاقی که او در آن به سر می
   ٢٤٠.شود  نفر می١٠٠ از کمترتعدادشان در بند 

 را ۶٢ و فروردين ۶١ باال در اواخر اسفند١ تعداد زندانيان بند وانخانم سودابه ارد
  ٢٤١.کند  نفر اعالم می٢٠٠

 تن ٣۵٠ را ۶٠ماه   زنان در اواخر آبان٣ر تعداد زندانيان بندپو خانم شهرنوش پارسی
  ٢٤٢.) نفر۶٠ر اتاق ه(کند  می گفته و از آن به عنوان حد انفجار ياد
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  ٢٠٩ساختمان 
چهارگانه و بهداری و    از دو طبقه تشکيل يافته است و در کنار بندهای٢٠٩ساختمان 
 معروف است که در "زير زمين"ی آن به  يک طبقه.  قرار گرفته استی اوين آشپزخانه
يی و محل اعدام زندانيان در سال  و بازجوهای شکنجه اتاق. استکف  ی هم واقع طبقه

زات  بند که به موا١٠ی دوم اين ساختمان از طبقه.  نيز در همين طبقه قرار دارند۶٧
 سلول ١٠٠بند در مجموع شامل  ١٠اين . اند، تشکيل شده است  قرار گرفتهديگريک

و  فی مشبک است که به عنوان هواخوریها دارای سق يکی از سلولدر هر بند . هستند
 اگر ميانگين تعداد زندانيان حاضر .شود از يک سلول ديگر به عنوان حمام استفاده می

که با در نظر گرفتن بند  نفر فرض کنيم ۵-۴در هر سلول را در بدترين شرايط حداکثر 
س در اين ساختمان طی  هم بوده است، آمار زندانيان محبوکمتر...  و توابان١٠
  . رسد  نفر می٣۵٠های مورد بحث، به سختی به  سال

  
   قديم اوين
ام، به توصيفی که دو تن از   را نديده۶ و ۵بند  و جايی که خود، بخش قديمی اوين از آن

های انفرادی  يک سال در سلول که نزديک به  به نام محمدرضا صادقیها جاودانه فروغ
 .کنم بسنده میند،  آن به سر برده بود۶ و ۵ که بيش از يک سال در بند و شهريار فيضی

شاه بنا  مشهور است، در زمان رضا"اوين قديم"به  که در زندان ترين بخش اوين قديمی
 و به هيچ روی استباترين بخش اوين اين قسمت، خوش آب و هواترين و زي. است شده

های انفرادی در دو رديف  ی اوين قديم، سلول در سمت چپ محوطه !به زندان شبيه نيست
 سلول سه متر در دو متر، يک ١۶حدودًا . اند و يک راهرو در ميان آن قرار دارد قرار گرفته

ی يک متر و نيم در سه  سلول انفراد٢٠اتاق مربوط به دفتر زندان و بهداری در رديف جلو و 
های بااليی از  سلول. های پايين و باال معروف هستند متر در عقب قرار دارد که به سلول

 نيز ٣١١ و ٣٢۵ بندهای  سابقًاها به اين سلول .ی در تابستان برخوردارندبيشترگرمای 
 شدند، قرار  ناميده می٣٢٩ که زمانی ۶ و ۵در سمت راست محوطه، دو بند . گفتند می

 و ۵ی  بندهای دو طبقه . قديم هستنداين دو بند، در واقع بخش عمومی اوين. گرفته است
ها در اختيار مسئول  يکی از آن. هستنداتاق پايين و باال  ۶ و ۵به ترتيب دارای  ۶

  . داخلی بند و بقيه به زندانيان اختصاص داشتند
 اين قسمت از زندان با  حياط. است  در واقع ويالی قديمی اوين۶ و ۵ساختمان بندهای 

گذرد، در واقع حياط و  های تنومند و قديمی چنار و جوی آبی که از ميان آن می درخت
، اين ۶۶ ويژه روحانيت در پاييز بعد از تأسيس دادگاه.  است ی ويالی مزبور بوده باغچه

تن  ٢٠٠ به گاه هيچداد زندانيان آن تع. معروف شد "ويژه روحانيت"قسمت به بند 
 تا زمان تحويل به دادگاه ويژه روحانيت به افراد ۶٠اين بخش از اواخر سال . رسيد نمی

اهللا   ولی،محسن منشی ،یعشر  مانند ابوالقاسم اثنی بازجو مسن، بيماران خاص و توابان
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و ...  و احمدرضا کريمی،، حميد مهدی شيرازی، مسعود اکبریی، رضا کيوانزادصفو
به . تصاص داشتخواستند امکانی در اختيارشان قرار دهند، اخ کسانی که به هر دليل می

ی قديمی اوين وجود ندارد مگر  های فوق هيچ بخش ديگری در مجموعه غير از محل
قابل ذکر است که در . شان ساخته باشنديها ل در اوهام و خيارا ها  که کسانی آن اين

هايی که در نزديکی در ورودی اوين  ، تعدادی از زنان در ساختمان۶٠تابستان سال 
بعدها اين زندانيان را به . شد جا آپارتمان گفته می ودند که به آنقرار دارند، محبوس ب

  . منتقل کردند٢۴٠ و ٢١۶بندهای 
  و منيره برادرانند آبراهاميانای مورد نظر يرو  قديم را هم به مجموعه اوينحتااگر 

  . آيد   نفر به دست نمی۴۵٠٠زاضافه کنيم، آماری بيش ا
رسد اشتباه اساسی خانم برادران تکيه بر آمار آبراهاميان بوده است بدون آن  به نظر می

  .ده باشدکه توجهی به آن کر
کند  تالشی نمیغيرمسئوالنه برخورد کرده و  آبراهاميانآور است که محققی چون  تأسف

گيری منطقی  د، کنار هم گذاشته و به يک نتيجهده را که خود میکه الاقل آمارهايی 
ترين محل نگهداری زندانيان  که اصلی وقتی طبق آمارهای او در بندهای اوين. برسد

ای که او آمارشان را  هزار زندانی١۵ی  برند، پس بقيه  تن به سر می٣۶٠٠تنها است، 
  ؟اند  است، در کجای زندان بوده داده

  
گيری از  ه  با بهر،ای   با صدور اطالعيه،۶٠ در بهمن ماه ، در پاريس خلقدفتر مجاهدين

 کمتری آمار و ارقام  های بعد در رابطه با ارائه  انديشی که در سال بينی و ژرف يک واقع
 هزار تن و تعداد کل زندانيان ٨ را ديده شد، تعداد زندانيان سياسی موجود در اوين

  . هزار تن ارزيابی کرد٣٠ تا ٢۵سياسی را 
 ی زندانيان سياسی ايران که اکثريت عظيم آن را هواداران مجاهدين مجموعه

تنها .  هزار نفر است٣٠ تا ٢۵دهند بين   در سراسر کشور تشکيل میخلق
به عنوان . برند  هزار زندانی سياسی به سر می٨ تهران الاقل ندر زندان اوي
 اوين که اصوًال مطابق ۴ تا ١های  های شماره  بند۶ در۶های  مثال در اتاق

 نفر زندانی جا ٨٠ الی ۶۵ نفر ساخته شده ٧المللی برای  استانداردهای بين
  ٢٤٣ .اند داده شده
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  زندان گوهردشت
  

 از  در کتابش کهآبراهاميان. ترهستند واقعی، آمارها غيراط با زندان گوهردشتدر ارتب
  :کند میادعا نوان منبع اصلی شناخته شده است، ها به ع طرف خيلی

. را دارد هزار نفر ٨که اين زندان تنها گنجايش   در حالی :گوهردشت
  ٢٤٤ .اند هزار نفر در اين زندان انبار شده١۶

 به ، در مورد زندان گوهردشت با اشاره به آمار دکتر آبراهامياندکتر مسعود انصاری
  :شود کشفيات جديدی نائل می
  آغاز شده ورضا شاه پهلویدر زمان محمد) گوهردشت( ين زندانساختمان ا
سلول   بخش شامل صدها بند و۴اين زندان دارای . را کامل کردند مالها آن
   ٢٤٥. هزار نفر گنجايش دارد ٨ است که بيش از انفرادی

که آمار و گنجايش  اينش جدی نيست، برای های پژوهشی کار براي ه گويا جنبه کوا
 بخش شامل ۴کند که اين زندان دارای  زندان مربوطه را منطقی جلوه دهد، کشف می

  .  استصدها بند و سلول انفرادی
ی يک کار تحقيقاتی مستند در مورد   که خود توانايی ارائه خانم منيره برادرانمتأسفانه
 را واقعی آبراهاميان غير و آمارهایشده "های معروف نام"سير نيز ا را دارد ها زندان

 هيچ منطقی . بيافزايدکار خود "تحقيقی" و "علمی"ی  تا شايد بر جنبه کند تکرار می
، به به سر بردهپذيرد کسی که خود جايی را از نزديک ديده و مدتی هم در آن جا  نمی
  :جا را نديده است ه از دور هم آنهای شخصی استناد کند ک گفته

هزار نفر ١۵ميالدی ١٩٨٣ را در سال  تعداد زندانيان گوهردشتآبراهاميان
 هزار نفر ساخته شده ١٠که اين زندان با گنجايش  در حالی. زند تخمين می

   ٢٤٦.است
دهد و خانم برادران   نمی چنين آماری را در رابطه با زندان گوهردشتالبته آبراهاميان

  . است ر زندان ديگری اشتباه گرفتهآن را با آما
  :نويسد گان میشد  کتاب اعترافات شکنجه١۶٩فحه  در صند آبراهاميانايرو

 ٩٠ تن را داشتند، ١٢هايی که گنجايش تنها   در سلولدر زندان گوهردشت
  .بردند ینفر به سر م
ی سوم  که در طبقه١٩ و ١٨، ١٧ يا ٣ و ٢، ١، به جز سه بند در زندان گوهردشت
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٣٥٦  نه زيستن نه مرگ

در .  نفر باشد١٢هايی با گنجايش   که دارای سلولنيستهيچ بندی قرار دارند 
 نفر کجا و ١۵. رسيد نفر نمی١۵ها به بيش از   سلولزندانيانتعداد  گاه هيچگوهردشت 

 در کجا  آبراهاميان؟ بند مورد ادعایچه کسی چنين ادعايی کرده است!  نفر کجا٩٠
  !قرار داشته است؟

 استاد دانشگاه  وشته که ايشان نيز دکترای اقتصاد از آمريکا دادکتر رضا غفاری
اين گونه است، بق  سا١٧سالن که همان  در رابطه با بند يک گوهردشت،باشند می

  : دده گزارش می
تر شدن نظام   و قابل تحمل)بند يک(ش از ورود من به گوهردشتدرست پي
ا را به ها را خراب کرده و آن ه ها، بسياری از ديوارهای بين سلول زندان

 ٣٠ تا ١٠اکنون هر سلول به جای يک يا دو نفر . ... هم متصل کرده بودند
  سلول همگانی و شش سلول انفرادیجپن. داد نفر زندانی را در خود جای می

   ٢٤٧.در اين بند بود
 صفحه بعد اظهار او يک . سلول است١١ بند يک دارای ی دکتر غفاری بنا به گفته

  :دارد که می
. های چپ بودند برد که اغلب از گروه  زندانی به سر می٢٠٠در بند يک 

   ٢٤٨.دادند  خلق تشکيل میچهل نفرشان را هواداران مجاهدين
های چپ و   زندانی وابسته به گروه١۶٠ بند تشکيل يافته از ی دکتر غفاری طبق گفته

  :نويسد  صفحه بعد می١٢ همچنين . زندانی مجاهد۴٠
 از هر دسته و گروه ورودم را خوشآمد ی زندانيان بند يک گوهردشت همه
   ٢٤٩.گفتند

  :که و اين
من بنا بود با هشت . کرديم ها را جلب می ای  و تودهبايد حمايت مجاهدين

ای  پنج سلول به توده. جاهدين تعلق داشتهشت سلول به م. سلول صحبت کنم
های ديگر تعلق داشت که رفقای ديگر  ها به گروه ی و بقيه سلولو اکثريت

  ٢٥٠...مسئول تماس با ديگران بودند
  : باالخره اعالم می کنددکتر رضا غفاری

 سلول رأی ٢٠  سلول بند٢٢ای از  در پايان يک مشاوره طوالنی يک هفته
   ٢٥١.به نفع پيشنهاد داد

، پنج سلول به  سلول بند، هشت سلول به مجاهدين٢٢ از ی دکتر غفاری طبق گفته
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٣٥٧

های مارکسيستی تعلق داشته  ها و نه سلول به وابستگان ديگر گروه یها و اکثريت ای توده
  .است

 ولی آماری که "بردند  زندانی به سر می٣٠ تا ١٠ول بين سل در هر" که است  او نوشته
جا  اين   دری او به گفته. دهد را نشان می  دهد، غير از اين ها و افراد بند می از تعداد اتاق

 پس ميانگين ؛ نفر است٢٠٠ولی جمعيت بند  اتاق در بند موجود است ٢٢مجموعًا 
ها   نفر در اتاق٣٠ تا ١٠ چگونه بين ؛ نفر باشد١٠ از کمترزندانيان هر سلول بايد 

   ؟دان بوده
 که در دادند  تشکيل میراد بند را مجاهدين نفر از اف۴٠های او  از سوی ديگر طبق گفته
با .  نفر۵شود  ها می يعنی جمعيت هر يک از اين اتاق. نددبر هشت اتاق بند به سر می

يعنی ميانگين زندانيان . ی بند  اتاق باقيمانده١۴ماند و   نفر زندانی می١۶٠اين حساب 
 قديم نام ١٧بندان  يا هم١به هر حال، بند مربوطه که بند!  و نيم نفر١١شود  هر اتاق می

 در دو جا نقل  سلول که دکتر غفاری١١ سلول يا ٢٢نه  سلول است و ١۶دارد، دارای 
ی آمارهای  را بپذيريم، بقيه های اين بند  اده، يعنی تعداد اتاقاگر اين واقعيت س. کند  می

   .داده شده نيز خود به خود مخدوش خواهند بود
نياز از هر گونه  بی شان بودننادرست کنم، زيرا  ی آمارها پرهيز می از مقايسه بقيه
 بينی الزم  نشان از عدم دقت و باريکای توجه در آمارهای باال، ذره. تتوضيحی اس

اين . های جمهوری اسالمی دارد  در بررسی موضوع بسيار مهم و جدی زندان نويسنده
شود، بلکه کار پژوهش   محسوب می احترامی به خواننده ای بی ها، نه تنها به گونه دقتی بی

ها اتفاق افتاده  هايی را که در آن های جمهوری اسالمی و جنايت و تحقيق پيرامون زندان
  .گانکند، به ويژه برای آيند تر می که و تاري، پيچيد است، مشکل

  
  های منتشرشده  در روايتزندان گوهردشت

  :  دارد اختصاص به وريا بامدادترين توضيح در مورد گوهردشت بديع
. تهر سلول گنجايش هشت نفر را دارد و زندان فاقد بند عمومی و حياط اس

ها بوده و با وجود  های کوچکی در کنار رشته سلول  روزنهمحل هواخوری
 .اند های مسکونی تخليه کرده اين که به شعاع زيادی اطراف آن را از خانه

   ٢٥٢.ای تنها مسدود و فاقد ارتباط با بيرون است هر رشته سلول چون جزيره
پرداز و  توانيم خود را ازشر ذهن خيال  نيز نمی در کار تحقيقیحتامتأسفانه ما ايرانيان 

 است، در خلوت   را نديده که ظاهرًا گوهردشتوريا بامداد. مان خالص کنيم رمانتيک
، هر  است  زيادی را نيز مطمئنًا متحمل شده در جريان يک کار تحقيقی که زحمتخود و

 برخالف ، گوهردشت.ی تحرير در آورده است ، به رشتهيدهچه را که به ذهنش رس آن
 متر ۵٠ آن نزديک به حياط و هواخوریاست و نظر او، از ابتدا بند عمومی داشته 
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٣٥٨  نه زيستن نه مرگ

 متر عرض دارد و در آن امکاناتی مانند توالت و دستشويی و يک ٢٠طول و در حدود 
برد، به   به سر می در سلول انفرادیدر دورانی که فرد. دوش آب سرد نيز موجود است

من هر چه فکر کردم، نتوانستم . طور کلی از هواخوری و ديگر امکانات محروم است
چون . ها نام برده است، بيابم  از آن که وريا بامداد”های کوچکی روزنه“توضيحی برای 

ايش  گنجاو. سازد میخاصی را در ذهن  و تصوير است سوراخ همانروزنه در فارسی 
دانم طبق کدام استاندارد گنجايش يک سلول  ، نمیهر سلول را هشت نفر نوشته است
 را در يک  چنين تعداد زندانیگاه هيچمهوری اسالمی انفرادی هشت نفر است؟ رژيم ج

بلند بودند که ی   دارای پنجرههمچنينها  سلول. داد نمیجا سلول انفرادی در گوهردشت 
  .شده بودها کرکره کشيده  جلوی آن

  
 خلق ايران، در ، منتشر شده از سوی سازمان مجاهدين"قهرمانان در زنجير"کتاب در 

  : آورده شده است چنين رابطه با گوهردشت
تمام رسانده و  را به ا رژيم ساختمان زندان گوهردشت۶١ آبان سال ٨

اين زندان به ابتکار و با . های انفرادی آن را آماده بهره برداری کرد سلول
   ٢٥٣. ساخته شده بود و اسم آن را هزار سلول گذاشته بودندی الجوردی ايده

  و
 و  بند عمومی است۴ بند است که از اين تعداد ٢۴ دارای زندان گوهردشت

 سلول يک متر و نيم در دو متری قرار ۴٠ بند انفرادی که در هر بند ٢٠
   ٢٥٤.دارد

  
  روايتی واقعی از نقشه و گنجايش زندان گوهردشت

اين . شود  که کنار هم قرار گرفته باشند، ديده میHاين زندان از باال به شکل چند حرف 
، و در زمان سقوط رژيم پهلویکارگزاران آن احداث شده  و زندان به ابتکار ساواک

 پس از انقالب، تنها تغييرات کوچکی توسط الجوردی. تمام بود  نيمه هنوزساختمان آن
 .يک راهروی بزرگ در وسط و دو طرف آن ساختمان بندها قرار دارند. در آن داده شد
 از هشت ساختمان يا بلوک زندان گوهردشت. واقع به شکل هزارپا استساختمان در 

 است که هر طبقه به عنوان يک بند محسوب شده و کل زندان   طبقه تشکيل شده سه
در طول ساليانی که زندانی بودم، در هفت ساختمان متفاوت آن . شود  بند می٢۴شامل 

داشتند،  زندانی نگاه میکه ی آن ها   طبقهر يکی ازدام و در هر ساختمان  به سر برده
  . ام زندگی کرده
هر بند . دهند های انفرادی تشکيل می  بند آن را سلول٢١،  بند گوهردشت٢۴از مجموع 

                                                 
  .١٠٨ خلق ايران، صفحه   قهرمانان در زنجير، انتشارات سازمان مجاهدين246
  .٢١٩  پيشين، 247



  غروب سپيده

 

٣٥٩

دو سلول در انتهای هر سالن به حمام اختصاص يافته است و هر .  سلول است۴٠دارای 
 سلول برای استقرار ٣٨يعنی هر بند دارای . بدون در است کابين کوچک ٣ارای حمام د

 سلول ٧٩٨های زندان گوهردشت مجموعًا  زندانی است که با اين حساب تعداد سلول
  . شود می

 ۶٧جا بودم، يعنی تا سال  آن زندان تا هنگامی که من در و راه اندازی   از زمان ساخت
ی  همه. نفرادی بندها، انجام نگرفتهای ا گونه تغييری در شکل و ساختمان سلول هيچ

اما از نظر ساختمان درونی، . هم بودند بندها از نظر شکل و ساختمان بيرونی شبيه به
اين سه . ی بندها متفاوت بودند  بودند، از بقيه های سوم قرار گرفته سه بند که در طبقه

 ، ١ و بعدها به ١٩ و ١٨و ١٧ به بندهای های مورد نظر آقای آبراهاميان بند، در سال
  .  معروف بودند٣ ، ٢

 سلول ۶جای  ی بندها به اين شکل است که به تفاوت ساختمان درونی اين سه بند با بقيه
 سلول را ٢٨. اند توالت و حمام ساخته، يعنی سه سلول از هر طرف، دستشويیاول بند، 

 ۶. اند  تقسيم کردهبزرگتر سلول ١۴ به که در بندهای ديگر به شکل انفرادی هستند،
 هستند، تبديل بزرگترهای ديگر بند  نسبت به سلولول ته بند را نيز به دو سلول که سل

های پايين يکی هستند با اين  در واقع مساحت بندهای عمومی با مساحت طبقه. اند کرده
 سلول ٢ سلول کوچک، ١۴ها به   آن، هر يک از سلول انفرادی۴٠تفاوت که به جای 

  .  و دو واحد دستشويی و توالت تقسيم شده استبزرگتر
شدند، يک تکه   ناميده ٢ و ١ قديم که بعدها بندهای ١٨ و ١٧های بندهای  درهای سلول

زير نظر داشته ، همراه با يک چشمی روی در که نگهبانان بتواند داخل سلول را است
اما . گرفتند دا به عنوان بندهای مجرد مورد استفاده قرار میاين دو بند در ابت. باشد
 نام گرفت، با دو بند ديگر کمی متفاوت ٢ و سپس بند٣ قديم که بعدها، نخست بند١٩بند
های اين بند، تا نيمه از شيشه بود و علتش اين بود که  به اين شکل که دِر سلول. بود

از  اين بند، ها را کنترل کنند، زيرا ل سلولداخدر بند  وآمد رفتهنگام نگهبانان بتوانند 
 به عنوان بندهای ۶٢ از سال ١٨ بند  و۶١ از همان سال ١٩بند.  عمومی بودابتدا

  .عمومی مورد استفاده قرار گرفته بودند
که شامل دو اتاق و انباری و حمام " فرعی"قسمتی است به نام  کنار در ورودی هر بند، 

ها در  اين سالن. د يک سالن بزرگ غذاخوری قرار دارد و در ته هر بناستو توالت 
 زمانی که ،در ابتدادليلش هم اين بود که . ام گرفتند ن"حسينيه"زمان جمهوری اسالمی، 

زنی و يا   را فقط به هنگام سينه اين سالن ِرد ۶٢ و ۶١های  ال عمومی بود، در س١٩ بند
ها بسته  دند و در ديگر زمانکر های آموزشی باز می های سخنرانی و کالس پخش نوار

  .بود
، يک ار يک ساختمان دو طبقه به آشپزخانه و انب،يک ساختمان دو طبقه به بهداری
های مالقات و قسمت   يک ساختمان سه طبقه به سالنساختمان دو طبقه به بخش اداری و



٣٦٠  نه زيستن نه مرگ

 همچنينشان در هنگام مالقات و هاي وگوهای زندانيان و خانواده ع گفتاستراق سم
ی فوق   در خارج از محوطه،جهاد زندان کارگاه و .ی زندان اختصاص دارند کتابخانه
در ساليان مورد نظر هنوز کارگاه و جهاد زندان به راه نيفتاده و زندانی در آن به . است

  .برد سر نمی
  

  آمار واقعی زندانيان گوهردشت
 منتقل  بود که به گوهردشتی زندانيانهای جزو اولين گروه ۶١ مهرماه ٢۴نگارنده در 

 در گوهردشت بوده باشد، به خوبی ۶٧ تا ۶١های  هرکس که چند روزی بين سال. شدند
غالبًا و های اول بندها به جز شرايط استثنايی   از طبقهآگاه است که رژيم بنا به داليلی،

ها خالی  کرد و اين سلول اده نمیداری زندانيان استفموقت، به عنوان محلی برای نگاه
اين يعنی از دست دادن . هزاران نفر می توانند اين مورد را شهادت دهند. بودند
  . ها قرار داشتند های اول ساختمان  که در طبقههايی سالن

گرفت و بازجوها  يی انجام میها بازجو های اوليه، بعضی اوقات در اين سالن در سال
البته از نظر  .دادند تا به کارشان رسيدگی کنند ها قرار می ا موقتًا در اين سلولمتهمان ر

 يک يا دو سالنی که در طبقه اول ۶٣-۶٢های   در سالمدتی نيزنبايستی دور داشت که 
های انفرادی  ها به صورت سلول  از آنوبه زندانيان زن اختصاص داشت قرار داشتند 

  .شد يک نفره استفاده می
های   از بعضی سلول کوتاه مدت نيز گاهی به ندرت و در شرايطی خاص، برای بعدها

تعطيل شد و ر حصا  در دورانی که قزلحتا. شد بيه کردن زندانيان استفاده مینآن برای ت
ها   جز يک بند که به افغانی،های اول های طبقه ی بود، از سالنبيشترنياز به بندهای 
 ٣ سالن انفرادی و ١٣ماند  طوری که ذکر شد، می  همان. استفاده نشداختصاص داشت،

  . ها سالن عمومی و مجرد و فرعی
 قرار ١٩ و ١٨های  هايی که زير سالن های انفرادی پر نبودند، به ويژه سالن تمامی سالن

. اس برقرار کنندها تم  ممکن بود افراد اين دو بند با آنچون به هنگام هواخوری. داشتند
ی اين بود  اگر هم دارای زندانی بودند، تنها برای مدتی کوتاه و موقت بود و يا به منزله

يعنی زندان . است و الجرم هواخوری داشت، خالی از زندانی  بودکه بند باال که عمومی
های  در سالبايد توجه داشت .  بند فعال به عنوان انفرادی بود١٢-١١دارای حداکثر 

 اکثر ،بردند جا به سر می يی در آند نظر افراد به عنوان تنبيهی و يا زير بازجومور
من . قريب به اتفاق، به صورت يک نفره بودند و به ندرت سلولی دو نفره بود

با حساب .  انفرادی بودم و هيچ سلول دو نفری در بند ما نبود٩ سالنموقع در  همان
 ۵٠٠ از کمترچيزی ، بردند ها در انفرادی به سر می ر آن سالفوق، حداکثر کسانی که د

  . نفر بود
 بيشتربودم که نيز به سر برده  ١٩من در بند .  عمومی بودند١٨ و ١٩تنها دو بند 
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 را که ١٨اگر سالن . بردند  نفر در آن به سر می١٧٠ تا ١٢٠ها جمعيتی معادل  وقت
 نفر ١٨٠ بودند، نيز ه از شهرهای کردنشين،زندانيان منتقل شد ،۶٢زندانيان آن در سال 

، بند مجرد بود که ١٧سالن . شود  نفر می٣۵٠فرض کنيم، تعداد اين دو بند در مجموع 
قرار داشت و اکثر مواقع خالی  که من در آن بودم، ٩ی باالی سالن انفرادی  در طبقه

کردند و  هداری مینگآن چند نفری را برای مدتی کوتاه های  بود و يا در بعضی از سلول
اگر آمار اين بند را . شدند جا منتقل می ها به آن اينان کسانی بودند که در واقع از انفرادی

 اگر زندانيان چند همچنين از آمار واقعی است و بيشتر نفر فرض کنيم که بسيار ٧٠نيز 
  نفر حساب کنيم،٨٠، شدند نگهداری میجا  فرعی را که تنها در بعضی اوقات در آن

يک بار ديگر آمار فوق را با . جمعيت اين زندان، کم و بيش در حدود هزار نفر بود
  ! ام، مقايسه کنيد ه قل کردبرده شده در اين بخش ن های نام آماری که از کتاب

ين زندانی را در خود جای داده بيشتر، حتا دورانی که  بگويم که زندان گوهردشتبايد
 گاه هيچها،  ب تعداد زندانيان عادی افغانی، کارگاه، بندها و فرعیبود و با احتسا

  . نشد  هزار نفر افزون٢جمعيتش از 
ب "ی آقای  کنم به نوشته ای می هايم داشته باشم، اشاره که تأکيدی بر گفته برای آن
او زندان .  و روايت او از زندان گوهردشت"کابوس بلند تيز دندان"در کتاب  "داوودی

 ارائه  است، ترسيم کرده و آمار بندهايی را که در آن بوده ۶٩را در سال گوهردشت 
اين زندان در آن دوران به زندانيان عادی تعلق داشت و تعداد معدودی زندانی . دهد می

  . بردند سياسی در آن به سر می
 ٢۴ در سالن شماره.  منتقل کردند٢۴غروب آن روز من را به سالن شماره 

گذراندند و هر کس   چهل زندانی عادی دوران زندان خود را می- حدود سی
بعد از چند روز ما را به سالن ...  من هم اتاقی را انتخاب کردم. اتاقی داشت

 به صد و هفتاد ١۶با ورود ما تعداد زندانيان سالن .  منتقل کردند١۶شماره 
 بيشتر هشتاد نفر - هشتاد نفر رسيد؛ حال آن که ظرفيت هر سالن هفتاد

   ٢٥٥.نبود
  :  نويسد  همان کتاب می١٢۶ در صفحه همچنيناو 

 دو نفره ٢های سالن شماره  اتاق.  رفتم٢من به سالن شماره ] ٧١در سال [
  . بود؛ اما من با سه اتاق ديگر هم خرج شدم

اند و سپس عنوان  ه برد  چهل نفر در آن به سر می- او در بندی بوده است که تنها سی
و با تعجب از تعداد صد .  نبوده استبيشتر هشتاد نفر - کند که ظرفيت هر سالن هفتاد می

هر سلول آن دو نفر  رود که در عاقبت به بندی می. کند  هشتاد نفر ياد می- و هفتاد
در ابتدا عنوان کرده بودند، يعنی حدود شود که  مان چيزی میپس آمار بند ه. اند بوده

  .هفتاد نفر
                                                 

  .١١۵ی  داوودی، صفحه.   کابوس بلند تيزدندان، ب248
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  : نويسد ، می٧٢شهر در سال  های گسترده در اسالم د از توضيح دستگيریداوودی بع. ب
 و ١٧های سالن شماره  اتاق...  تراکم به وجود آمده بود١٨در سالن شماره 

اند  اين دو سالن به شکل عمومی ساخته شده[.  هشت نفره بود١٨سالن شماره 
 از کمترد افراد  تعدا]باشند  اتاق برخوردار می١۶و نه انفرادی و هر يک از 

   ٢٥٦.باشد  تن می١٣٠
 نيز بسيار متفاوت از آمارهای داده شده توسط "داوودی.ب"آمارهای ارائه شده توسط 

  . استيرواند آبراهاميان
در کتاب آمارش هزار نفر زندانی که ١۶ که بدانمبرايم بسيار جالب خواهد بود 

  سلول٧٩٨اند؟ با آگاهی از وجود  برده  آمده است، در کجا به سر میآبراهاميان
 "کار تحقيقی" ی نه اين نتيجهپذير است؟ متأسفا ، چگونه چنين چيزی امکانانفرادی

. داند ی تحقيق و بررسی و پژوهش علمی را می استادی است در آمريکا که الاقل شيوه
 را هم "کار تحقيقی"ی  گانی که حتا شيوهی کار نويسند بگيريد نتيجه نظر حال در

 .دانند نمی

                                                 
  .١٢٧ی    پيشين، صفحه249
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   زندان قزل حصار
  

 : نويسد ر میحصا ی گنجايش قزل   در بارهدکتر آبراهاميان
در سال .  هزار زندانی را دارد١٠ش ر گنجايحصا که زندان قزل در حالی
 ٢٥٧.اند  هزار نفر در آن زندانی بوده١۵ شمار ١٣۶٢

  : نويسد ر میحصا  در باره قزلمنيره برادران
شود که هر واحد آن  در غرب تهران واقع است و از سه واحد تشکيل می

 با کوچکتر اتاق و چهار بند ٢۶ چهار بند بزرگ با. شامل هشت بند است
   ٢٥٨. سلول١٣

. ر دقيق و درست نيستندحصا  باال در رابطه با زندان قزلات يک از اين توضيح هيچ
 ٨ سلول کوچک و ١۶اند،  يل يافته سلول تشک٢۴ر از حصا زيرا بندهای بزرگ قزل

ر که ساليان سال حصا ی آمار زندانيان قزل رهخانم منيره برادارن در با. سلول بزرگ
  :نويسد  رجوع کرده و میاند، نيز به کتاب آبراهاميان خود در آن به سر برده
 هزار نفر ه د١٩٨٣ر را در سال حصا ن سياسی قزل تعداد زندانياابراهاميان
   ٢٥٩.زند تخمين می

 کند چرا که آبراهاميان دقت نمی  از ديگران نيز"نقل قول" در آوردن منيره برادران
   .دهد میارائه ن  است،  از او نقل کردهچنين آماری را که منيره برادران

  خانم منيره برادرانبايد  که قاعدتًا می بدون ذکر منبع خودنيز اریدکتر مسعود انص
 ٢۶چهار بند آن دارای : نويسد کرده، میر تکرار حصا  را در مورد قزلباشد، اشتباه او

  ...  سلول١٣ دارای کوچکتراتاق و چهار بند 
 بر اساس کدام مالک دکتر آبراهاميان : پا برجاستهمچنانمان سؤال قبلی به هر حال، ه

 هزار تن اعالم ١٠ر را حصا و معيار و با استناد به کدام منبع، گنجايش زندان قزل
 ۶٢ هزار نفر در سال١۵ شود تعداد زندانيان موجود در آن راکند که بعد مجبور  می

 در رابطه با آبراهاميانسوی يرواند  ارائه شده از  نفر" هزار١٠"؟ اگر رقم اعالم کند
ر را بپذيريم، يعنی طبق معيارهای ايشان گنجايش هر واحد اين حصا گنجايش زندان قزل

  . ی آماری نخواهد بود   فاجعههزار نفر باشد و پذيرش اين ادعا، چيزی جز ۵زندان بايد 
  . بند کوچک است۴بند بزرگ و  ۴ر دارای حصا هر واحد قزل
 در دو متر و نيم است شصت سلول کوچک يک متر و ١٢دارای ) مجرد(هر بند کوچک

                                                 
  .١٣۵ی   ، صفحهشدگان، يرواند آبراهاميان   اعترافات شکنجه257
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 نفر و در ٣۶ هر بند مجرد گنجايش ، برای سه نفر فرض کنيمحتاکه اگر هر سلول را 
 ۴٨۵۶ طبق آمار آقای آبراهاميان.  نفر را خواهند داشت١۴۴د گنجايش  بن۴مجموع هر 

ی آن است که هر بند گنجايش   بند بزرگ به سر برند و اين به منزله۴نفر بايد در 
ش  رحمانی و هم مسلکاناين بدان معنی است که حاج داوود. است نفر را دارا ١٢٠٠

 و تعداد کسانی را که در يک  را در حق زندانيان رعايت کردهنهايت مروت و مرحمت 
 داوود، وران حاج در دزيرا!  بوده استکمترداشتند از ظرفيت آن نيز  بند نگاه می

  .  زندانی داشتند٧٠٠بندهای مزبور حداکثر 
ايشان . ددار تری را بيان می جالبر موضوع حصا ی قزل  در بارهغفاریرضا دکتر 

  : مدعی هستند
گذاری  ر چهار واحد دارد که از يک تا چهار شمارهحصا مجتمع بزرگ قزل

ر منتقل شدم زندانيان سياسی در حصا هنگامی که من به قزل. شده است
هار زندانيان عادی بودند و واحد چ. شدند  نگهداری می٣ و ٢، ١واحدهای 

   ٢٦٠.کرد ها را اداره می پليس شهربانی آن
  :که و اين

. برد  به سر می هزار زندانی در قزل حصار١٢ تا ١٠درزمان مورد بحث 
 نفر بودند که زندانی عادی ٧٠٠در هر يک از بندهای واحد چهار نيز حدود 

   ٢٦١.شدند محسوب می
مندانه يک واحد چند هزار نفره به مجموع واحدهای   سخاوتآقای دکتر غفاری

 درصد به آمار واقعی زندانيان ٣٣اند، يعنی چيزی در حدود  ر اضافه کردهحصا قزل
   .انگيز نيست  تعجببرايمالبته اين موضوع ديگر . اند ها، افزوده  سال ر در آنحصا قزل

ر در کتاب خود اظهار نظر کرده حصا ی بندهای مجرد قزل  البرز نيز در باره- آقای د
  : است که

 بند مجردی دارای هشت سلول کوچک بود که طول و عرض هر کدام به 
   ٢٦٢.اندازه يک و نيم در دو نيم متر بود

  
  رحصا توصيف واقعی از قزل

سال  سی خرداداز پس  ٣واحد. ر در واقع از سه واحد تشکيل شده استحصا زندان قزل
 به زندانيان سياسی اختصاص يافت و زير نظر ۶٠از اسفند  ١ و واحد۶٠

در .  به زندانيان عادی اختصاص داشت۶۵ تا سال ٢واحد. شد انقالب اداره می دادستانی
 را به شهربانی تحويل داده و ٣ماه همان سال واحد در آبان و ١، واحد۶۵بهار سال 

                                                 
  .١١٩ی  ، چاپ نخست، صفحه  خاطرات يک زندانی، دکتر غفاری260
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هر واحد دارای . ر از اين تاريخ به بعد ديگر زندانی سياسی نداشتحصا زندان قزل
. ستندبندهای کوچک در واقع بندهای مجرد ه. چهار بند بزرگ و چهار بند کوچک است

بندهای . هستند )رگ و شانزده اتاق کوچکهشت اتاق بز( اتاق٢۴بندهای بزرگ دارای 
 سلول کوچک و دو سلول نسبتًا بزرگ، در اطراف ١٢کوچک و يا مجرد از 

... های بزرگ به مسئول يا دفتر بند، انبار و اتاق. اند  بند تشکيل يافته"هشتزير"
و تراکم  به زندانيان سياسی اختصاص داشت ٣ تنها واحد۶٠در سال . اختصاص داشت

 از ١بعد از واگذاری واحد.  بسيار زياد بود،۶١ در اين سال و ابتدای سال نزندانيا
 ١بندهای واحد. ، تعداد زندانيان بندها نسبت به قبل کاهش يافتشهربانی به دادستانی

 برخوردار بودند و زندانيان ٣ی نسبت به بندهای مردان واحدکمترمردان از امکانات 
. دادند  را زنان تشکيل می٣ زندانيان واحدبيشتر. در خود جای داده بودندرا ی يشترب

  . هزار نفر بود۶ در زمان مورد بحث، حداکثر ٣ و١زندانيان دو واحد مجموع 
ی بندهای   خلق، در باره از انتشارات مجاهدين"قهرمانان در زنجير"در کتاب 

    :خوانيم ر میحصا قزل
 سلول ١۶ سلول بزرگ و ٨ سلول قرار دارد که شامل ٢۴در بندهای بزرگ 

  ٢٦٣ .اند  هزار زندانی نگهداشته شده٢در اين بندها گاه تا . باشد کوچکتر می
. ر داده شده استحصا ترين آماری باشد که تا کنون راجع به بندهای قزل اين شايد بديع

در ر، جز اغراقی بيهوده چيزی نيست و حصا در يک بند قزلزندانی هزار ٢تعداد 
کند و تصويری واقعی را  هيچ مشکلی را حل نمی هايی نمايی  بزرگنهايت اين که چنين

  ...دهد در اختيار خواننده قرار نمی
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  ٣٠٠٠، زندان توحيد و بند کميته مشترک
  

اين زندان . های زيادی را برخود داشته است  در طول دوران حيات خود ناماين زندان 
 در ابتدا به خاطر مدور ٢٦٤که توسط مهندسان آلمانی در دوران رضاشاه ساخته شده

ی مسلحانه در  گيری مبارزه و اوج ۵٠پس از سال .  نام داشت"فلکه"بودنش زندان 
 و شهربانی، از اين زندان  ضدخرابکاری توسط ساواکمشترک  و تشکيل کميتهکشور

 در آن دوران از اين ٢٦٥.يی زندانيان استفاده شد و بازجو به عنوان محلی برای شکنجه
 و "توحيد" پس از انقالب نام آن به زندان .شد  ياد می"کميته مشترک"زندان به عنوان 

، پس از تالش ناموفق نيروهای آمريکايی ١٣۵٩ بهار سال در.  تغيير يافت"٣٠٠٠"بند 
ی اين کشور در سفارت آمريکا در  های به گروگان گرفته شده برای آزادکردن ديپلمات

ها را نيز به  ها در سطح کشور، تعدادی از آن تهران، مقامات رژيم با تقسيم گروگان
دانشجويان پيرو خط "باره توسط به اين شکل اين زندان دو. انتقال دادند "مشترک  کميته"

های اطالعاتی کشور  ها به سيستم جا بود که تعدادی از آن از همين .اندازی شد  راه"امام
  . راه يافتند

  :دارد  اظهار می"کميته متشرک" در باره دکتر غفاری
ی امنيتی ساخته شده  زندان١٠٠ در زمان شاه برای حداکثر کميته مشترک

   ٢٦٦. زندانی سياسی در آن مستقر بود٢۵٠٠حاال  بود و
  : در اين رابطه آورده استدکتر يرواند آبراهاميان
 زندانی ١۵٠٠ نفر گنجايش است ۵٠٠که زندان کميته توحيد دارای  در حالی

   ٢٦٧.شوند در آن نگهداری می
 کتاب خود، ٢٢ی   را در صفحه نيز همين اظهارات يرواند آبراهامياندکتر انصاری

 در "روانشناسی شکنجه" نيز در کتاب خانم منيره برادران. کند ، تکرار می"۶٧کشتار "
  . شاره کرده است ا به آمار يرواند آبراهاميان٢٧صفحه 
 اين رويکرد سه دکتر ايرانی است که از قضا هر سه !کنيد های فاحش را مالحظه  تفاوت

کميته "جايی که در  من از آن. تحصيل کرده و استاد دانشگاه نيز هستنددر آمريکا 

                                                 
ران ساخته شد     ١٣١۶ل در سا  اين زندان  264 ه ته سمتی از نظمي ه      .  به عنوان ق ه ب ار طبق ساختمان اصلی در چه

سايت موزه عبرت، همان    . صورت مدور ساخته شده که بندهای انفرادی و عمومی با هشتی به آن متصل شده است               
  www.ebratmuseum.irگاه کميته مشترک و زندان توحيد  شکنجه

ال    265 اه س ن م ل بهم شترک ضد  ١٣۵٠در اواي ه م ار کميت اوایخرابک هربان-ک س ت  ی ش دان موق ل زن  در مح
پهبد جعفرقل      یيس شهربان  ئشود و اولين رييس کميته مشترک، ر         ی تشکيل م  یاطالعات شهربان   و ی صدر  ی وقت س

  www.ebratmuseum.ir .بود ز مقامات ساواک ایرييس ستاد آن پرويز ثابت
  .٣۴ی  ، صفحه  خاطرات يک زندانی، دکتر غفاری266
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با اما  .ظر کنمتوانم با ضرس قاطع و کامًال دقيق اظهار ن ام، نمی زندانی نبوده" مشترک
های منتشر  ام و در عکس خواندهجا  اين جا و آنام،  چه که از دوستانم شنيده توجه به آن

 متر بنا شده و ٨تا  ٧ای به شعاع  در اطراف دايره "کمشتر  کميته" ،ام شده از آن ديده
 های طبقه. اردحوضی نه چندان بزرگ قرار دکف  در داخل همين دايره در طبقه هم

سر جلوی بالکن تا سقف را اما سرتا. لکنی مشرف به حياط استدارای باآن بااليی 
مسدود کرده  "اس اس"های آهنی با شکلی شبيه آرم پليس مخوف آلمان نازی يعنی  ميله
  . است

  اين زندان،بنا به تعريف يکی از زندانيانی که در زمان شاه در اين زندان محبوس بوده
تای ديگر که موسوم به   کوچک و دوهای سلولدارای چهار بند آن .  بند است۶دارای 

 داخل بند به شکل راهروی . ... است بزرگهای نسبتًا سلولدارای  است ۶ و ۵بند 
   ٢٦٨.هر بند بين يازده تا دوازده سلول داشت. باريکی بود و در دو طرف آن سلول

نها ت.  اضافه نشده است"کمشتر  تهکمي"ای به  که هيچ مجموعه چه مسجل است اين آن
های  اند، يعنی بر تعداد سلول  به انفرادی تبديل کردهًاظاهرهای بزرگ را  بخشی از اتاق
ی فوق مبنی بر تعداد زندانيان آن،  های داده شده ی آمار مطمئنًا کليه. اند انفرادی افزوده

های به اصطالح   در يکی از سلولدکتر غفاری. شدآميز با  و مبالغهذهنی، واقعیبايد غير
.  نفر زندانی١۵ اند، يعنی مجموعًا  نفر ديگر به سر برده١۴عمومی اين زندان، با 

تعميم " کميته مشترک"ها و  ايشان سپس با يک جمع و تفريق ساده، آن را به کل سلول
چگونه ممکن است .  زندانی بوده است٢۵٠٠ اند که اين زندان دارای داده و نتيجه گرفته

 زندانی را در شرايطی که ٢۵٠٠ ، کوچک سلول انفرادی٧٠در مساحتی برابر با حدود 
  ! نفر در هر سلول٣۵؟ يعنی به تقريب يی قرار دارند، جای دادزير بازجو

يی از متهمان وابسته به  به بازجوهای مورد نظر غالبًا سال در "مشترک کميته"زندان 
در . شدند  منتقل میهای مارکسيستی تعلق داشت که سپس برای بازپرسی به اوين گروه
غالب زندانيان، مانند آقای دکتر . موقت بود" مشترک کميته" مواقع، اقامت در بيشتر
با پذيرش آمار فوق، به اين نتيجه . جا داشتند  تنها حضوری چندماهه در آنغفاری

هزار زندانی ٧ترين برآورد، بيش از  کارانه رسيم که ساالنه بايد، با محافظه می
 است به غايت ذهنی شدند که آماری به اوين فرستاده می" کميته مشترک"مارکسيست از 

  . واقعیو غير
  : نويسد  میيرواند آبراهاميان

شدند و برای  در اوج دوران وحشت، هزاران نفر در راهروها چپانده می
   ٢٦٩.بند داشتند ان در تمامی ساعات شبانه روز، چشمجلوگيری از فرار، آن

ده است کند که موضوع فوق در کدام زندان اتفاق افتا  مشخص نمیهر چند آبراهاميان

                                                 
  .١٣۵٧ اسفند ماه ٧  هفته نامه تهران مصور شماره 268
  . متن انگليسی١۶٩ی  ، صفحهشدگان، يرواند آبراهاميان ترافات شکنجه  اع269



٣٦٨  نه زيستن نه مرگ

يی  بازجوکه زندانيان تا قبل از اين ولی برای روشن شدن موضوع بايد بگويم در اوين
 اندک بود تعدادشاناما کردند   می بند زندگی  در راهرو و با چشم،انجام شودشان  ابتدايی

 "مشترک کميته"  از زندانيان دربخشی. رفت فراتر نمی در هر طبقه ۴٠نفر تا ٣٠ از و
ها در راهروهای    جای کافی مجبور بودند که ماهبه علت کوچک بودن زندان و نبوِد

ی مضاعفی بود  البته اين نوع زندگی خود فشار و شکنجه. بند به سر برند زندان با چشم
 از فرار بند هم هيچ ربطی به جلوگيری موضوع داشتن چشم. شد  دچار آن میکه زندانی

انيان زند... زندانيان نداشت، بلکه برای ايجاد رعب و وحشت، برهم زدن تمرکز و
 ،بند در فرهنگ زندانيان  چشمزندگی در راهرو با. بند بودند  از چشم مجبور به استفاده

ها نفر   از دهگاه هيچتعداد اين دسته از افراد . يافت  معنا می"کميته مشترک"در رابطه با 
تنها دارای شش  "کمشتر  کميته" چرا که. کرد تجاوز نمی) نفر١٠٠ از کمترمطمئنا (

 در دو راهروی نه چندان بزرگ است که در هر کدام حداکثر شش رديف سلول انفرادی
ز  بااليی نيهای های طبقه های فوق از بالکن راهروعالوه بر . طرف راهرو وجود دارد

خوابيدند، الزم  که زندانيان فوق در همان محل می با توجه به اين. توان استفاده کرد می
 از دباي افزون بر اين می. شد هم می نيز فرانشانی مورد نياز برای خوابيد بود فاصله
  گيری به عملجلو با هم و اطالع يافتن از وضعيت يکديگر نيز  زندانيان کردن صحبت

  و غيرمنطقی غيرواقعی آبراهاميانروايت داده شده چه که شرح ه آنبا توجه ب. آمد می
  .است
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   اوين٣٣۶، دژبان مرکز، بند مشيديهجزندان 

  
يان،  صحبت شده و در خاطرات انتشار يافته از سوی زندانکمتر  ی اين زندان در باره

زندان . اين زندان از دو بخش تشکيل يافته است. ذکری از آن به ميان نيامده است
زندان جمشيديه در آخرين روزهای قبل از .  اوين٣٣۶ يا دژبان مرکز و بند جمشيديه

 مردم، پيروزی انقالب، پذيرای بخشی از سران رژيم شاه بود که برای خاموشی صدای
اهللا  اميرعباس هويدا، نعمت. مهری شاه قرار گرفته و به زندان افتاده بودند مورد بی
  . از جمله زندانيان معروف آن به هنگام پيروزی انقالب بودند... نصيری و
 که هنوز سازمان قضايی نيروهای مسلح آغاز به کار ،۶٠ی  ی دهه های اوليه در سال

های انفرادی بدون   که دارای سلولناوي ٣٣۶  به نام بندنکرده بود، بخشی از اين مرکز
های  بعد از درگيری.  پاسداران قرار داشتای بود، در اختيار اطالعات سپاه پنجره

 از موقعيت ، اين زندان نزد اطالعات سپاه۶٢ اوين در سال  و دادستانیاطالعات سپاه
گرفتند  يی قرار میدر اين بند آن دسته از زندانيانی مورد بازجو. تری برخوردار شد مهم

 ٧٠ ،به اين ترتيب. دکه نظامی بودند و يا در ارتباط با يک فرد نظامی دستگير شده بودن
بردند غيرنظاميانی بودند که در ارتباط با يک  درصد کسانی که در اين زندان به سر می

 ،شد با اسلوب نظامی اداره میاين زندان جايی که  از آن .نظامی دستگير شده بودندفرد 
ه و ی برخوردار بودبيشتر  انضباطهای رژيم از نظم و نسبت به اوين و ديگر زندان

  .خورد  به چشم میبيشتريت اصول امنيتی و حفاظتی  در آن رعا
، های مختلف پذيرای زندانيان سياسی وابسته به مجاهدين  در دوره اوين٣٣۶بند 
در اين بند، زندانيان دارای لباس .  بود ای زاده، کودتاچيان و بخشی از نظاميان توده قطب

الصاق شده بود و زندانی با آن شماره ودند که روی آن يک شماره ای رنگی ب فرم سرمه
تنها . يک شماره به حساب آمده و هويتی نداشت زندانی ،به اين ترتيب. شد شناخته می
  . نام مورد خطاب قرار گيردبه يی امکان داشت که فرد در بازجو

  
 سلول در دو رديف، پشت ٣٠ تا ٢٠در هر طبقه .  از دو طبقه تشکيل يافته بود٣٣۶بند 

ها به شکل  در زمان شاه در سلول.  قرار داشت قطوربه پشت هم با ديوارهای بتونی
ها برچيده شوند، يک ورق  ای بود، اما در دوران پس از انقالب که قرار بود زندان ميله
ی ها ها جوش داده بودند و مانند تمامی سلول متری از دو طرف به ميله ميلی۴فلزی

باالی در و زير . متر روی آن قرار داشت  سانتی١۵ در ١۵ی   يک دريچه،انفرادی
متر توری فلزی جوش داده بودند و از طريق همين   سانتی١۵ی  سقف را به اندازه

ها فاقد دستشويی و  سلول. يافت ی کوچک هوای راهرو به داخل سلول انتقال می محفظه
 دقيقه به دستشويی ۶ تا ۵ سه بار به مدت ،روزه طول شبانتوالت بودند و زندانيان در 
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يک ها بود و  يک راهروی به عرض دو متر و نيم دور سلول. شدند و توالت برده می
تبديل به يک سلول عمومی  با کشيدن ديواری، قسمت انتهايی آن را در هر طبقهطرف 

دو سلول  و يا دريافت حکم بودند در اين ی که منتظر رفتن به دادگاهزندانيان .کرده بودند
  .شدند نگهداری می
. شد های انفرادی وصل می يی زندان از طريق يک تونل و راهرو به سلولقسمت بازجو

های  هايی بودند که سطح ديوار های اداری و يا انبار  در واقع اتاق،بازجويیاتاق  ۵ تا ۴
  .شده بودند) اکوستيک(بندی صدا   عايق،يهآن از طريق دو ال

های  ی چند اليه سيم خاردار و ايرانيت محصور شده و از ديگر قسمت  به وسيله٣٣۶بند 
  . شد  جدا میزندان جمشيديه

  
. دبو نفر ٨٠ از کمتر بدترين موقعيت، در ٣٣۶ طور قطع و يقين تعداد زندانيان بند  به

مجموعًا زندان   وندشد  نفر نگهداری می٢٠ تا ١٠ل عمومی اين بند بين در دو سلو
  . بود سلول انفرادی۶٠ تا ۴٠دارای 

ی   ا توجه به رده بند تشکيل يافته و زندانيان ب۴ و بخش عمومی آن از زندان جمشيديه
.  اتاق بود۶ عمومی زندان جمشيديه دارای هر بند. شدند  می بندی شان دسته نظامی

  .شدند زندانيان سياسی که منتظر دريافت حکم بودند، به اين بند منتقل می
   بند سربازان- ١
   داران  بند درجه- ٢
   بند افسران- ٣
  ها  بند غيرنظامی- ۴

 به پادگان برای دادگاهو ديگر متهمان دادرسی ارتش   اوين٣٣۶زندانيان بند 
  انقالب ارتش و علی رئيس دادگاهیشهر محمدی ری  قصرفيروزه که محل زندگی محمد

ر معاونت  و عالوه بشد  شناخته می٢٧٠ها با نام مستعار ادريسی  که آن روزيونسی 
زندانيانی سياسی که به . شدند ، برده میهای ارتش نيز بود  دادگاهی حاکم شرعشهر ری
شدند، طبق ضوابط و مقررات از ارتش اخراج شده و   ماه زندان محکوم می٩ از  بيش

 منتقل ر و گوهردشتحصا ، قزلهای عادی اوين به همين دليل به سرعت به زندان
  .شدند می
  
  
  
  

                                                 
 از اعضای سازمان نظامی حزب توده به  و سرهنگ هوشنگ عطاريانحاکم شرع دادگاه بيژن کبيری 270
  .١٣٨۵شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ  محمدی ری. ها  کتاب خاطره٢ج به جلد .ر. ی يونسی بود عهده



  غروب سپيده

 

٣٧١

  گيری از آمارهای داده شده  نتيجه
  

 اعترافات شکنجه"کتاب  در های داده شده از سوی يرواند آبراهاميان با توجه به آمار
 که مبنای اظهار ۶٢  در سالهای تهران و کرج ان زندان در مورد تعداد زنداني،"گانشد

 ١۵. رسيم  میزندانی ۴٧٢٠٠آميز  راد زيادی شده است، به رقم اغراقنظر توسط اف
  تن کميته١٢٠٠،  هزارتن گوهردشت١۶ر، حصا  هزار تن قزل١۵، هزار تن اوين

های  اطالعی نويسنده از وضعيت زندان  بینشانگرخوبی ای که به    نکته.مشترک
 که تعداد زندانيان گوهردشت بيش از استجمهوری اسالمی است، تأکيد روی اين نکته 

که گوهردشت در واقع به عنوان سرريز  در حالی! های رژيم بوده است ديگر زندان
های تنبيهی اين دو زندان را به   زندانیر و اوين بود، يعنی بخشی ازحصا های قزل زندان

ی به تاريخ  ا  در نامهمنتظری !کردند ها نگهداری می جا از آن اين زندان فرستاده و در آن
  : نويسد ی آمار زندانيان می  و در باره، خطاب به خمينی١٣۶۵ مهرماه ١٧

هزار زندانی ١۵ها، در تهران و کرج تنها حدود  دانی زن برگرديم به مساله
  ٢٧١ .سياسی وجود داشت و فعال به حدود شش هزار رسيده است

 ارائه ی خصوصی به خمينی   در يک نامه که منتظری" هزار نفر زندانی١۵"آمار
ی وجود ندارد که وقتی ا دليل منطقیدهد، به نظر من مقرون به صحت است و هيچ  می

  . کند آمار واقعی زندانيان را ارائه ندهد  دفاع می از عملکرد خود نزد خمينیمنتظری
نظر، بيش های مورد  سالرنده نيز آمار زندانيان سياسی در تهران و کرج در به نظر نگا

  .است هزارتن نبوده ١۵از 
  نفر، زندان گوهردشت۶٠٠٠ر حصا  نفر، زندان قزل٧۵٠٠حدود  اوينيانزندانآمار 
 نفر بوده ٨٠٠ تا ۵٠٠ اوين مجموعًا بين٣٣۶و بند  مشترک   نفر، زندان کميته١٠٠٠
اوين  هزاران زندانی در ،های مورد بحث ذکر اين نکته ضروری است که در سال. است

  .شدند  و در واقع زندانيان جديد جايگزين زندانيان قديمی میاعدام شده بودند
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  های ساختگی گزارش

پسنديم؛ جايگزينی واقعيت با آمال و آرزوهای  گونه که می بيان رخدادها آن
  ...فردی و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آزاد کنيم، ما برای آن که بتوانيم ديگران را
.اول بايد خود را آزاد کنيم  

 
 کارل مارکس 
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ابوالفضل بيهقی نزديک به هزار سال پيش در رابطه با معضل بزرگی که تاريخ با آن 
  : نويسد مواجه است می
اند پادشاهان گذشته را  ام بسيار که پيش از من کرده ها ديده و تاريخ... 

 و بدان آرايش آن اند قصان کرده نخدمتکاران ايشان، که اندر آن زيادت و
  . اند خواسته

 رنج ،نالد از آن میبه درستی پس از گذشت ده قرن ما همچنان از مشکلی که بيهقی 
 آغشته نباشد و  پيدا کرد که به حب و بغضای توان روايت تاريخی به ندرت می. بريم می

های سياسی  ی گروهاز سوکه به چند واقعه  .نکرده باشند "زيادت و نقضان"اندر آن 
  :  روايت شده توجه کنيد

    
   حزب تودهروايت

 که از  چه به آن. استآورترين آن در نوع خود  ها، حيرت ای تاريخ نويسی به سبک توده
 آمده است، های پيش و پس از اعدام اعضای سازمان افسران حزب توده شرح صحنه
 از نزديک مسائل را دنبال م وها در کوران حوادث بود سال خود  که من. توجه کنيد

عجيب و غريب، ناگهان به ترديد افتادم که ی ها کردم، با خواندن اين تصويرپردازی می
...  ومبشریسرهنگ ،  چون سرهنگ سيامکای مبارزان قديمی تودهچه در مورد  آيا آن
ه شار يافته و به عنوان اسناد تاريخی مطرح هستند، نيز واقعی است يا اين کانت

  گونه شده است؟  از اينهايی خوش تحريف هم دستها   آن سرگذشت
  :خوانيم  را با هم میهای وارونه و ساختگی نويسی  تاريخدر زير بخشی از اين

  ای گزارشی از واپسين لحظات زندگی ده شهيد توده
های تنگ  چرخند و سلول ين، يکی پس از ديگری بر پاشنه میدرهای آهن... 

  گشايند و خفه، دهان می
ی و مجاهد با مشت و لگد ی، اقليتای، اکثريت  گروه اسيران در بند توده- گروه

شوند و ميان دو رديف از  و دشنام و توهين به سالن بزرگ زندان رانده می
ساعت . ها هستند توابين چندين برابر بيش از آن. شوند ين محاصره میتواب
  ….  شب است١١

  گران ی پاسداران و شکنجه آورند، در محاصره ها را می باالخره آن
های سرسبد انقالب، فاتحان قلب مردم،   گل- ای اينانند، ميهن پرستان توده

  ...ولهای پره  گاههای مرگ و شکنجه دروازه
کاپشن و شلوار پوشيده، ريشش را اصالح کرده و .  استاين ناخدا افضلی

 به مقر  و کبيریانگار همراه عطاريان. لبخند محزونی بر لب دارد
پيش به سوی . بينند انگار که اسيران انقالبی را سان می. روند فرماندهی می

اينان قهرمانان ميهن دردمند و . مردم با شما هستند! مقاومت کنيد! پيروزی
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  . اينان فاتحان قلب مردمند... کش شما هستند ستم
ها ساعتی  اين... ها جاسوس بودند اين"کنند  زندانبانان لجن پراکنی می.... 

  ."يگر اعدام خواهند شد عبرت بگيريدد
  : های خشمگين در زندان پيچيد غرش

  ها جاسوس نيستند  نه اين - 
 ها بهترين فرزندان انقالبند  اين- 
  های سرسبد ميهن ما هستند ها گل اين - 

اند، شروع به سرو   آموزش الزم را ديدهين که قبًالبه اشاره زندانبانان تواب
  :گويد  میيکی از زندانبانان رو به ناخدا افضلی... کنند صدا و فحاشی می

  ".ايد  بگوييد که جاسوس بوده" ايد؟ هايی کرده وييد که چه جنايتبگ
ما هرگز جاسوس نبوديم ما جز خدمت به مردم "زند   فرياد میرفيق افضلی

ين بار ديگر عليه افضلی  تواب" ...ايم و جمهوری اسالمی کاری انجام نداده
اند   آماده کردهای را که قبًال  گنديدهدهند و گوجه فرنگی و غذاهای شعار می

زند و سر و صورتش را  ناخدا افضلی لبخند می. کنند به سوی او پرتاب می
ی مرگ در ايمان  آن که انديشه بی.  استحال نوبت فرزاد جهاد. کند پاک می

 در دامان" :گويد او به حزبش و مردم خلل ايجاد کند، آرام و پرغرور می
هايی که  پاکی پرورش يافتيم که راهی جز راه خلق نداشته است به حرف

ها همه تهمت و دروغ  اين حرف. گويند باور نکنيد ی ما می ها در باره اين
  " .است
ای  پرستان توده کنند و با حمله به ميهن  آغاز می را ين ديگر بار نمايشیتواب

در . ... گيرند ن را به زير مشت و لگد میی اعدام بودند، آنا که در آستانه
  : زند  ی فرياد میاين هنگام يکی از اسيران اقليت

 رفته اين بود، پس ها، اگر جواب راهی که حزب تودهکار جنايتها،  فاشيست"
ين بر تواب ".مرا هم اعدام کنيد. ای هستم از اين لحظه به بعد من هم يک توده

زنند و بدن خونينش را از سالن  ريزند و تا سرحد مرگ کتکش می سر او می
  .کشند زندان بيرون می

 کشان به - ای را کشان پرستان توده گران زندانيان، ميهن ران و شکنجهپاسدا
ها گريه  برند، اسيران در بند به هنگام بردن آن طرف در خروجی سالن می

فشارد پيش از خروج از سالن   که بغض گلويش را میرفيق افضلی. کنند می
شويم که به آن افتخار  يه نکنيد رفقا، ما در راهی شهيد میگر"  :گويد می
دقايقی بعد ابتدا صدای شليک تک گلوله سپس غرش رگبارهای ... "کنيم می

عطر خون قهرمانان شهيد فضا را . شکند پی در پی سکوت زندان را می
  . ها را اعدام کردند آن. اشته استانب
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من يکی از اعضای " :گويد آيد و نفس زنان می پاسداری با شتاب به سالن می
ها را  ما اين کثافت" :زند  در صدايش کينه عجيبی موج می"مجوخه آتش بود

گفتند ما جز خدمت به جمهوری اسالمی کاری نکرديم و  ها می اين. کشتيم
 نشان ما هم در دها" :گويد مامور جوخه می ... "گفتند  میدرود بر حزب توده
  "د بسته شونشانشليک کرديم تا دها

بر ) اکثريت(از ميان زنان زندانی، دختری از اعضای سازمان فداييان خلق 
با کشتن . ها راه ماست راه آن.... ها ها، قاتل آدمکش" زند خيزد و فرياد می می
  ". اضافه شدندها قهرمانان ديگری به قهرمانان حزب توده اين

خونين و لت و پار شده از . ی دچار گرديداو نيز به سرنوشت آن رفيق اقليت
زندانبانان در تدارک . سالن بيرونش بردند و پس از آن ديگر کسی او را نديد

خيزد  ای از ميان اسيران بر می مههای ديگری هستند، که صدای زمز برنامه
  . گيرد و آرام آرام اوج می

  "... خدا تو را نگهدار برای آخرين بار؛  مرا ببوس،  مرا ببوس؛"
وان زير ضربات خای پرطنين است که صدها دهان سروددر کشاکش اين آو

  ٢٧٢.گران خونين شد هين و شکنجمشت تواب
ها را خواندم، متأسفانه بايستی بگويم که به هر موضوع تاريخی که از  ين زمانی که ا من

ی شک و ترديد  چه خوب و چه بد، بيمارگونه با ديده شود،  سوی ايرانيان روايت می
ی که هنوز زمان درازی از آن نگذشته و من ا  وقتی که يک روايت تاريخی. نگرم می

اند،  خوش تحريف و دروغ کرده ه دستگون ام، اين در بطن و متن آن بودهخود نيز 
داده  خ ی پيش ر هايی که چند دهه يا سده ی حادثه های تاريخی در باره وضعيت نوشته

 و ها و سيمنارها ها که مردم جز مصاحبه ای توده. است، از پيش مشخص خواهد بود
 تالش  به اين وسيله،ها به ياد ندارند ابراز انزجارهای متعدد تلويزيونی چيزی از آن

های اصلی در پس پرده اتفاق افتاده  کنند در اذهان عمومی جا بياندازند که حماسه می 
  . که چنين چيزی واقعيت ندارد  آنحال!  اطالعی از آن نداريد شماواست 
 اتفاق افتاده ۶٢ اسفند ٧ای است که در  ع حادثهقول شد، در واق چه که در باال نقل آن

) آذين  به-  ا- م( و محمود اعتمادزادهکه نورالدين کيانوری يناست، يعنی چند ماه پس از ا
 "اعتراف" برای شوروی "جاسوسی"در تلويزيون جمهوری اسالمی حضور يافته و به 

روی و ارسال اخبار  بعد از اعتراف به رابطه با مقامات شو کيانوری٢٧٣.کنند می
  :ها، اظهار داشت که واطالعات نظامی برای آن

تخلفات من بسيار سنگين است و جمهوری اسالمی حق دارد که در مورد اين 
  .تخلفات مطابق قوانين در موردم تصميم بگيرد

                                                 
  .٧٨ تا ٧۵های   ايران، صفحهای، انتشارات حزب توده ی شهيدان توده   زندگينامه272
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  :بار گفت با چشمانی اشکو به آذين
ی  هايی که مرتکب شده و االن به صورت الشه  با اعمال خيانتحزب توده

ای است که بايستی دفن شود تا از سرايت عفونت آن به اذهان ساده  گنديده
   ٢٧٤.جوانان جلوگيری به عمل آيد

  : لرزيد، گفت ر حالی که صدايش می دوی در همين مصاحبه
گونه تعارف يا  دانم و بدون هيچ  شريک میمن خود را در خيانت حزب توده

   ٢٧٥.ای هستم کنم که سزاوار کيفر شايسته ای عرض می مسامحه
 از سيمای ی تلويزيونی سران حزب توده ، بخش دوم مصاحبه۶٢ سال  ارديبهشت١٢در 

، رفعت هپنا  تلويزيونی غالمحسن قائمی مصاحبهدر اين . شود جمهوری اسالمی پخش می
ی   اعضای کميته و کيومرث زرشناس گاگيگ آوانسيان،علی صدری، احمدمحمد زاده

ی و جاسوسی برای ون به افشای وابستگی حزب توده به شورمرکزی حزب توده ايرا
    :گويد  ه میناپ قائم. پردازند ب می. گ. کا

 شوروی ، نماينده اتحادمرکزی و پلنوم های حزب توده در تمام جلسات کميته
 و بودجه. کردند  در کار حزب دخالت میًا رسمها کرد و اين شرکت می

   ٢٧٦.شد مخارج حزب توده به وسيله اتحاد شوروی تأمين می
  : گويد ه نيز میزاد محمد

ب در آمدم و تا زمان .گ. به عضويت کا١٣٣٠من از مرداد ماه سال 
   ٢٧٧.دستگيری در اين سازمان عضو بودم

   :کند ی اعتراف میعلی صدر احمد
کردم و بعد از پيروزی انقالب به  وروی جاسوسی می سال برای ش٣١من 

. ب مالقات و رابطه برقرار کردم.گ.شوروی سفر کردم و با مأموران کا
 را ی حزب توده اخبار و اطالعات جمع آوری شده به وسيله: آوانسيان گفت

   ٢٧٨.گذاشتم در اختيار مأمورين می
  :گويد  نيز میزرشناس

های جاسوسی بلوک شرق   سال عضو يکی از سازمان٨من در حدود 
   ٢٧٩.بودم
  : گويد هايش می ی حرف وی در ادامه

ی مخفی و تحويل ندادن اسلحه  آوری اسناد دولتی و تدارک چاپخانه ما با جمع
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    ٢٨٠.در فکر تدارک سرنگونی حکومت بوديم
  

 به کارگردانی حزب توده رهبران "جمعی دست"ی  سال، مصاحبه  مهرماه همان١١در 
  . کند  اعالم میشود و او انحالل حزب توده را از تريبون اوين  برگزار میعلی عمويی

 شرکت کرده و هريک به  ی رهبران حزب توده ی تلويزيونی، کليه در اين مصاحبه
در همين  . ايران و سوابق آن پرداختند تودهدر مورد حزب "افشاگری "فراخور حال، به 

روسيه، رابطه با نيم قرن سياست انحرافی ی ديگری داشت در   مصاحبهبين کيانوری
  !ها و حزب توده مارکسيست

نی  زما"ای گزارشی از واپسين لحظات زندگی ده شهيد توده"گان کنند نويسندگان و تنظيم
 دی ٢١زنند که دو ماه پيش از آن، در   دم میاز خلق حماسه از سوی سران حزب توده

 در تلويزيون رژيم حاضر شده و به نفی همه چيز، از مارکسيسم ، احسان طبری۶٢ماه 
  . و ماترياليسم گرفته تا حزب توده ايران پرداخته بود

 در اثر فشار و يا فرار بخشی از رهبران و اعضای باالی حزب تودهترديدی ندارم که 
 های  هرچند برخی از اعتراف. تن داده بودندهايی  زير بار فشار، به چنان اعترافاز
اش  ها بيان صريح واقعيت در رابطه با حزب توده و روابط گسترده وغير قابل توجيه آن

ی ايرانی حزب  شد به عنوان شاخه د که از آن تنها میبا اتحاد جماهير شوروی بو
  . ت روسيه نام بردکمونيس
شان در ه چنان باال گرفته بود که دوستان در سطح رهبری حزب تودی افتضاح دامنه

اما . کردند صحبت میها  در مورد آن "گردان داروهای روان"خارج از کشور، از تأثير 
 اعتراض خود  از قربانيان سازمان نظامی حزب توده، در صحن دادگاه يکیفرزاد جهاد
هنوز . کرد ی برخورد رهبران حزب توده و همراهان ديروزش اعالم می را به نحوه

ها  ای ، چگونه صف تودهها و مراکز سپاه تاريخ فراموش نکرده است که مقابل در کميته
  . شد های سرکوب نظام، تشکيل می برای معرفی خود به ارگان

فوق تنها با اين هدف انجام گرفته است تا نشان دهم که افسران نظامی حزب ارد ذکر مو
 برخوردار چنانی برای دفاع و خلق حماسه  آنی  از روحيه،، در چنين شرايطیتوده
افراد فوق، علنی برگزار  های حماسی در حالی است که دادگاه پردازی  قصه اين .نبودند
 در جريان بخشی از مردمها،  و از طريق تلويزيون و روزنامه) البته از نظر رژيم(شده

  . گرفتندماوقع قرار 
ها با  آن. ، جاسوس شوروی نبودند و ديگرانافضلیبهرام از نظر من بدون شک ناخدا 
ی سياسی پا در راهی گذاشتند که به سوءاستفاده از صداقت  اعتقاد به يک انديشه و شيوه

شدند  ها در دادگاه و تا هنگامی که به پای جوخه اعدام برده می تالش آن. آنان منتهی شد
امنيت "ليه جاسوسی و توطئه ع. در اين خالصه شده بود که از خود رفع اتهام کنند
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. اندها چسب هايی نبودند که بشود به آن چيز"فعاليت عليه جمهوری اسالمی" و "کشور
ان هايش نامه  در وصيتحتامطرح کردند و  شان در دادگاه گونه که ايشان در دفاعيات آن

ی  کليه. ده بودند است، هيچ حرکتی بر عليه جمهوری اسالمی انجام نداآمدهنيز 
های رژيم و مبارزه با کسانی بود که در کار تالش  جهت تحکيم پايه درناهای آن فعاليت

  . برای نابودی رژيم بودند
، شباهت زيادی دفاعيات افسران سازمان نظامی حزب تودهمضمون ها و  آن  دادگاهروند

ها   و تالش ايشان برای توضيح اين واقعيت که آن و عباس عبدیبه دادگاه هاشم آغاجری
  . اند، داشت هيچ کاری برخالف جمهوری اسالمی و منويات آن انجام نداده

 بودند  مرداد، اين افسران نظامی حزب توده٢٨اين بار نيز مانند دوران پس از کودتای 
وجه افتراق قربانيان اين دوره با . دنددا که اولين قربانيان اين حزب را تشکيل می

، ٣٢شد که قربانيان سال  ، در اين خالصه می٣٢افسران نظامی حزب توده در سال 
رودر روی يک نظام وابسته به امپرياليسم برخاسته بودند و از هيچ کوششی برای 

کرد و به   میيندگینما آنان را سرنگونی آن دريغ نورزيده بودند و سرهنگ روزبه
ولی اين بار قربانيان  در جهت تحکيم . کردند ی خود بر عليه آن نظام افتخار می مبارزه
های نظامی که آنان را به پشت ميز محاکمه کشانده بود، از هيچ کوششی دريغ  پايه

 اتفاقًا تراژدی تاريخی. نکرده بودند و از بذل جان نيز در راه دفاع از آن ابايی نداشتند
اگر . گونه از وقايع آن دوران ای سرايی توده جا نهفته است و نه در داستان نيز در همين

هايی باشد که به دست  ای ای نيز خوانده شود، بايستی در مورد توده الزم است مرثيه
  . جمهوری اسالمی قربانی شدند

زندانيان  شب ١١در ساعت : ای توجه کنيد گوی توده به داستان روايت شده از سوی قصه
ين چند برابر بيش از تواب .آورند که ساعت خاموشی در زندان است را به حسينيه می

 اند نه به ميان زندانيان اوين ها را به نماز جمعه برده گويی که آن. زندانياِن مقاوم هستند
ی افسران   و بقيهپرداز، سپس افضلی گوی اسطوره قصه .و جايی که قلب مقاومت است

شان،  کند که در حال سان ديدن از نيروهای های فاتحی تشبيه می ای را به ژنرال توده
کشد و  گاه به مقر فرماندهی رفتن آنان را به تصوير می يعنی زندانيان اوين هستند و آن

پيش : ويندگ جا می گويی اين قهرمانان به ديگر زندانيان حاضر در آن  کهشود مدعی می
 کسانی را به پيروزی و مقاومت ! مردم با شما هستند ! مقاومت کنيد !به سوی پيروزی

ها،  امپرياليسم، فئودال  "عوامل"ها به عنوان  دهند که تا چندی قبل از آن بشارت می
 کسانی را به مقاومت ٢٨١بردند؛ نام می... خواران، طاغوتی و داران، جهان سرمايه بزرگ

شان را  کردند و سرکوب شان می  خطاب"ی پوک تربچه"د که همين ديروز دهن بشارت می
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دهند که با  گفتند؛ کسانی را به پايداری بشارت می تبريک و تهنيت می" امام خمينی"به 
انقالبی شان به مراجع ضد شدند و بر عليه قدم می  پيششان نافتخار در دستگيری و کشت

  . کردند آفرينی افتخار می شان به اين نقشيها دادند و در اطالعيه یرژيم گزارش م
را خالی کرده و به پشتيبانی يک " امام خمينی"، مردم پشت يکبارهمعلوم نيست چگونه 

هايی زندانيان مقاوم  همان. اند آمده... مشت ضد انقالب وابسته به امپرياليسم و سيا و
خوانند که خودشان مدعی هستند که هيچ حرکتی  مقاومت و پيروزی فرا میاوين را به 

اند در جهت تحکيم و  چه که انجام داده اند و هر آن بر عليه جمهوری اسالمی انجام نداده
 در اين ادعاشان ای گويی البته گزافه! حراست از نظام جمهوری اسالمی بوده است

های رژيم  ار است که در جهت تحکيم پايهالبد مقاومت و پيروزی بعدی هم قر. نيست
  ! باشد

، ، رزمندگاندر ارتباط با خيل زندانيان نيز هيچ نامی از زندانيان خط سه اعم از پيکار
اگر . برند  نمیا و باالخره راه کارگره ، اتحاديه کمونيستوحدت کمونيستی، سهند
  ! شدند  در زندان نيز میشد منکر وجود مجاهدين شان می روی

 و صادق اند که طی دو سال گذشته حسين روحانی ای را به محلی آورده زندانيان توده
 بيرون نشانهای گرد ها در حالی که رگ یها و اکثريت ای ورده بودند و تودهه را آزاد قطب

باران، قطب   جماران گل- باران، روحانی تيرباران جماران گل: "زدند زده بود، فرياد می
توجه قضيه  نيز مقدر شور شده بود که الجوردی همان موقع نيز آش آن". زاده تيرباران

و حاال آن . پشت همين تريبون خواهم آورد   را همبزودی کيانوری: شده و گفته بود که
ی خود عمل کرده بود، در حالی که در طی اين   به وعدهروز فرا رسيده بود و الجوردی

درون برف فرو برده بودند و فارغ از  مانند کبک سر به همچنانها  ای ساليان، توده
  !باليدند ی خود می” داهيانه“های   به سياست،گذشت چه که در بيرون می آن

قلب "، فاتحان "های سرسبد انقالب گل"ای کتاب، از آنان به عنوان  ی توده نويسنده
ن آزاد البته ايشا. برد نام می... "های هول گاه شکنجه" و "های مرگ دروازه"، "مردم

شود  ولی آيا مگر می. شان را هرچه که دوست دارند، بنامندهستند که خودشان و دوستان
آن همه ی  تشکيل دهندهاز سوی ديگر  بود و "های هول گاه شکنجه"فاتح از يک سو 

های ارتجاعی جمهوری اسالمی و  در تأييد سياستهای کشاف  ميزدگرد و مصاحبه
  ؟  ی حزب توده افشای گذشته

 سپس چنين ادعاهايی را مطرح  مسئله کهنه شود والاقل بگذاريد يک نسل بگذرد و
ها جانيان رژيم و  البته کسی فراموش نکرده و هنوز اسناد حزبی که در آن. سازيد

شدند،   و انقالب معرفی می"فرزندان مبارز خلق قهرمان ايران"جالدان مردم به عنوان 
 و ، اين رجايی۶٠تند کسانی که يادشان است در شهريور اند؛ هنوز هس از بين نرفته

دو "و " فرزندان شايسته انقالب و ميهن"، لقب ٢٨٢ها ای  بودند که از سوی تودهباهنر
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 گفتن، آنان را" دريغا"گرفته بودند و با " های ميليونی چهره مورد محبت و اعتماد توده
آيا . کردند معرفی می" انقالبی، دو يار پاکباز امام خمينیدو رهرو سازش ناپذير "

ی  ای از رهبران حزب توده، نشريه توان کتمان کرد که پنج ماه قبل از دستگيری عده می
، با چه سوز و گدازی از رجايی و ۶١توده در خارج از کشور، در شهريور ماه  راه

  کرد؟  باهنر ياد می
ما جز خدمت به : "زند  در همان مکان فرياد میای، افضلی سرای توده ی داستانبه ادعا

های خشمگين در  وقت غرش آن"و "... ايم مردم و جمهوری اسالمی کاری انجام نداده
های سرسبد ميهن ما  ها گل  اين–ها بهترين فرزندان انقالبند  اين"  و"!پيچد زندان می

  ".هستند
يد بلکه از زبان زندانيان آ  از نماز جمعه بر نمی"های خشمگين غرش"نيد، اين اشتباه نک
اند، در  پيشه و وحشی بسته ابودی رژيم و سرنگونی رژيم جنايتی که کمر به نا سياسی

ی مرگ هم اين است که جز خدمت به  رثای کسانی که افتخارشان حتا در لحظه
گويی ! الخالق جل: فقط بايستی گفت. خيزد یاند، بر م جمهوری اسالمی کاری انجام نداده

 که پنجه در یبا يک مشت بيمار روانی سر و کار داريم و نه عنصر سياسی مبارز
  .کوشد ريز افکنده است و برای نابودی آن می ی رژيمی خون پنجه
دام  وقتی که اع،دهند که تا پيش از اين  را کسانی انجام می"غرش خمشگين"اين 
 قاتل من رجوی خائن  !قاتل من آمريکاست": نوشتند شان میها از زبان یا شدند، توده می
! کشان رژيم  و ديگر آدم، گيالنی، الجوردیو نه رژيم جمهوری اسالمی، خمينی" !است

ی فريب خوردگان ديگر هم  مهبايد اين قاتل را که قاتل ه": کردند و بعد اظهار نظر می
را کسانی انجام " های سهمگين غرش" ٢٨٣. "ی اعدام انقالب سپرد هست، به جوخه

  : ها گفته بود آلمان، در مورد آن  ايران در حزب تودهنمايندگیدهند که  می
انقالب و دارد به موجب مسئوليتی که در قبال   ايران اعالم میحزب توده

کند هر گونه اطالعی را  جمهوری اسالمی و مردم انقالبی ايران احساس می
ی ضدانقالب به منظور براندازی جمهوری  که در مورد فعاليت توطئه گرانه

های انقالب بزرگ مردم ايران به دست آورده در آورد دستاسالمی ايران و 
  ٢٨٤.اختيار مقامات مسئول قرار داده است و خواهد داد

 با افتخار اعالم "اکثريت"دهند که سازمان  را کسانی انجام می" های خشمگين غرش"ين ا
  :ها و کرده بودند که نيروهای آن

  لحظات يورش مهاجمان ضدانقالبی ايران از نخستيننيروهای حزب توده
 و با ديگر نيروهای دوش به دوش مردم و نيروهای بسيج سپاه) به شهر آمل(

 فعاالنه ]سربداران[انتظامی شهر با فداکاری در سرکوب و دفع مهاجمان 
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دو تن از رفقای ما و حزب توده در حوادث آمل توسط . شرکت داشتند
مهاجمان ضد انقالبی از ناحيه شکم و سر مجروح شدند که هم اکنون در 

    ٢٨٥ .تندبيمارستان بستری هس
ين بار ديگرعليه تواب": دهد هايش ادامه می آفرينی  به حماسههمچنانای  نويس توده داستان
اند به   آماده کردهًالای را که قب دهند و گوجه فرنگی و غذاهای گنديده  شعار میافضلی

 ".کند رتش را پاک میزند و سر و صو ناخدا افضلی لبخند می. کنند سوی او پرتاب می
کند که موضوع  نويسنده که در اروپا نشسته و به جعل تاريخ مشغول است، توجهی نمی

 ”فرنگی و غذاهای گنديده گوجه“ی اعتراضی، يعنی  در ايران اتفاق افتاده و اين شيوه
 است، در خارج از کشور و محلی که او  پرتاب کردن که او به تشريح آن پرداخته

اگر ! ی آن  و حسينيهد معمول است نه در ايران و به ويژه در زندان اوينکن زندگی می
ای را بدان  دانست محلی که افسران توده بود، می او کمی با فرهنگ مذهبی رژيم آشنا می

جا برده بودند، حسينيه نام گذارده بودند و اگر از نظر او حسينيه محترم شمرده 
 و اعوان و انصارش محلی است  رژيم و از ديد الجوردیشود، از نظر مقامات نمی

شان را  جا، افراد بايد کفش برای ورود به آن. بسيار مقدس و احترامش واجب و ضروری
پرتاب گوجه فرنگی و . دادند  نيز نهايت تالش را به خرج می در آورده و در نظافت آن
تواند  ، آن هم به محل تريبون و سن آن، تنها میی اوين غذای گنديده در حسينيه

! با حد شرعی مواجه کند... احترامی به امام حسين و معترضان را به خاطر بی
ی داستان را نيز خود  بقيه. سازان توجهی به اين بديهيات ندارند گان و اسطورهکنند جعل
  . توانيد حدس بزنيد که بر چه پايه و اساسی استوار است می
ين با حمله به ميهن تواب": شود وج داستان در جايی نهفته است که نويسنده مدعی میاما ا

در . .."گيرند ی اعدام بودند آنان را به زير مشت و لگد می ای که در آستانه پرستان توده
 اگر جواب ها کار جنايتها،  فاشيست " :زند ی فرياد میاين هنگام يکی از اسيران اقليت

مرا . ای هستم  رفته اين بود، پس ازاين لحظه به بعد من هم يک تودهراهی که حزب توده
   !"هم اعدام کنيد

به هيجان آمده، مطلع است، نيازی به ذکر نام او شخص ای که از اتهام  نويس توده داستان
 و حزب تودهاز جار خود را در زمانی که رهبران حزبی نفرت و انزبيند تا الاقل  نمی

 و دريغ فدای دفاع از حزب توده کرده از کسی که جانش را بی ،داشتند اقداماتش بيان می
 ١٠ی   به عمل آمده و به اندازه خوانده است، تجليلی"ای توده"در آخرين دقيقه خود را 

اگر من . ر شجاعتش بيابد و فراخو ، در تاريخ کشورمان جايی شايسته"گل سرسبد ميهن"
معرفی ...  و"ای کومله"، "ینرنجبر"، "یپيکار"  جای نويسنده بودم، فرد مزبور رابه
  !تر شود کردم که داستان هرچه مهيج می

ود را به چشم ديده و  خ"اقليتی" ها تن از رفقای  مزبور که مقاومت و دالوری ده"یاقليت"
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 را که در "اقليت"ی  رتبه ، از اعضای عالیهای داوود مدائن ی قهرمانی يا حداقل آوازه
آيد و  ، به هيجان نمی است کرد، شنيده  مقاومت میی الجوردی عانههای سب زير شکنجه

ای که با اعدام فاصله چندانی ندارند و   اما با ديدن چند توده،دکن احساساتش فوران نمی
اند، چنان   کاری انجام نداده"خدمت به جمهوری اسالمی"خودشان مدعی هستند که جز 

خورد که چرا او نيز مانند  شويد و گويی حسرت می به خروش آمده که دست از جان می
  !اين فيض بزرگ محروم مانده است نبسته و از "خدمت جمهوری اسالمی"ها کمر به  آن

کند تا خواننده مطمئن شود که  ی اعدام را نيز چنان تصوير می  صحنه،ی مزبور نويسنده
ی های جمهور ی کتاب، حتا از روی دست ديگران نيز نخوانده است که در زندان نويسنده

   !کنند و شيوه و مراسم آن به چه شکلی است میاسالمی، افراد را چگونه اعدام 
 !او مدعی است که اول صدای شليک تک گلوله آمد و سپس غرش رگبارهای پی در پی

بندند و  محکوم به اعدام را نخست به رگبار می! رمتاريخ نگار محت: بايد به نويسنده گفت
يعنی اول ! زنند ، با تک گلوله تير خالص میها سپس برای اطمينان از کاری بودن گلوله

   . و بعد صدای تک گلوله راشنويد صدای رگبار را می
ها به   صدای اعدام۶٢ای نيز بايد بگويم که در اسفندماه  در مورد اعدام اسيران توده

 انتقال يافته "سالن اعدام"ها به  رسيد، زيرا که حدود دو سال بود که اين اعدام گوش نمی
   .شنيد شان را نمیيها و تيرها سر بسته بود و کسی صدای آن سالنی بودند که

ها  آدمکش: "کشد بيند که نام زندانی دختری که فرياد می ای حتا لزومی نمی نويسنده توده
 ها قهرمانان ديگری به قهرمانان حزب توده ها راه ماست با کشتن اين راه آن ...ها قاتل

ی  ه کليهی اسطوره ساز مورد بحث ما، بلک اصوًال نه تنها نويسنده. بيان کند" اضافه شدند
 از ذکر دقيق نام موارد بيشتر نيز در  هستند  در کار جعل و تحريف تاريخکسانی که

وگرنه . شان رو خواهد شد کنند، چرا که به سرعت دست ها خودداری می افراد و مکان
چه لزومی دارد که از ذکر نام اين دختر زندانی خودداری شود؟ وقتی کسی در ميان 

ها زدوده شود و  خروشد، مگر امکان دارد نامش از ذهن میيک سالن، چنين بی پروا 
تر ذکر اين نکته است که معلوم نيست چرا در  کسی آن را فراموش کند؟ از همه جالب

آن وانفسا که احساسات همگی غليان پيدا کرده و گاه دشمنان ديروزی با ديدن اين همه 
پيوندند،   می"ر حزب تودهراه پرافتخا"مقاومت و مظلوميت، دست از جان شسته و به 

سنگرانش بپردازد و در اين افتخار با  شود که به دفاع از ياران و هم ای پيدا نمی هيچ توده
   !آنان همراه شود؟

زندانيان حاضر در آن چه کسی را سراغ داريد که رو در رو بايستد و مدعی شود که 
 در ۶٢م اسفند بار هفت ای، آن هم در شرايط دهشت به خاطر اعدام افسران تودهجلسه 
 و در کشاکش آوای هپرداخت "مرا ببوس"ی  به خواندن ترانه ، و سرکوب مطلقاوين

ه شدگران خونين  ين و شکنجه، دهان صدها تن از آنان زير ضربات مشت تواب آنپرطنين
  ! باشد
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و چگونگی اعدام و شليک آيد  سداری با شتاب به سالن میشود که پا نويسنده مدعی می
ی  ها به جوخه ای ی مهم اين است که بعد از بردن توده نکته. کند ها را بيان می  آن به دهان

 که سالن مورد ی اوين بند باشند، در حسينيه اعدام، هنوز تماشاچيان را که زندانيان در
ی اعدام بوده، برای  وخهاند تا پاسداری که در ج نويس است، نگاه داشته نظر داستان

همين داستان را ! ها را از نگرانی برهاند جا بازگردد و آن گزارش ماوقع به آن
  : کنند آرايی می به شکلی ديگر صحنه" راه توده"ی  های کارکشته در نشريه ای ودهت

بنده در ارگانی بودم که خدمت . کنم سه تا بچه دارم من از شهر قم تلفن می
هر .  بودممن پاسدار زندان اوين. کنم کردم خدمت می  میالبته فکر. کردم

ای بودند، سران  ها چند نفر توده در يکی از اين اعدام. شب اعدامی داشتيم
 ، سرهنگ عطاريانی نيروی دريايی بود ناخدا افضلی ای بودند، فرمانده توده

همان . ها را آوردند که اعدام شوند اين. ليات غرب بودبود که فرمانده عم
 قرار بود در ":  گفتموقع که ايستاده بودند تا اعدام شوند سرهنگ عطاريان

جا   که آن اسداهللا الجوردی"يمشو جبهه کشته شويم حاال در اين جا شهيد می
توی صف . شويد ايد و تيرباران می نت کردهنه شما خيا: ايستاده بود گفت

  !  ايرانزنده باد حزب توده: ها يکهو شلوغ شد و فرياد زدند اعدامی
 تمام افراد را به فرمانده تيرباران که فردی به نام حلوايی که در زندان اوين

ی اعدام که  جوخه...  بودکردند جالد اجرای احکام دستور او تيرباران می
سه . ها ايستاده بودند میاسلحه جلويش بود هر کدام رو به روی يکی از اعدا

ای  اسلحه. ای بايد شليک شود کبر سوم هر اسلحها پس از اهللا. اکبر گفتتند تا اهللا
 کلتش یجا بودم، مجتبی حلواي من آن.  بود شليک نشدکه جلوی ناخدا افضلی

   ٢٨٦. تا گلوله به طرف افضلی شليک کرد٧ تا ۶را در آورد و 
" قربتا الی اهللا"با نيت خدمت به اسالم، الجرم  که به اعتراف خودش، يک پاسدار اوين

کرده و دستش به خون صدها نفر آغشته است،  های اعدام شرکت می  در جوخهشب هر
ای از پيامدهای احتمالی اقدام  پروا و بدون هيچ ترس و واهمه  متحول شده و بیيکباره

آمد و چه که بر سر زن و سه فرزندش خواهد  اش و بدون در نظر گرفتن آن متهورانه
هم در شهر قم که حساسيت روی  ش ممکن است کنترل شود، آنبدون توجه به اين که تلفن

طلبان  که وابسته به سلطنت" راديو صدای ايران"به  از نقاط ديگر است، بيشترآن بسيار 
بازد، زنگ زده و از حضورش در   نيز نرد عشق می"راه توده"است و با گردانندگان 

ها،  ای طلبان و توده است که سلطنت جالب! گويد ای سخن می فسران تودهی اعدام ا جوخه
  ! زمانی نه چندان دور به خون هم تشنه بودند

ای   تنها همين يک جوخه به زندانيان توده۶٢وجه اين است که تا اسفند ی شايان ت نکته
 قبل و بعد از اين جوخه بسياریهای  اختصاص داشته و پاسدار مزبور که در جوخه
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کند که از پاسداری  اگر چه او اعتراف نمی! شرکت داشته، تنها همين يکی را به ياد دارد
گمان بايد   رسيده است، ولی بیزب تودهی اعدام به هواداری ح ها و شرکت در جوخه

ی   راديويی که عينًا در نشريهدر اين مصاحبه .هايی به حزب توده داشته باشد گرايش
ی  کند که باالخره خودش در جوخه آمده است، پاسدار مزبور روشن نمی" راه توده"

ای برده  ی تيرباران افسران توده به صحنهاعدامی شرکت داشته يا نه و به چه منظور 
جا در   نفری که آن١٠اتفاقًا از ميان   به تماشاچی نياز داشت؟شده بود و آيا الجوردی

کند   بوده گير میای که جلوی افضلی  اعدام شدن ايستاده بودند، فقط اسلحه جوخه منتظر
بودند، ياری " سيدالشهدا"ها که سخت نيازمند يک ای تيک تودهتا به سناريوی دراما

  .رساند
ُکند شدن چاقوی ِشمر به مانند  ای های مذهبی ها و روايت گمان از قصه داستان فوق بی

 کند شدن چاقوی همچنيناذن خداوند برای بريدن سر امام حسين در روز عاشورا و 
ش اسماعيل، وام گرفته شده است تا اهللا برای بريدن سر فرزند حضرت ابراهيم خليل

  . های بديع ياری رساند ای را در خلق افسانه و داستان توده گوی  قصهبيشترهرچه 
 گير کردن سالح يادش مانده و تعداد تيرهايی حتای جالب اين است که اين شاهد که  نکته

شليک " شليک کرده است نيز به خاطر دارد، از  به سمت افضلیرا که مجتبی حلوايی
کيان جمهوری " خود را در راستای دفاع از های  که فعاليت"گلوله به دهان قربانيان

  ! آورد دانستند، سخنی به ميان نمی  می"اسالمی
، يکی از عقب بماند" راه توده" در نشانخواست از دوستا  ايران که نمیحزب توده

چه که در  و از زبان او به تشريح آن ميان زندانيان آورده را بهی اعدام  سداران جوخهپا
ی اعدامی باشد که  شايد هم همان پاسدار جوخه. پردازد ی اعدام اتفاق افتاده، می جوخه

  !در آورد" راديو صدای ايران" بعدها سر از
 بيشتر ماوقع دهند، د شرحخواهن ها هر وقت که می ای تر اين که توده از همه جالب

است که از ...  و و افضلیعطاريانسرهنگ  راجع به ها آفرينی  ها و حماسه توضيح
گويند و   سخن میکمتر باالتری برخوردار بودند و از دالوری ديگران ی ارتشی درجه
ای  نويس توده داستان .است" ها باالنشين"های تراژيک نيز متعلق به اين  ی صحنه همه

  : نويسد  میرساند که در رابطه با دستگيری هوشنگ عطاريان کار را به جايی می
 تصميم قطعی خود را گرفته -  به پيروی از سران خود- مزدوران امپرياليسم

  .شد راهی که به پابوسی ارباب منتهی می. بودند
  : شود وی در ادامه مدعی می

در رابطه با دستگيری (ند تن از سربازان انقالبی برای درخواست توضيح چ
به مسئولين اداره حفاظت مراجعه کردند و دمی بعد در ) هوشنگ عطاريان

هنوز از سرنوشت آن جوانان . ی برادران پاسدار بيرون رفتند محاصره
ران ارتجاع و امپرياليسم اعالم نظر جيره خوا. غيور و برومند خبری نيست
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   ٢٨٧.توانست کنجکاوی سوزان ارتشيان را التيام بخشد هرگز نمی
شوند که تا چند ماه پيش   افرادی به مزدوری امپرياليسم ملقب می،مثل نقل و نبات

ای درنگ در  لحظه! گرفتند لقب می" امپرياليستی امام خمينیاستين خط ضدمبارزان ر"
در . ای است توده گوی  بودن روايت قصهساختگیچه که روايت شد، بخوبی نشانگر  آن

کجای دنيا سراغ داريد که نيروهای امنيتی کسی را دستگير کنند و در اوج اختناق و 
 آب خوردن آدم هم در محيط نظامی و مزيد بر همه در جمهوری اسالمی که مثل آن
رای درخواست توضيح به مسئوالن ارگان ب "سربازان انقالبی"کشد، چند تن از  می

ها را بشنود و نه از  کس نه اسم آن ؟ و پس از آن هم ديگر هيچ!سرکوب مراجعه کنند
ای  گوی توده شان اطالعی حاصل کند؟ چرا که در غير اين صورت دست قصه سرنوشت
پرسند چگونه است که  از خودشان هم نمی .گردد هايش آشکار می شود و دروغ رو می

ها در  ی آن شود گرفت و از سرنوشت همه  را میی کادرهای حزب توده راغ همهس
ها نيز با شرح ريز وقايع  ی اعدام آن  از جوخهحتاشود اطالع يافت و  ها می ی زمان همه
  که تنها از سرنوشت عطاريان”سرباز انقالبی“توان باخبر شد، ولی از چند نفر  می

  ! آيد اند، هيچ اطالعی به دست نمی  و از مسئوالن خود توضيح خواسته سؤال کرده
ها که از هيچ ظلمی در حق انقالبيون ميهن فروگذار  یها و اکثريت ای بر خالف توده

کردند، من  ها اظهار شادمانی و پيروزی می  و مرگ آننکرده و از دستگيری و شکنجه
ها  برخالف آن. ها آمده بود، خشنود و راضی نبودم چه که بر سر آن ای از آن  لحظهحتا
باری که  شاد نبودم و بر سرنوشت رقتها وارد شده بود، دل تی که بر آن از مصيبگاه هيچ

به ويژه برای  ؛کردم شان را می انديشيدم و آرزوی خالصی شان شده بود می نصيب
اگر موفقيتی برای حزب . ی نيروی دريايی بود او فرمانده. کسانی چون بهرام افضلی

او . شد ش نمی از آن چه که داشت، نصيبشد وی قاعدتًا پستی باالتر  نيز حاصل میتوده
ولی از صداقتش .  پا در اين راه نهاده بود و به دنبال پست و مقام نبود،با صداقت تمام

پراکنی رهبری حزب توده نسبت به رژيم و مقاصد  او اسير توهم.  شده بودسوءاستفاده
او هنگامی که حزب توده ضربه خورد، برای انجام مأموريتی در خارج از . آن بود

جا بماند و از بازگشت به ايران  توانست در همان برد و به راحتی می کشور به سر می
او . پراکنی حزب توده را خورد دستگاه تبليغات و توهم اما فريب افضلی. سر باز زند

نيروهای "اند که به زودی با کمک  ای کرده  توطئه"نيروهای راست"تصور کرد که گويا 
  .  در صحنه حل خواهد شد"خط امامی" و "انقالبی

کردند   هدايت میعات سپاهی و اطالا  و خامنهعمليات حمله به حزب توده را رفسنجانی
ريزی برای   برنامه٢٨٨. در کار خلق دشمنان فرضی بودندهمچنانها  ای ولی توده
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ی که حزب توده با شور و اشتياق ا ها قبل با هدايت خامنه ها از مدت ای دستگيری توده
  رژيم به او رأی داده بود و نيز هاشمی رفسنجانیبسيار در انتخابات رياست جمهوری

دادند،  که چپ و راست در محضرش حاضر شده و عليه نيروهای انقالبی گزارش می
تر از آن به   که پيشی اطالعات سپاه انجام گرفته بود و مأموريت اجرای آن نيز به عهده

بردند، گذاشته شده   نام می"های محروم برعليه امپرياليسم بازوی پراقتدار توده"عنوان 
  . بود

گردد و به سرعت دستگير شده و سر  می افضلی خطر را دست کم گرفته و به کشور باز
. او يک قربانی بود و در همين حد نيز در ذهن من جای دارد. آورد گاه در می از شکنجه

ی، شهر گريست و از ری آن چگونه می او را که در ايم دادگاه مگر فراموش کرده
های  کرد و خواستار اين بود که به خاطر داشتن تخصص ع تقاضای عفو میشر حاکم

 موزشهای مهندسی و ناوبری، وی را زنده نگاه دارند تا از طريق آ گوناگون در رشته
 آيا فراموش شده است که او از . افراد به کشور و جمهوری اسالمی خدمت کنددادن
آخر اين گونه !  به عنوان وکيل مدافع به دفاع از او برخيزدتاخواست  ی میشهر ری

   !های کذايی کجا؟ تراشی ها کجا و حماسه صحبت
، در به نام فرزاد جهاد، نشانتري مقاوما پايدارترين و شب و از قض يکی از قربانيان آن

است ...  و خط ضدامپرياليستی واش که مشحون از ذهنيت به رژيم و خمينی نامه تيوص
  : نويسد می

اگر خون برای آبياری انقالب باشد بگذار بريزد و اگر برای عقب نشينی در 
اين جمهوری بر زمين نخواهد ماند، هنوز هم . برابر نيروهای راست باشد

تواند در راه سازندگی ، برای مردم له و  معتقدم که جمهوری اسالمی می
   ٢٨٩.ام قرار گيرد و اميدوارم که چنين باشد لورده شده جامعه
 و "داز ريختن خون برای آبياری انقالب ابايی ندار" :نويسد او به عنوان وصيت می

 عقيده ی را که تا آن موقع توسط رژيم ريخته شده و حزب تودههاي الجرم تمام خون
کند و حتا در   بوده است، تأييد می"راه مبارزه با امپرياليسم و عواملش"داشت که در 
 زندگیتواند در راه سا جمهوری اسالمی می"های عمرش نيز معتقد است که  آخرين لحظه
ريزی دژخيمان بعد از  به سه سال از جنايت و خونتوجه شود نزديک . "قدم بردارد
انتظار داريد چنين . کند گذرد و او چنين قضاوت می  در سراسر کشور می۶٠خردادماه 

های سرسبد  گل"موجوداتی را زندانيان سياسی و مقاوم، بر سرشان گذاشته و به عنوان 

                                                                                                             
شد        يشنهاد داشت بکلی اعدامپ آقای مهدوی.  بوديمآقا احمد ه تصويب ن يم ک ان ماليمت کن ا محارب  " .ها قطع شود و ب

سنجانی، صفحه     ه و خاطرات هاشمی رف ور از بحران، کارنام الب، چاپ سوم   ٣٠٢ی  عب ارف انق شر مع ر ن ، دفت
١٣٧٨ .  
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٣٨٨  نه زيستن نه مرگ

ی عمليات غرب ارتش که  ، فرماندهيا که هوشنگ عطاريان ٢٩٠! حلوا کنند؟- حلوا" ميهن
  :گويد در سرکوب کردستان و نيروهای انقالبی و مترقی نيز نقش بسزايی داشت، می

 که در جمهوری اسالمی مسئوليت پذيرفتم تا روز ۵٧من از تاريخ پنج اسفند 
   ٢٩١.ام دستگيری برای حفظ نظام جنگيده

 در بند جمهوری اسالمی که آيا مضحک نيست که مدعی شويم زندانيان سياسی
ی جالدان رژيم را بر بدن دارند و کمر همت به  های وحشيانه  آثار شکنجهشانيها خيلی

 که به قرار دهندخوان، کسانی را روی سرشان  "مرا ببوس"اند،  نابودی رژيم بسته
کنند که   تکرار میهمچنان ، سال از موضوع٢٠شان بعد از گذشت  اعتراف خود و حزب

اند؟ آيا  ی دستگيری، برای حفظ نظام جنگيده تدای پذيرش مسئوليت در نظام تا لحظهاز اب
 "قهرمان مردم" تاريخ نيست که چنين فردی را اين فريب دادن خواننده و تحريف کردن

  بناميم؟...  و
 باال را نه از نگاه مخالفت با شخصيت قربانيان فوق، بلکه از اين موضع مطرح اردمو

گر بخشی از تاريخ  خواهند با جعل و فريب، روايت سانی را که میکردم تا دست ک
ای چگونه تاريخ ما را به بيراهه  باشند، رو کرده باشم و بگويم که اين جاعالن حرفه

ی خودشان توهين و   به رفقای اعدام شده، بيش از همههايی سرايی برده و با چنين داستان
  . دارند حرمتی روا می بی

. کردند ها در زندان از عقايدشان دفاع نمی ای م نعل وارونه زنم که تودهمن در صدد نيست
 و که از حزب تودهام  ههای بسياری را ديد ای من توده. نه به هيچ وجه چنين قصدی ندارم

 کار ،شان کرد حزبها و عمل ها از سياست ای اع تودهالبته دف. کردند عقايدشان دفاع می
فعاليت  و به  پرداختند که جاسوس نبوده مینکته ها تنها به اين  آن.  هم نبودچندان شاقی

 در راستای دفاع از جمهوری اسالمی بوده است، کردشاناند و عمل جاسوسی نپرداخته
  . رسيد آميز به نظر نمی کاری که چندان مشکل و مخاطره
ولی به . داشتند  میهايیهايی از حاکميت انتقاد  به بخشآنان در نهايت ممکن بود که

 سر و جان در راه دفاع از جمهوری اسالمی و ،ی دستگيری اعتراف خودشان، تا لحظه
  . های آن فدا کرده بودند آرمان

  
  روايتی از سوی سازمان اکثريت

، يکی از ی انوشيروان لطفی خواهند درباره  وقتی می"اکثريت"مسئوالن سازمان فداييان 
ای را   جان باخت، سخن بگويند، شيوه در اوين۶٧رهبران اين سازمان که در خردادماه 

   :نويسند مثًال می. تواند راهی به حقيقت داشته باشد کنند که قاعدتًا نمی پيشه می
                                                 

ار      ، طی اطالعيه۶٠ آبان ١٣ در  و اکثريت تر حزب توده    است که پيش  در حالی        اين  290 شريه ک ی مشترکی در ن
ماره د ١٣۴  ش رده بودن ورده " اعالم ک وگند خ منان س ن دش د اي ق حق دارد و باي دون  خل الب را ب وچکترينی انق  ک

  .مماشات سرکوب کند
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  غروب سپيده

 

٣٨٩

يون ی چالوس با يک لشگر کام  که در جاده۶٢ مرداد ٢٧سرانجام آن روز 
   ٢٩٢.اش کردند و سواری و موتورسوار محاصره

يک لشگر کاميون و اند، البد سؤال خواهند کرد که  ی چالوس را ديده که جاده کسانی
ی يک نفر  شوند و چگونه به محاصره  جا میچگونه در آن جادهسوار سواری و موتور

نيرو برای  چه نيازی به بسيج اين همه :پردازند؟ بعد از آن سؤال خواهند کرد می
دستگيری يک نفر هست؟ آن هم آدمی بی دفاع و غير مسلح که نيروهای رژيم به خوبی 

  . از آن آگاه هستند
 نواری را در خارج از کشور تهيه " ايرانی دانشجويانکنفدراسيون"پيش از انقالب، 

سالی که زنگ خون به صدا در ، ۵٠سال "کرده بود که حاوی شعر و آهنگی بود به نام 
 برای دستگيری امير پرويز شد که ساواک  در شعر ادعا می"آمد و توفان جوانه داد

خواستند  مگر می: و کسی هم  نپرسيد!  هزار رنجر و کوماندو بسيج کرده بود٣، پويان
تازه در آن زمان، دور، دور .  است نبودهبيشترکشوری را فتح کنند؟ يک خانه که 

 امير پرويز پويان. بود...  اروپا وحتای مسلحانه در ايران و آمريکای التين و  مبارزه
ين سازمان چريکی ايران بود و از قبل احتمال درگيری بزرگترنيز جزو رهبران 

  .رفت مسلحانه نيز می
ی مسلحانه توسط  ها پس از نفی مبارزه  و سال۶٢ل در ساکه کند  آخر کسی سؤال نمی

ی   که در زمره، چرا بايد برای دستگيری انوشيروان لطفی"اکثريت"فدائيان سازمان 
ست در دست نيروهای رژيم بر  تا چند ماه پيش د"اکثريت"يکی از رهبران سازمان 

کرد، يک لشگر  ها، مبارزه می مال و مخالف حکومت سياسی فعال های  عليه گروه
نيروهای پياده نظام حضور کاميون و سواری و موتورسوار بسيج کنند؟ تازه حرفی از 

  !زنند نمی
  :نويسند بندش، می  با زندانيان همی وداع انوشيروان لطفی سپس در رابطه با لحظه

که در ميان ايستاده است،   و کمی گرفته آنصدای آرام. ی عزيمت است لحظه
اند  ها هم گويی ساکت شده  گنجشکحتا. انددسکوت دوباره را به اتاق بازگر

. شنوند، گوش است ها که می سراپای وجود آن... تا آخرين کلماتش را بشنوند
اند به اتحاد  اند، در برابر يک دژخيم رزميده ی کسانی را که با هم بوده همه
خواند، بر ميثاق همبستگی و پيکار مشترک به خاطر سعادت مردم و  می فرا

فشرد، به نام مردم و برای آن که زندگی آزاد، صلح  سربلندی ميهن پای می
دست در دست هم، بازو به بازو . آميز و خوشبختی داشته باشند، با هم باشيد

   ٢٩٣.ماست  و در صفی واحد پيش برويد و بدانيد که پيروزی از آن
  :گفتند آن موقعی که می کنند که هنوز زمان درازی نگذشته است از ويا فراموش میو گ
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٣٩٠  نه زيستن نه مرگ

ی خود نابودی  انهکار جنايتهايی که با اعمال  سرکوب قاطع تروريست
يد در اين هر نوع ترد.  مبرم بودکردند يک ضرورت انقالب را طلب می

بايستی  ینيروهای انقالبی م. شد انقالب تمام می به سود ضدًازمينه مسلم
گان دگی شرکت کنندز گی و شتابو پرهيز از سراسيمضمن خويشتن داری 

آری  .مستقيم در عمليات تخريب و ترور را با قاطعيت تمام سرکوب نمايند
ريزد و  ها را به دور می اين انقالب است که در جريان بالندگی ناخالصی

   ٢٩٤.کند های سنگين و استوار خود له می خائنين را در زير گام
های سنگين و استوار  له شدن زير گام". مشخص نيست کدام حرف را بايد باور کرد

   ... يا را"پاسداران انقالب
پيکار "و " ميثاق همبستگی. "های امروزشان را باور کنم خواهد حرف چقدر دلم می

ه آيد ک اما يادم می "!اند در برابر دژخيم رزميده"و" اند کسانی که با هم بوده "ِ"مشترک
گفتند و  فقيه می  ها را تا ديروز عليه نيروهای مخالف حکومت واليت  حرف ی اين همه

  ! خواندند ها را برای پاسداران می همين روضه
چقدر دلم . شد  اعدام نمیخواست که انوشيروان لطفی ها، چقدر دلم می ی اين با همه

  !افسوس! شد  له نمی" و استوار انقالبهای سنگين کسی زير گام"خواست که  می
  : نويسد  سپس در ادامه می اکثريت"کار"ی  ی روزنامه نويسنده

اند،  ر آمدهحصا  و قزل در گوهردشتنشانهايی که از مالقات فرزندا خانواده
ام با سه شاخه گل به های اسيرشان هر کد خبری آوردند که اين روزها بچه

  ٢٩٥... اند شان آمده ی سه نفر شهيد به مالقات نشانه
ر که من حصا آخرين زندانيان قزل.  جان باخته است۶٧ در خردادماه انوشيروان لطفی

ر به زندانيان حصا  زندان را ترک کردند و قزل۶۵ماه  نيز جزو آنان بودم، در آبان
  . عادی اختصاص يافت

ها  اند که آن ر رفتهحصا  قزلبه نشان، به ديدار فرزندا۶٧ها در مردادماه  چگونه خانواده
فروشی بود که زندانيان   گلمگر در زندان گوهردشت !را با سه شاخه گل ديده باشند؟

شان بيايند؛ مگر برای اولين بار بود که در هاي دار خانوادهسه شاخه گل به ديهر يک با 
   ...زندان کسی اعدام شده بود و مگر

ها و  گان چنين نوشتهکنند ظيمشود که تن ، گمان برده نمیسطرهاآيا با خواندن اين 
 از شناخت و همچنانی ايران دور هستند و  های جامعه  تا کجا از واقعيت،هايی اطالعيه

  هوری اسالمی و آخوندهای حاکم عاجزند؟ درک رژيم جم
اران عاشق است که نوای هفتمين روز شهادت انوش، خاوران ميعادگاه هز

ای، مجاهد  مادران فدايی، توده. افکند شان در سراسر دشت طنين میهاي ترانه
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٣٩١

جا جمع  ، امروز ايننشانديگر مبارزين خلق برای ادای احترام به قهرمانا و
  ٢٩٦ ...شده اند

شان در سراسر هاي هزاران عاشق که نوای ترانه" امکان جمع شدن ۶٧در سال اگر 
 ،هم برای بزرگداشت کسی که به دست رژيم اعدام شده است  آن،"افکند دشت طنين می

خوار و لجام گسيخته است؟ آيا واقعًا گر چه جای صحبت از ديکتاتوری خونبود، دي
عام هزاران زندانی سياسی، تا   قتل، سال۶٧حاکمان جمهوری اسالمی، آن هم در سال 

ها و  توانستند چشم بر تجمع خانواده اين اندازه رفتارشان نرم و ماليم شده بود که می
ی ظريف آن که در گورستان خاوران که شهدای  نکته !شان ببندند؟ خوانی سرود

در  نشان که فرزندا"مجاهد"سپردند، مادران شهدای  جا به خاک می مارکسيست را در آن
 و "یپيکار"اند، حضور دارند ولی خبری از مادران شهدای  جا به خاک سپرده نشده آن

 گورستان خاوران   در هماننشان که اتفاقًا فرزندا"خط سه"ديگر افراد وابسته به 
" داردوگاه سوسياليسم واقعًا موجو"واقعيت آن است که هنوز ! اند، در ميان نيست آرميده
 به رفقای حزب کمونيست شوروی دوخته "یاکثريت"گان د و چشم و گوش نويسندسرپا بو

  ! نامی برده شودنشانشده بود و شايسته نبود که از دشمنا
  

  روايتی از سوی مجاهدين
  موسی و شهادت بهمن١٩ی   و در ارتباط با واقعه”قهرمانان در زنجير“کتاب  در

  : در گزارش محيرالعقولی آمده است که ربيعی و اشرف خيابانی
 درود بر -  فردا در و ديوار تمام بند پر بود از شعار مرگ بر خمينی... 

  ٢٩٧... درود بر اشرف و موسی- رجوی 
ی رهبری از سال   به مقولهمحصول نگرش مجاهدين" درود بر اشرف و موسی"شعار 
 ربيعیاز اين تاريخ به بعد است که در ادبيات مجاهدين نام اشرف . باشد  به بعد می۶۴

  وگرنه تا پيش از آن هرچه بود، نام موسیرود  به کار مینی خياباپيش از نام موسی
ی جانگداز،   به مناسبت اين فاجعه در پيام مسعود رجویحتا طاليه دار آن بود، خيابانی
ی   و نقش او و فاجعه خيابانی، روی موسیکه همسرش را از دست داده بود  اينرغم علی

  . کند از دست دادن او تکيه می
در ذهن زندانيان مجاهد   خيابانیچه که واقعيت داشت، بزرگ بودن نام و شأن موسی آن
، عباس داوری.  قرار داشتندنیخيابا ی شهدای آن روز تحت الشعاع نام موسی همه. بود

السالم عليک يا ": گفت می ًادائم خبرمسعود پس از شنيدن : ويدگ از رهبران مجاهدين می
درود بر اشرف و "  روی ديوار شعار۶٠ پس چگونه ممکن است که در سال ".موسی
   نگاشته شده باشد؟ "موسی
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  به نقل از مجاهد الدن ،" بهمن١٩ی    در حماسهسيمای اشرف و موسی"در کتاب 
  :، آمده استسشنا پرده

 کرده و به  انتخاب بودند،  تر هايی که کم سن و سال طور خاص بچهبه  
شان را خرد  ی عاشورا برای ديدن پيکر شهيدان بردند تا روحيه صحنه
ها  کرد ولی آن ن به شهدا میها را وادار به توهي بچه) الجوردی... (کنند
مزدوران از اين همه مقاومت به . ...خواندند وار سرود شهادت را می زينب

  ٢٩٨.ها را به بند برگردانيدند بچهخشم آمده بودند و با لگد 
که زندانيان مجاهد به جای توهين کردن به   و پاسدارانش نسبت به اينظاهرًا الجوردی

ها  و تنها آن! گونه حساسيتی نداشتند   را بخوانند، هيچ"شهادت"بهمن، سرود ١٩شهدای 
شوند که  ر جای ديگری مدعی میدر صورتی که د. را با لگد به بند بازگردانيدند

بهمن توهين نکرده بودند، ١٩ را به جرم اين که صرفًا به شهدای  ميليشيا١۵٠شب  همان
  !ی اعدام سپردند به جوخه
  : شود  به نقل از مجاهد ياد شده، آورده میهمچنين

حسينيه حدود چهار زندانبان به بند ريخته و با مشت و لگد به زور ما را به 
به پشت .  جانی با چند جعبه شيرينی وارد شدالجوردی...  بردنداوين

. ... ايم تان شيرينی آورده به يمن نوزدهم بهمن برای: ميکروفن رفت و گفت
ی  يک مرتبه يکی از خواهران از ميان جمعيت با فرياد رسايی که حسينيه

گرانش را   خجالت بکشيد دست شاه و شکنجه : را به لرزه در آورد گفتاوين
اش را به اسيری   ماهه۶يارانش و فرزند . کشيد حسين را می. از پشت بستيد

ها چون سيل  های بچه اشک! ... کنيد وقت شيرينی پخش می بريد؟ آن می
.  خوشحال شودسرازير شد ولی در زير چادر پنهان کردند تا مبادا الجوردی

که در و ديوار زندان پر  در حالی. سرانجام مأيوسانه ما را به بند برگردانيدند
 شده " درود بر رجوی درود بر اشرف و موسی- مرگ بر خمينی"از شعار 

 تا خودکار و ماژيک پيدا کنند ها را بازديد بدنی کردند مزدوران بچه. بود
ها را به همين جرم زير   از بچهای  با وجود اين، عده. يزی نيافتندولی چ
  ٢٩٩.د بردنشکنجه

 در هر زندان ديگری و در حضور هر ،۶٠ سال  فوق اگر به جز در اويِنهای صحنه
 ١٩ی هر موضوعی به جز موضوع  هم در باره ، آنشخص ديگری به جز الجوردی

 ختم به خير گردد و زندانيان را سادگیپذيرفتم که به همين  افتاد، می  اتفاق میبهمن
درود " هم باز شعار آن. مأيوسانه به بند برگردانند و بعد هم در و ديوار پر از شعار شود

  . "بر اشرف و موسی
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س از در و ديوار زندان، کجای زندان بوده است؟ ايشان شنا  دانم منظور الدن پرده نمی
های فوق بود؟ چرا که اگر  کند که در و ديوار کجای زندان پر از شعار مشخص نمی

 چه در. ديدند جا بود، پس زندانيان ديگر نيز بايد آن شعارها را می حسينيه و اطراف آن
پاييدند،  چشمی همه چيز را میا چهاره زمانی و چگونه، هنگامی که پاسداران و تواب

که از حسينيه بيرون  ای زندانی مجاهد مبادرت به انجام چنين کاری کردند؟ کسی عده
 است، چگونه با خودکار روی آن  پوشاندهسيمانی زبررا ديوارهای حسينيه، . رفت نمی
   !توانستند شعار بنويسند می

التحرير بود که زندانيان آن همه ماژيک و خودکار،   فروشگاه لوازممگر در بندهای اوين
   ٣٠٠ داشته باشند که در و ديوار زندان را از شعار پر کنند؟۶٠هم در سال  آن

باشد که پاسداران س، حتمًا بايد با ماژيک شعاری نوشته شده شنا  ی الدن پرده بنا به گفته
که وجود ماژيک در بندهای اوين در کند  ولی مشخص نمی. ردن آن باشندبه دنبال پيدا ک

شد در اتاقی يک خودکار  ها به ندرت می  سال در آن. ، با چه محملی بوده است۶٠سال 
ها زندانيان به هنگام  شد، در واقع خودکاری بود که گاهی وقت پيدا کرد؛ اگر هم پيدا می

شد  ی چندانی هم از آن نمی آوردند که استفاده يی، با خود به اتاق میزگشت از بازجوبا
   .کرد

گريستند و تأسف   زندانيان مجاهد خون می۶٠  بهمن١٩در اين که در روزهای پس از 
زه ی نيست ولی شرايط اوين اجاو تأثری عميق همه را در خود فرو برده بود، شک

 .ند بروز ک،هايی که توضيحش رفت  آشکار شده و به شکلنشانداد که اندوه و حز نمی
 در ١ سالن.بردم  به سر می آموزشگاه١که من مدت زيادی در سالن ی ديگر آن نکته

ی اوين  های حسينيه هرشب برنامهزمان فوق در باز بود و افراد آن جزو تماشاچيان 
  .شدم  حتمًا از آن مطلع می، چنين چيزی اتفاق افتاده بودچنانچه. بودند

  : نويسد ی نيز در اين رابطه میحيدر مجاهد خلق اعظم حاج
 نفره، صف به صف برای ديدن اجساد ۴٠های  زندانيان را در دسته...
ن خواست به شهيدا چنين رذيالنه از زندانيان می الجوردی هم...آوردند می

ها بر عکس به شهيدان ادای احترام کردند و به  اهانت کنند، اما عموم بچه
صورت خود الجوردی تف انداختند و البته بهای آن را هم که اعدام و 

  ٣٠١ . تيرباران بود پرداختند
حيدری جزو زندانيان مقاوم بودند، مطمئنًا خود در صحنه  جايی که خانم حاج از آن

ولی آيا بهتر نبود به . ماندند اند خود زنده نمی وصيفی که کردهحضور نداشتند وگرنه با ت
اگر عموم زندانيان چنين کاری کرده باشند، آيا ديگر د؟ کردن میهای خود بسنده  بيان ديده

                                                 
اد و خاطره         البته موارد معدودی بود که زندانيان در توالت     300 ها به صورت ريز شعارهايی را در بزرگداشت ي

  .  نوشته بودندموسی خيابانی
اج    301 م ح اطرات اعظ ودن، خ سان ب ای ان در به ای   صفحهی،حي اپ اول،  ،٨٧-٨۶ه ا، چ ن هم شارات انجم  انت

  .٨٣زمستان 



٣٩٤  نه زيستن نه مرگ

ی هزاران زندانی مجاهد پس  ماند؟ آيا توجيهی برای زنده ماندن آبرومندانه کسی باقی می
   ٣٠٢ماند؟ از آن دوران باقی می

رود و نه دنائتی  باال می و اشرف ها نه شأن موسی سرايی انبا اين گونه داستظر من به ن
شود، تنها باعث لوث شدن   و اعوان و انصارش افزوده میهای الجوردی بر رذالت

  . بهمن اتفاق افتاد١٩ که درشود رويدادی می
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  ها انگاری واقعيت ديدهبيماری مزمن يا نا

ی اطالعات  عدم احساس مسئوليت در برابر واقعيت و ديگران؛ ارائه
سازی تاريخی،   شبيه؛آميز در مورد افراد های فاجعه نادرست؛ گزارش

  ...های ديروز و های امروز فرد به جای واقعيت شتدابر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نوروز،
 امروز يا ديروز
 يا هر روز ابری و آفتابی

ی شرمی عنابی است  جهان پوشيدهکه  
  مهای تو هست من نگران چشم

شوند که کی گشوده می  



٣٩٦  نه زيستن نه مرگ

  
که گو بودن  گويی و پاسخ ، پاسخی غيرمدرن  هر جامعههمچونی ما،   جامعه متأسفانه در

از حاکمان .  نداردمحلی از اعرابکراتيک است،  دمهای  های بارز جامعه يکی از نشانه
های سياسی اپوزيسيون، از  های دولتی گرفته تا گروه ستگاهگرفته تا مردمان، از د

 کمترانقالبی گرفته تا ضدانقالبی و از افراد در محيط خانواده گرفته تا بيرون از آن، 
چه که  کند و يا آن  میچه که گويی در برابر آن  خود را مقيد به پاسخکسی يا گروهی

چ هراسی از اين که اعمال و يا در اين نوع جوامع، افراد هي. بيند میگويد،  می
البته هر کس به . شان مورد کنکاش و نقادی ديگران قرار بگيرد، ندارند های گفته

در ميان ما اين . محاباتر است ی قدرتی که دارد، نسبت به اين مسئله بی فراخور حوزه
ی  انديشيم، حتا در عرصه گوييم، می چه که می  به آنکمتر. گانیای است هم عارضه

گويی هيچ  پروايی هم نداريم از اين که از قضا کسانی پيدا شوند و بر . رهنگ کتبیف
ای بر  ايم، نخوانند و لحظه مسئوليتی نوشته گونه که از سر بی مان را آن  مطلب،خالف ما

مان چنين کسانی پيدا  زبانانکنيم که در ميان هم د هم تصور میيا شاي. ها بيانديشند آن
های خاطرات زندان انتخاب   را که از کتابچند مطلب رابطه، در همينشوند؟  نمی
  :الزم به ياد آوری است که به قول بيهقی. آورم ام، برای نمونه در زير می هکرد

آراسته گردد، و ديگر تا  غرض از آوردن اين حکايات آن باشد تا تاريخ بدان 
  .هر کس که خرد دارد و همتی با آن خرد يار شود

  
ما نيستند و امکان دفاع از خود را ندارند،  در ارتباط با کسانی که در ميانداوری افراد 
. ی دشمنی انجام بگيرد تواند بر پايه منصفانه است که تنها میمحابا و غير یگاه چنان ب

دارد و گاه چنان به  گاه چنان از سر ناآگاهی و جهالت است که انسان را به شگفتی وا می
  . توان نهاد  برآن نمینامیه جز تأسف اغراض سياسی آلوده است ک

  
١  

  ! عذرخواهی کنيم و مهران اصدقیاز داريوش سلحشور
  : آورده است که”درها و ديوارها“ در کتاب حميد آزادی

به همراه مهران ) ۶تصوير شماره  (ه  و داريوش سلحشورزاد مسعود داداش
های   به وجود آورده بودند که گزارش باند کوچکی به عنوان توابسلطانی

مسعود . بردند دادند و گزارشات توابين را از بين می ها می انحرافی به زندان
يی توانسته بود اعتماد بازجوی خودش را به ه که در اتاق بازجوزاد داداش

دست آورد در از بين بردن مدارکی که متعلق به زندانيان ديگر بود کارهايی 
گفتند در خط دادن به بعضی از زندانيان تازه  ها می بچه. انجام داده بود

اين شخص . داشته استی برخورد با بازجوها نيز نقش  دستگير شده و نحوه
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 مقداری حتا کمک مالی جمع کرده بود و در زندان برای سازمان مجاهدين
پول از کشوی ميز بازجوی خود سرقت کرده بود که بازجو به او مشکوک 

.  لو رفته استشد که وی توسط مهران سلطانی در زندان گفته می. شود می
های   و بازجويیه بعد از تحمل شکنجهزاد  و مسعود داداشحشورداريوش سل

د و ادعا کردند که جديد به کارهای خود در حضور زندانيان اعتراف کردن
  ٣٠٣. کرده و پشيمان هستندتوبه اين بار واقعًا

.  مرتکب شده است با روايت فوق، ظلمی بزرگ در حق داريوش سلحشورحميد آزادی
دو موضوع به اشتباه شود،  او با نقل يک روايت که عناصری از حقيقت در آن ديده می

او با چاپ عکسی در کتابش، . پردازد جداگانه را در هم ادغام کرده و به داوری می
 و ی تلويزيونی داريوش سلحشور متعلق به مصاحبهه عکس مزبور شود ک مدعی می

 بی سی نيز  پراکنی بی  در حالی که عکس مزبور را بنگاه سخن.ه استزاد مسعود داداش
   .انتشار داده است
مدعی  عکسی که حميد آزادی. ه همراه نشدزاد  با مسعود داداشگاه هيچ داريوش سلحشور

 داريوش  تلويزيونی اين دو نفر است، در واقع مربوط به دادگاهمربوط به مصاحبهاست 
  .ه نداردزاد  و ربطی به مسعود داداش و تعدادی ديگر از زندانيان مجاهد استسلحشور

های  ای بود که يکی از صحنه زندانی نوجوان، دالور و از خودگذشته ،داريوش سلحشور
ها به دنبال به در  هنگامی که خيلی.  را با بذل جان خود رقم زدبه يادماندنی تاريخ اوين

گذشت و  ه در اوين میچه را ک دن جان خود بودند، او قهرمانانه به پاخاست و آنبر
او گواهی درد را به "ش بود و يا برسرش رفته بود، در انظار جهانيان فرياد کرد،  شاهد

  .پديدار کرد "چشم جهانيان
رجی و از جمله خبرنگار  اجازه داده بود که خبرنگاران خا۶٠ در پاييز سال الجوردی

.  و تعدادی ديگر از زندانيان مجاهد شرکت کنند داريوش سلحشوربی بی سی در دادگاه
ل جمهوری نظام عد" در بازی دادگاه  شب تمهيدات الزم از قبل برای نمايش خيمه

 قراربود که يکی از بازيگران اين نمايش داريوش سلحشور .ده بودفراهم ش" اسالمی
، در ميان بهت همگان و در حضور خبرنگاران، داريوش در در دادگاه. سخيف باشد

 را ا باال زده و آثار شکنجهش رکرد، پيراهن هايش دفاع می آرمان و حالی که از مجاهدين
 جريان داشت، به چه که در اوين گذارد و در رابطه با آن بر پشت خود به نمايش می

ی کوچکی از  های خبرنگاران خارجی، گوشه او در مقابل دوربين. پردازد افشاگری می
 را بعدها کسی دوباره نديد تا چه برسد داريوش سلحشور. کند واقعيت اوين را عريان می

توان عدم  دانم چگونه می نمی!  گشايدکه در حضور زندانيان لب به اعتراف و توبه به اين
  تعهد افراد در نقل صحيح وقايع را توجيه کرد؟ 

خيال کرديد : ها گفته بود  در حضور آنگفتند الجوردی مان شنيدم که می های اتاق از بچه
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  .خواهيم کشت او را زير کابل ؟کنيم که قهرمان شود وی را تيرباران می
. صحت دارده زاد است، در مورد مسعود داداش   مطرح کردهروايتی که حميد آزادی

ود و هدايت آن را به عهده داشت، تالش چند زاده بدان دست زده ب چه که مسعود دادش آن
تجربه و خام بود که به غلط، در خيال خود در صدد ضربه زدن به  زندانی نوجوان بی

ی  ها، از صميم قلب به اراده  مخالفتم با کارهای آنرغم علیمن شخصًا . رژيم بودند
ی امن و آسايش  وانست به راحتی در سايهت او می. فرستم ه درود میزاد مسعود داداش
چنان  گی و خامی خود شد، ولی آنبتجر او اسير بی. ه تحمل کيفر بپردازدنسبی زندان، ب
  .  پاک طينت و وارسته بود،که نشان داد

ر ه، با وی دزاد  که تا روزهای قبل از اعدام مسعود داداشسلول شدم بعدها با کسانی هم
مهلکی که مرتکب شده بود و به خاطر آن ات  اشتباهرغم علیاو . سلول بودند  هم٣سالن
ای باال به  بود، با روحيهو زندانيان زير فشار قرار گرفته زمان از سوی رژيم  هم

 محکوم کرده  وی را دادستانیهای پای مقام أسفانه زندانيان نيز هممت. ی اعدام رفت جوخه
 او باعث به وجود آمدن جو فشار و های کردند که اقدام ها به غلط تصور می آن. بودند

 را در مورد وقتی زندانيان، مسئوالن دادستانی. ايجاد محدوديت در زندان شده است
سخره، مسعود ها با طعنه و به م  آندادند  ها مورد خطاب قرار می ی توالتخراب
از ماست که بر : گفتند ل اين کار قلمداد کرده و میه و تيم همراه او را مسئوزاد داداش
به اين . کردند هانش خالی میخود را بر سر مسعود و همرای  زندانيان نيز کينه. ماست

. کرد تحمل میگيری و انزوا شده بود و رنج مضاعفی را  ترتيب او مجبور به گوشه
روا نيست حال . ه قبل از اعدام روزهای سختی را از سر گذرانده بودزاد مسعود داداش
 سادگیما نيست و بعد از گذشت دو دهه، او را که روزی از سر صداقت و  که در ميان

  . به تالش برای نجات جان ديگران برخاسته بود، مورد عتاب قرار دهيم
  :شود که  در رابطه با روايتی که گذشت، مدعی میيد آزادیحم

 و زندان، زندانيان نقش طعمه در حقيقت در اين بازی بين سازمان مجاهدين
   ٣٠٤.کردند را بازی می
نظر از درستی  صرف( با رژيم را امان مجاهدين ی خونين و بی آيا منصفانه است مبارزه

اندکی واقع  صرفًا يک بازی بين مجاهدين و جمهوری اسالمی ناميد؟) و نادرستی آن
چه که ايشان در اين رابطه  ای متفاوت از آن طرفی و احساس مسئوليت، نتيجه بينی و بی

آخر چگونه ممکن است که يک سازمان سياسی، . دهد  به دست میاست  کردهمطرح 
ترين خطوط امنيتی و سياسی و تشکيالتی خود را  ترين و سخت برد يکی از پيچيده پيش

) ی کودکان و نوجوانان بند ويژه ( آموزشگاه۶به چند نوجوان و بعضًا کودک در سالن
طرفی و  ها نقش طعمه را بازی کنند؟ چنين ادعاهای مضحکی تنها بی بسپارد که بعد آن

  .برد مینگاه تيزبين گوينده را زير سؤال 
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  غروب سپيده

 

٣٩٩

  :نويسد  می"مرتضی مثنی"حميد آزادی همچنين در رابطه با نام بازجويش 
 بود و حروف اول اش مرتضی مثنی اسم مستعار بازجويم رحيم و اسم اصلی

يکی از . کرد نوشته بود اسم و فاميلش را بر روی دمپايی که بپا می
هر دو همبند و هم اتاقی زندان . شناخت  کامًال او را می۶٢های سال  اتاقی هم

   ٣٠٥.زمان شاه بودند
اعضای بود که وی نيز از  با نام مرتضی مثنیسياسی  تنها يک زندانی در دوران پهلوی

 مسئوالن و گردانندگان  از۵٨سال  در  پس از انقالباو. رفت به شمار می  خلقمجاهدين
 نيز بود و به همين دليل مدت کوتاهیاردوهای مجاهدين در روستاهای اطراف زنجان 

 ٣ . هستندمجاهدينوابسته به های سرشناس  ی او يکی از خانواده خانواده. مسئول من بود
 و اند توسط رژيم به شهادت رسيده )مرتضی، علی و مصطفی(تن از برادران مثنی

دانم مرتضی در  جا که می تا آن .زندانی بود حصار در اوين و قزلها   نيز سالانمادرش
 فرد دانم بعيد می. ارتباط با نيروهای جنگل مجاهدين دستگير و در رشت اعدام شد

د و  وجود داشته باشد که هم در دوران شاه زندانی بوده باشديگری با نام مرتضی مثنی
   .هم پس از انقالب بازجوی اوين

  
٢  

ی زيادی از   شد و به دنبال او عدهی موفق تواب ميليشيامهران اصدقی
 يک گروه تواب ر مهران اصدقیحصا در قزل. نوجوانان مجاهد تواب شدند

. برد ستون پرنده تشکيل داده بودند که از بندی به بند ديگر حمله میبه نام 
کردند و بعد به بند ديگری هجوم  خونين و مالين می .زدند عده ای را می

   ٣٠٦.بردند می
 دکتر غفاری، گزارش "خاطرات يک زندانی"تاب های ک ترين قسمت بار يکی از مصيبت

ايشان با عدم احساس . است" ستون پرنده" وی به نام  و گروه تواباز مهران اصدقی
ر نرسيد و يک لحظه نيز حصا ش هم به قزل پايحتابرد که  نام میمسئوليت تمام از کسی 

 کند به سر نبرد و مسئوليت هيچ گروه که دکتر غفاری ادعا می گونه  آندر هيچ بندی 
ی محترم  را نيز تنها نويسنده" ستون پرنده"نام گروه تواب . توابی را نيز به عهده نداشت

انصافی   است تا اين بی  را کشف کردهدانم او از کجا نام مهران اصدقی نمی. اند شنيده
  !بزرگ را در حق او روا دارد؟

 در تهران بود که در های عملياتی مجاهدين دهان واحد يکی از فرمانمهران اصدقی
 قرار گرفت و بعد از زخمی شدن  ، به هنگام خروج از کشور در محاصره۶٢فروردين 

های متوالی  و تعقيب و گريز بسيار، در يک حمام در شهر تبريز گرفتار شد و برای ماه
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٤٠٠  نه زيستن نه مرگ

 شايد يکی از کسانی باشد که مهران اصدقی. ٣٠٧ست شک  شد و عاقبت در همشکنجه
، شرط اجرای جام مصاحبهاو از جمله کسانی بود که ان. ها را متحمل شد ين شکنجهبيشتر

های   شدن  ر شکنجهش بود، يعنی مصاحبه کند تا او را اعدام کرده و از شحکم اعدام
يی و هفت زير فشار بازجو  های متوالی يا در شعبه هوی ما. ش کنند، خالصبيشتر

 شدن ديگران  زنجير کرده تا شاهد شکنجهبود و يا او را درون اتاق شکنجه شکنجه 
خواست، در  هفت دل شير می   ی ماندن در شعبهساعت. سان او را درهم شکستند اين. باشد

 از اری، هنگامی که دکتر غف۶٣و در سال ا. جا اسير بود ها در آن حالی که مهران ماه
  !در زندان اوين به دار آويخته شدشد،  ر منتقل حصا  به قزلاوين

  
٣  

  عدم ثبت دقيق رويدادهای تاريخی 
، ت اس  به ايشان رسيده کههايی  گزارشميان از ،"قهرمانان در زنجير" کتاب ندهگردآور

  : ماجرای زير را ثبت کرده است
د را اعدام نژا  و مبارز بزرگ شکراهللا پاک٣٠٨شبی که معصومه شادمانی

 ی سوم زندانی که به آن آموزشگاه ی طبقه ها از الی پنجره کردند، بچه می
ها زده   تيرخالص را به هر دو آنجوردیگفتند، ديده بودند که خود ال می
   ٣٠٩.است

  :د آمده استنژا ی مجاهد در رابطه با شهادت شکراهللا پاک و در نشريه
 توسط ۶٠ آذرماه ٢٨د انقالبی بزرگ معاصر ايران روز نژا شکراهللا پاک
   ٣١٠... به شهادت رسيد در زندان اوينيم خمينیدژخيمان رژ

  و
 ۶٠ماه سال  نژاد، در روز دوم دی ياد انقالبی نامدار، شکراهللا پاکبه 

                                                 
ا چ            یشهر     محمدی ری   307 م ب ز سابق اطالعات رژي اب خاطراتش در         وزي ران اصدقی در کت اپ عکسی از مه

دين            ١٨٩-١٨۶صفحات   وذی مجاه ط عامل نف ه غل تانی   او را ب ذاردن کيف حاوی       در دادس سئول کارگ  انقالب و م
دام شد  ۶٢يسد وی در اواخر سال  نو  دادسنان کل انقالب معرفی کرده، می      مواد منفجره در اتاق قدوسی     ن در  .  اع اي

ا   ، با چاپ ده تهران انتشارات دادسرای انقالب اسالمی    ١٣۶۵ چاپ مرداد    "جزئيات شکنجه "حالی است که کتاب      ه
ه وی     است، نشان می ۶٣ تير  ٢۶ خرداد و    ٢٨و  ٢۴ که مربوط به     يی مهران اصدقی  صفحه از اوراق بازجو    د ک ده

ل از روح  "اهللا قدوسی  ی شهيد آيت  نامه زندگی" در کتاب .ست ا  زنده بوده در اوين ۶٣ن  تابستاتا   ه نق ، اهللا حسينيان   ب
  . ه است را کار گذاشته بود معرفی شد  به عنوان کسی که بمبمحمود فخارزاده

دين     ۵۴در سال   ) مادر کبيری (معصومه شادمانی   308 يکی از اتهامات او وصل    .  دستگير شد   در ارتباط با مجاه
ق        به مرکزيت مجاهدين و از اين طريق وصل او به چريک           اشرف دهقانی  دايی خل ود  های ف ود   ۵٢در سال    .  ب  محم

اواک    امخیش ه س دين در حمل ت مجاه ضای مرکزي ه  از اع ه خان ود       ب يده ب هادت رس ه ش ادر ب ت  . ی م ادر تح م
ی   .  از خود نشان داد    ستودنیها قرار گرفت و مقاومتی        ترين شکنجه   وحشيانه  او، پس از دستگيری توسط رژيم خمين

ان    برد، دوباره تحت شديدترين شکنجه    های دوران شاه رنج می      هنوز از شکنجه  در حالی که     رار گرفت و چن ه   ها ق ک
  .  شد روی برانکارد او را اعدام کردند گفته می
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  غروب سپيده

 

٤٠١

 ...مان را به خاک افکندند  آشام يکی از سرداران آزادی ميهندژخيمان خون

٣١١   
ی شهادت انقالبی بزرگ و نامدار،  رابطه با تاريخ و نحوه هنوز در ظاهرًا مجاهدين

 يک بار آن را در آذر و يک بار در .اند ی واحد نرسيده د به يک نتيجهنژا شکراهللا پاک
باالخره که بينند به خوانندگان توضيح دهند  کنند و هيچ نيازی هم نمی دی ماه اعالم می

  .کدام يک درست است
 جاودانه شد ۶٠شد، اواخر آبان، يا اواسط آذرماه سال   گفته میچنانچهد نژا شکراهللا پاک

های بزرگ خود را  و مردم ايران و مقاومت خونبارش يکی از رهبران و استراتژيست
  . ندتر از دست داد  هر چه تمامسادگیبه 

، ۶٠ماه سال   در دیمعصومه شادمانی.  نيستهای باال صحيح مطمئنًا هيچ يک از تاريخ
ت ستاره گشت و درخشيدن دوس  و حبيب مکرم خلق مهدی بخارايیبه همراه مجاهدين

تنها يک ، ۶٠سال در طول . ای دادند عيهآغاز کرد و در اين رابطه، مجاهدين نيز اطال
هم اعدام اين سه نفر بود و   به وقوع پيوست و آن اوينبار اعدام در پشت آموزشگاه

ی کتاب با   گردآورنده.تر اعدام شده بود ها نبود و پيش د در ميان آننژا شکراهللا پاک
که از سوی ) شادمانی (د و مادر کبيرینژا عنی پاکرجوع به تاريخ شهادت اين دو، ي

ی غيرواقعی در  توانست از ذکر اين نکته مجاهدين نيز اعالم شده است، به راحتی می
   .کتاب جلوگيری کند

  
۴  

 تير ٧ از حادثه نامه نويس جوان پس  نمايش شاعر انقالبی وسعيد سلطانپور
جمعی از داخل بند بيرون  های دست  در اعتراض به اعداماويندر زندان 

 همراه صدها نفر ديگر به جوخه اعدام کشيده شد و به دستور الجوردی
  ٣١٢.سپرده شد

کند که   ذکر می را پس از هفت تير به اشتباه، تاريخ شهادت سعيد سلطانپوردکترغفاری
 است، دست ۶٠ خرداد ماه سال ٣١توانست به تاريخ صحيح آن که  ترين نحو می به ساده

در واقع، سعيد . دهد کند و يا تالشی در اين راه به خرج نمی اما ايشان يا دقت نمی. يابد
های   که خود در اولين سری اعدام،جمعی های دست  نه در اعتراض به اعدامسلطانپور

  .ی اعدام سپرده شد جمعی به جوخه  دست
 که در سراسر کتابش، گويا هيچ تعهدی در رابطه با درستی يا مسعود انصاری دکتر

  مورد نيز به نقل کند، در اين کند، احساس نمی هايی که بيان می ها و تاريخ نادرستی واقعه
  ! " اعدام گرديد در اوين بهمن١٩ بعد از سعيد سلطانپور": نويسد  می دکترغفاریاز
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٤٠٢  نه زيستن نه مرگ

 دقت بخواند تا  را با دکتر غفاریی دهد که نوشته ين را هم نمیاو به خودش زحمت ا
  .مطلب او را اشتباه نقل قول نکند

  
۵  

  :نويسد  می بهمن١٩های شهدای  ی ديدارش از پيکر  در بارهفريبا مرزبان

.  بود و محافظش که شباهت بسياری به او داشتها، موسی خيابانی بين جنازه
يک تير . مثل هم بود) از جنس جين( ايش مو و لباسشاناصالح صورت، آر

تيری هم به قلب .  بود به قلب خيابانی اصابت کرده و او برای هميشه آرميده
، آذر رضايی. بدلش را در زير پاهای او قرار داده بودند. بدل او خورده بود

، همسر اول اشرف ربيعی.  باردار بود ماهه٧، که همسر موسی خيابانی
ام، با جويدن  ها را از خاطر برده  و ديگر زنان، که نام آنمسعود رجوی

، بقيه مردان گروه بر اساس گزارش دادستانی. کپسول سيانور مرده بودند
ها برای من  با ديدن جنازه. ....ودندحين فرار بر اثر تيراندازی کشته شده ب

مثًال اين که چرا همه مردان گروه فقط يک گلوله به . االتی پيش آمده بودسؤ
ها  ای هدر نشده بود يا به عضو ديگری از بدن آن قلبشان خورده و هيچ گلوله

ها در خيابان شهيد   آن از شواهد معلوم بود که خانه...اصابت نکرده بود؟
 و سازمان ها پيش تحت نظر و محاصره سپاه پاسداران عراقی از مدت
  ٣١٣. اطالعات بود

ها با   و مشاهداتش از پيکرهای آن بهمن١٩ در رابطه با شهدای روايت فريبا مرزبان
  .کند قل میدقت همراه نيست و متأسفانه اطالعات نادرستی را به خواننده منت

در  بلکه ، در ابتدای خيابان پاسداران واقعدر خيابان شهيد عراقینه ی مورد نظر  خانه
 تا محل مورد نظر فريبا مرزبان خيابان زعفرانيه، بن بست کوه بن قرار داشت که

  .فاصله بسيار زيادی دارد
 سال از ٢۵ بعد از گذشت .نداشت که شبيه به او باشد محافظ و بدلی موسی خيابانی

  توسط سازمان مجاهدين بهمن١٩وقوع حادثه و انتشار نام، عکس و زندگينامه شهدای 
اين شايعه از سوی . کند  کمکی به بيان حقيقت نمی، شايعات درون زندانتکرار، خلق

خود من نيز چندين بار . شد که پيکرها را نديده بودند کسانی دامن زده میی و الجورد
  . اين موضوع را شنيده بودم

 پشت سرش کامًال منهدم  بايستی تأکيد کنم که آذر رضايی،برخالف روايت فريبا مرزبان
های متعدد قرار   هدف گلوله ربيعیاشرف. شده بود و در يک پنبه بزرگ قرار داشت
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  غروب سپيده

 

٤٠٣

. ای که روی پيکرش را پوشانده بود نيز خونی بود گرفته بود، به طوری که ملحفه
فردی که بعدها . داد ها را معرفی کرده و با دست به من نشان می الجوردی تک تک آن
 ينبدن خون. ی از بدنش در اثر انفجار از بين رفته بود، نيمها بودس فهميدم مهشيد فرزانه

مورد وی نيز  که داد  نشان می،يکی ديگر از زنان مجاهد که صورتش سياه شده بود
ها سالم  توانم بگويم، هيچ يک از جنازه به جرأت می. استقرار گرفته اصابت گلوله 

 که از پشت و در  بودابانی پيکر موسی خي،رسيد ای که سالم به نظر می تنها جنازه. نبود
در اثر  در ميان مردها، حسن مهدوی. ناحيه قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود

 سينه و شکمش هدف گلوله قرار گرفته تقريبًا چيزی در شکم نداشت، محمد مقدمانفجار 
 سعيد سعيدپور، هايی که خانم مرزبان يک روز بعد ديده بودپيکرهمان در ميان  .بود

 اش قطع شده بود و  بر اثر انفجار نارنجک متالشی و يک دستبدنش  کهنيز بود
من حداقل يک روز قبل از .  شهدا ديده بود  در ميانهم پيکر او راسيامک برادرش 

  . مه بودها را ديد   آن، آورده بودند که پيکرها را به اوينر اولين ساعاتید و فريبا مرزبان
  
۶  

  توانست اتفاق افتاده باشد رويدادهايی که نمی
  

 با پاسداران به محل جسدها بخش بزرگی از ده الی پانزده هزار زندانی اوين
آورده شدند تا آن کشتار وحشتناک را ...)  و اشرف رجوی و خيابانیموسی(

چند تايی از زندانيان که حاضر نشدند بر . ها لعنت بفرستند بر کشته ببينند و
يک مجاهد . شدندی زندان حلق آويز  ها تف بيندازند درمحوطه جسد کشته

 صدها مرد و. ی مراسمی به دار آويخته شد طاهللا اسالمی جوان به نام حبيب
   ٣١٤.از بندهای مختلف چشم بسته به محوطه آوردند را زن زندانی

های مستند جنايت رژيم  ها و سوژه ترين عکس  در ذکر يکی از معروفدکتر غفاری
 کمتری در اهللا اسالم نام، عکس و تاريخ اعدام حبيب. دهند ماليان، دقت به خرج نمی

رژيم است که نيامده های  رش و مطلبی تحقيقی در مورد جنايتکتاب، سايت و يا گزا
الملل و ديگر  های عفو بين بارها و بارها عکس و خبر اعدام او در گزارش. باشد

 سازمان را اعدام او عکس و جزييات و تاريخ.  آمده استبشری های حقوق سازمان
خانم پروانه عليزاده نيز . اند گزارش کرده خلق ايران و زندانيان سياسی بارها مجاهدين

.  است می گرفته اسال اهللا ی اعدام حبيب  را از صحنه”نگاه کنيد راستکی است“نام کتابش، 
، با يک چوب به ، جالد اوين)جليل بنده(جليل  دهد دايی  توضيح میپروانه عليزاده

  !نگاه کنيد راستکی است: داده که را مخاطب قرار میزندانيان زده و  ی او می جنازه
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٧  
ی وادار ساختن زندانيان  ، در باره"گانشد اعترافات شکنجه" در کتاب يرواند آبراهاميان

  : نويسد  می بهمن١٩ و ديگر شهدای ، اشرف ربيعی خيابانیبه ديدن پيکرهای موسی
ی آنان   و همسر فرماندهی دوم مجاهدين  فرمانده خيابانیهنگامی که موسی

 و  در يک درگيری مسلحانه کشته شدند، زندانيان گوهردشترف ربيعیاش
 آوردند تا نظاره گر پيکر سوراخ سوراخ ر را با اتوبوس به اوينحصا قزل

   ٣١٥.شده آنان باشند
کند و مشخص نيست از کجا به چنين  ی از منبع خود نمی ذکريرواند آبراهاميان

 در دست احداث ، زندان گوهردشت۶٠چرا که در بهمن ماه .  است اطالعاتی دست يافته
ی   اولين دسته۶١در مهرماه !  آورده شودبود و کسی در آن زندانی نبود که به اوين

 ١٩ ماه بعد از ٨ بودم، به اين زندان منتقل شدند، يعنی زندانيان که من نيز جزو آنان
، هزاران زندانی حاضر در اوين را به مسئوالن زندان و دادستانیچرا . ۶٠ بهمن

ان را با ر، زندانيحصا ها نبردند و به جای آن، از گوهردشت و قزل تماشای آن صحنه
 . و اشرف باشندگر پيکر سوراخ سوراخ شده موسی اتوبوس به اوين آوردند که نظاره

البته در همان زمان، افرادی . ر به اين منظور به اوين منتقل نشدحصا هيچ فردی از قزل
ار به اوين منتقل صح از قزل... و ادگاهيی، تکميل پرونده، تجديد دبرای تجديد بازجو

 بهمن ١٩ را به ديدن پيکر شهدای تعدادیها  رود که از ميان آن اين احتمال می. شدند می
  .برده باشند

  
٨  

ای با چاپ عکسی از   ابتدا عده،د به عنوان رياست جمهورینژا پس از انتخاب احمدی
بند  های آمريکايی را با چشم و گروگان مدعی شدند که وی احمدی نژاد است یتقی محمد

 ۵٩د سال نژا اين عکس که هيچ شباهتی به احمدی. برده است  اين طرف و آن طرف می
اورد که ها هزار نفر در خارج از کشور ديده شد و کسی دم بر ني نداشت الاقل توسط ده

برای رژيم کافی ! متر اختالف قد احمدی نژاد و صاحب عکس است  سانتی١۵-١٠الاقل 
گيری نيز لوث  د نيست تا حضور او در گروگاننژا بود که ثابت کند فرد مزبور احمدی

  .شود
ی مجلس خبرگان  و نماينده، امام جمعه خوی سپس عکسی از وی و محمدصادق نجمی

از آذربايجان شرقی را چاپ کرده و مدعی شدند که در اين عکس او کنار رهبری 
به اين وسيله خواستند .  ايستاده استی خمينی در سپاه پاسداران ی نمايندهاهللا محالت فضل

برای رژيم کافی بود ثابت . المللی دست بگذارند د در تروريسم بيننژا روی نقش احمدی
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د در نژا  نقش بدون گفتگوی احمدی کند که فرد مزبور محالتی نيست و به اين وسيله
  .  را انکار کندالمللی بينتروريسم 

ی تيرخالص زنی او  ه سابقه دشمن شاد کن، ب خانه بر باده وهای نافرجام پس از تالش
  :د نوشتنژا سايت ايران اسرار در معرفی احمدی. در اوين اشاره شد

  
 بهمن به جرم اداره يك موسسه ٢٢يك خانم زندانی اول انقالب آه پس از 

 آمريكائی مدتی در زندان آخوندها بود و سپس جان سالم بدر –خيريه ايرانی 
ها را  ها صدای تيرباران ما اغلب شب“: آند آه  گرديد گزارش میبرد و آزاد

رفت و  باران شدگان میآن زمان احمدی نژاد باالی سر تيردر . شنيديم می
  “.زد تير خالص می

   
زنی به تن او   د به رياست جمهوری، قبای تيرخالصنژا گونه پس از انتخاب احمدی اين

زنی  خالصشد که موضوع تير ی سياسی پيدا می نيروکمترتقريبًا . پوشانده شد
 زمانی که گونه و چراچ: که پرسيده شود بدون آن ؛د را مطرح نکرده باشدنژا احمدی

زن اوين بوده   تيرخالصوی ه بودنبرد  پیهيچ کس  بود شهردار تهران نژاد حمدیا
  ؟است

مرد " نژاد  احمدی نيز راديو و تلويزيون وابسته به مجاهدين وها در نشريات، سايتسپس 
 در ۶٠ی  های اوليه دهه  تيرخالص در سال١٠٠٠ يعنی کسی که ، معرفی شد"هزار تير

هم پس از رياست   آن٨۴ چرا شاهدان جنايت تا سال :کسی نپرسيد. زندان اوين زده است
ی اين جانی به خرج   و تالشی برای معرفی چهرهماندهخاموش  ،دنژا جمهوری احمدی

 ادعاها در حالی انجام شد که طی بيش از دو دهه بارها اسامی   اين؟دادند نمی
های   از سوی زندانيان سياسی و گروه۶٠های اوليه دهه  های اوين در سال زن تيرخالص

  . د نبودنژا دیها نامی از احم  بود و در هيچ يک از آن سياسی اعالم شده
  

هايش در رابطه با تجاوز   که دو مورد از شهادت،عاقبت زندانی مجاهد غالمرضا جالل
قفس  به زنان و مردان و بريدن دست و پايشان قبل از اعدام در حضور ايشان و سپس هم

 همين کتاب٢ و ١های   در زندان قزلحصار در جلد۶٣ در سال  با مهشيد رزاقی!بودنش
ی احمدی نژاد   در شهادتی عجيب و غريب در رابطه با سابقه،مورد نقد قرار گرفته

  : گفت
در ...ها تجربه آرده بودم  شخصيت بسيار سرسپرده و جانی او را سال

نده مرا اصطالح تكميل پرو ، وقتی برای بازجويی مجدد و به۶٠ماه سال بهمن
، منتقل شدم و ۴ و بعد از چند روز به شعبه٧به اوين برگرداندند، به شعبه

 يعنی شخص "گلپا" و "۴فكور، رئيس جديد شعبه"طور مستقيم توسط  به
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هربار آه در اثر . جمهور فعلی ارتجاع، شكنجه و بازجويی شدم رئيس
گران را  د و ديگر شكنجهنژا افتاد و چهره احمدی بندم می ضربات آابل چشم

. دادند تر آرده و به بازجويی ادامه می بندم را محكم سرعت چشم ديدم، به می
 گفت آنار ميزی بنشينم، پس از مدتی فكر آردم آه آسی ۴بار در شعبه يك 

بندم را باال زدم تا با زندانيان ديگر تماس بگيرم،  در اتاق شعبه نيست و چشم
خاطر همين آارم مورد  ر مستقيم و چشم در چشم ديدم و بهطو او را به

در اواخر . تعداد ضربات آابل، اضافه شد گرفتم و به غضب اين جالد قرار
 ٢٠٩به ) گلپا(د نژا  آه هنوز احمدی  يعنی زمانی۶١  و ابتدای سال۶٠سال

دهی تشكيالتی منتقل نشده بود، يكی از آارهايش آشف چارت سازمان
 آه به ۶١در بهار سال....سازمان در مقاطع مختلف زمانی بود

 جالد بدون د همراه با الجوردینژا  منتقل شده بودم، احمدی٢٠٩انفراديهای
 غير از بعضی از نفرات ٢٠٩ بازجويان بيشتر(بند و آاله  ماسك يا چشم

به سلول ما ) گذاشتند سر می آالن به شبيه آاله آوآالسخاص، آاله هايی 
آه در اصل زندانی انتقالی از  (پور آمد و از مجاهد شهيد ابراهيم فرجی می

آرد و   بازجويی میآار و مجاهد شهيد مصطفی نيك) زندان آذربايجان بود
سلول بودم الاقل  من آه با ابراهيم و مصطفی هم. ها بود مسئول پرونده آن

او آه در اين زمان با اسم مستعار ميزرايی . ديدم  بار او را می٣-٢يی  هفته
مشترك ) ٢٠٩ مستقر در ۶سربازجوی شعبه (شد، با حميد ترآه  شناخته می
  ٣١٦. آردند آار می

  
 که از اساس غيرواقعی است، اين بر خالف دو مورد شهادت قبلی غالمرضا جالل

نژاد  و يا تشابه ظاهری بازجوی مربوطه با احمدیتواند ناشی از ذهنيت وی  شهادت می
م اما معلو. کند ای را سست می ی چنين فرضيه  پايههای قبلی او  هرچند شهادت.بوده باشد

  رسد؟  زنی به بازجويی می نيست چگونه وی از مقام تيرخالص
د پس از پايان گروگانگيری نژا  بايستی بگويم احمدی،ی کالم اطالهپرای پرهيز از 

بتدا به معاونت و سپس ا ۶٠ يا اوايل سال ۵٩ اواخر سال يعنیکارمندان سفارت آمريکا 
توانست  فرمانداری شهرستان مرزی ماکو و همچنين مدتی خوی رسيد و الاقل نمی

عکس انتشار يافته وی با محمدصادق ! اوين داشته باشدحضوری مستمر و دائم در 
جاست وقتی  سؤال اصلی اين.  امام جمعه خوی نيز متعلق به همان دوران استنجمی

ی مرزی مشغول به کار  کسی از سال قبل در پست فرمانداری شهری حساس در منطقه
  ن بوده باشد؟ زن اوي تواند بازجو و تيرخالص  چگونه میاست،
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 آيا به اين ترتيب صحت و اعتبار اخبار موثق انتشار يافته در مورد دخالت احمدی نژاد
که   برای رژيم اثبات اين ؟بريم در تروريسم و صدور بنيادگرايی را زير سؤال نمی

ن ترتيب به اي. پذير است  در تهران نبوده به سادگی امکان۶١-۶٠احمدی نژاد در سال 
هايمان  چوب حراج به اعتبار گفتهکوتاه مدت به خاطر کدام منافع سياسی : بايد پرسيد

زنيد؟ معلوم نيست اگر نظام جمهوری اسالمی سرپا بماند برای رئيس جمهوری بعدی  می
کنند که   متأسفانه چنين افرادی درک نمیشود؟  اوين ساخته و پرداخته می آن چه پستی در 

سئوليت م"،  شويم"دور" به کار انداخته "دی که آلت قتل را با دستان خوهرچه از فرد"
اند و تنها آمران  کسانی که شخصًا مرتکب قتل و جنايت نشده. شود  میبيشتر "و شدت آن
اند به مراتب جنايتکارتر و گناهکارتر از مأموری هستند که در نقش  جنايت بوده

   .کند ، تيرخالص در مغز قربانی شليک می آدمکش
  
٩  

  ای بديع تاريخ نويسی به شيوه
ای است که دکتر مسعود   انگيز در کار تاريخ نويسی، شيوه  حيرتاردمو يکی از
ها  ظاهرًا به خاطر سالايشان که . است  به کار گرفته”۶٧کشتار “کتاب   درانصاری

وقايع  تاريخ  از دقيقیاطالع درست ودوری از وطن، تاريخ شمسی را گم کرده است، 
 هميشه دکتر مسعود انصاری. نکرده استدر اين زمينه کشور نداشته و حتا تالشی هم 

ها پيش   قرندر اوافتد که  حالی اتفاق می  اين درماند و  سال از تاريخ وقايع عقب میيک
 و تکنولوژی زندگی برد بلکه در زمان معاصر و در آمريکا، قلب پيشرفت به سر نمی

 ۵٩ در تيرماه ۶٠ را به جای تيرماه  رئيس زندان اوين او ترور محمد کچويی.کند می
 برای مقابله با جمهوری اسالمی، دست  يعنی زمانی که هنوز مجاهدين٣١٧.دارد اعالم می

 به تشريح  به نقل از خانم منيره برادرانریدکتر مسعود انصا. به اسلحه نبرده بودند
 اعالم ۶٠ پرداخته و تاريخ آن را نيز فروردين ی حسين روحانی موضوع مصاحبه

که خانم  خرداد و سرکوب گسترده، در حالی٣٠کند، يعنی سه ماه قبل از وقوع  می
   ٣١٨. است ين ادعايی نکردهبرادران چن

کند، در حالی که   اعالم می۵٩او آغاز شورش از سوی مجاهدين را در خردادماه سال 
 خبر ۶٠ی مهم در خرداد  شود که از آغاز اين واقعه کمتر کسی در کشور يافت می

، ۵٩های خرداد تا آبان  دهد که بين ماه  خبر میهمچنينآقای انصاری . نداشته باشد
گرايان را   و چپ نفر زندانيان سياسی سازمان مجاهدين خلق٢۶۶۵ی انقالب ها دادگاه

های مطرح شده، خبری بدين شکل   الزم به توضيح نيست که در بين ماه٣١٩.اعدام کردند
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، دکتر مسعود انصاری. استبوده  ۶٠در جامعه نبوده و موضوع مربوط به سال 
های برخی  ، مسئوالن زندان پرونده۶٢ مدعی است که در تابستان و پاييز سال نهمچني

از زندانيان را دوباره بازنگری کرده و درنتيجه گروهی از آنان به آزادی دست 
ها در آن به  ين سرکوببيشترکند که  ی سال و دورانی صحبت می  او در باره٣٢٠.يافتند

های جمهوری اسالمی   دوران در تاريخ زندانترينپيوسته و در واقع يکی از سياهوقوع 
ر و حصا  در اوج اقتدار به سر می برده و قزل و الجوردیحاج داوود. بوده است
دکتر . دکردن  را به شکل تابوت و قيامت و قفس و قبر و انفرادی اداره میگوهردشت
های زندان  ، مقام۶۴نويسد که در بهار و تابستان   میره برادرانمني، به نقل از انصاری

 ٣٢١.ر زندانيان مرد را به زندان گوهردشت و زندانيان زن را به اوين فرستادندحصا قزل
 است و خانم برادران نيز چنين ادعايی نکرده ۶۵ال که البته اين موضوع مربوط به س

   :نويسد  می به نقل از دکتر رضا غفاریدکتر انصاری! است
 رحمانی از سران رژيم پيشين پادشاهی، صدها ميليون تومان حاج داوود
ی  يليون تن آهن را که برای توسعهافزون بر آن او دويست م. رشوه گرفت

زندان به بهای هر کيلو سه تومان خريداری شده بود، در بازار سياه به بهای 
   ٣٢٢. تومان فروخت۵٠کيلويی 
: نويسد  به نقل از او می تن و دکتر مسعود انصاری٢٠٠:  نوشته استاما دکتر غفاری
  : نويسد  میهم چنين به نقل از دکتر غفاریايشان ! تندويست ميليون 

 در مدت يک ماه برای يک هزار زندانی "گميته مرک" با اجرای اين روش
 را تشکيل  خلق زندان اوينکه هشتاد درصد زندانيان سازمان مجاهدين

   ٣٢٣.ا را قصابی کرده دادند حکم مرگ صادر نمود و آن می
  

. اوينزندان دهد و نه   می چنين آماری را در رابطه با زندان گوهردشتاما دکتر غفاری
 که ٣٢٤.کند  اعالم می٧٧ را نيز دوم مرداد  ترور الجوردیهمچنين انصاری دکتر

 از پست رياست سازمان  برکناری الجوردیحتا.  است٧٧يور سال صحيح آن، اول شهر
ی وظايف و   در حالی که اين موضوع در حوزه٣٢٥.دهد  نسبت میا را به خاتمیه زندان

 که در آن زمان ی رياست قوه قضاييه است جمهوری نيست و بر عهده اختيارات رياست
  .متصدی اين پست بودمحمود هاشمی 

  

                                                 
  .٩١ی  ، صفحهپيشين  320
  .٩٣ی  ، صفحهپيشين  321
  .٣٠ی    همان، صفحه322
  .١٢١ی  ، صفحه، مسعود انصاری۶٧  کشتار323
  .٢٩ی    همان، صفحه324
  .٢٩ی    همان، صفحه325



  غروب سپيده

 

٤٠٩

١٠  
  دادهای تاريخیيجويی در تشريح رو  کينه

 از اوين " البرز در کتاب -  بر عليه رژيم در تهران، د خرداد٣٠در رابطه با تظاهرات 
  : است که ، اظهار نظر کرده"تا پاسيال

ه از زندانيان تازه دستگير شده مطلع شديم که در بعدها بر اساس اخبار رسيد
 و راه های اقليت  به همراهی سازمانسازمان مجاهدين  خرداد٣٠روز 
گيرند و در انتها به درگيری و   تصميم به تظاهرات و راهپيمايی میکارگر

   ٣٢٦.پردازند  با پاسدارها میزد و خورد مسلحانه
ها عدم ی آن روز ترين مسئله ترين و اصلی حاد": ددار او در يک صفحه بعد اظهار می

چه که من خود از نزديک شاهد بودم،  اما آن. "گان بوده استحمايت مردم از تظاهرکنند
  در حالی واقعيت آن روزوا. کند، بود  گزارش میالبرز - داتفاقًا برعکس آن چه که 

 و از نزديک شاهد صحنه نبوده  کند که خود در زندان بوده می انکار سادگیجامعه را به 
 برای به رگبار بستن  باعث هراس رژيم و فرمان خمينی خرداد٣٠چه که در  آن. است

 اول، به  های لحظهتظاهرات مردم شد، همانا پيوستن خيل عظيمی از مردم، در همان 
ای در ميدان فردوسی درنگ  اگر نيروهای رژيم لحظه. گان بودصف تظاهرکنند

کردند،  ی تظاهرات، کمی غفلت می رحمانه کردند و يا در فرمان به رگبار بستن بی می
  . توانستند بگيرند شک جلوی سيل عظيم مردم را نمی  بدون

مان که در  ايع بزرگ تاريخ ميهن خرداد، يعنی يکی از وق٣٠واقعی ازاين گزارش غير
و ميزان تعهد نويسنده در سراسر ی نوع نگاه  دهنده نشانواقع سرفصل مهمی را رقم زد، 

 چنين  و راه کارگرهای اقليت کنم تا به حال هيچ يک از سازمان فکر نمی. کتاب است
 - اين آقای د.  را به وجود آوردند خرداد٣٠ ادعايی کرده باشند که با همراهی مجاهدين

 .است ده گرفتهبه عهرا  مسئوليت چنين تحريف و وارونه نويسی البرز است که
 تا از اوين"بنا به اظهار خودش در کتاب ، استوابسته  " سهخط"های  ايشان که به گروه

الوقوع خود در   دستگير شده بود و در انتظار آزادی قريب۶٠در خردادماه  "پاسيال
ی رژيم  انهکار جنايت و نه ماهيت  خرداد٣٠جايی که وقوع  از آن. برد زندان به سر می

 و ديگر کند به اين وسيله از مجاهدين داند، تالش می را مسبب تحميل زندان به خود می
 و ی ديگری برای الحاق اقليت دانم که انگيزه بعيد می. ی خود انتقام بگيردمخالفان سياس
در آن روز زد و خورد .  خرداد داشته باشد٣٠اندازی   به مجاهدين، در راهراه کارگر
ک برای اين که نه مردم و نه نيروهای درگير، هيچ ي. رخ ندادای با پاسدارها  مسلحانه

های  دفاع از سوی گله هر چه که بود به رگبار بستن مردم بی. در صحنه مسلح نبودند
 که از راديو شان، خمينی و مقتداي"امام"بود که به فرمان   و سپاهپاسداران کميتهوحشی 

  .ان مبادرت کرده بودندپخش شد، بد
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١١  
   !؟شنيدن صدای تيرباران يا عقب نيافتادن از ديگران

 جالبی است موضوعاتموضوع شنيدن صدای تيرباران و شمردن تيرخالص، يکی از 
ی شخصی خود در  اند و هر يک از تجربه نويسان به آن پرداخته که بسياری از خاطره

دن صدای رگبار مسلسل به هنگام تيرباران متأسفانه، شني !اند رابطه با آن سخن گفته
بخشی های شب شباهت دارد،  در نيمه" آهنی تير تخليه" که به صدای  محکومان به اعدام

های زمان "فارسیمفيل"قضيه شده است مانند .  خاطرات زندانيان سياسی شده استاز
آن بود و بدون   ساز و آواز و رقصی در آن میی بايد يک صحنه شاه که حتمًا 

 گويی اگر کسی صدای تيرباران را نشنيده باشد، اصًال .شد ای ساخته نمی "فارسیمفيل"
خالی کردن "، بدون شنيدن صدای  از زندان خمينی نويسی  زندانی نبوده است و خاطره

  .انگار صفايی ندارد" تيرآهن
بند چهار بدان سبب . بردند چهار می را به بند هر شب صدها زندانی در اوين

جا زندانی کرده  معروف بود که بخشی از زندانيان مبارز زمان شاه را در آن
در يک لحظه . اما به زودی فهميدم اين صدای وحشت بار چيست... بودند

 ٣٠٠ و ٢٠٠ و ١٠٠صدايی بس مخوف و سپس صدايی که گاهی تا 
پاييز (گان آن شب بودام شدصداها صدای تيرخالص به اعدشمردم اين  می
۶٣٢٧).٢   

  :و يا
اين . شد ها افزوده می مدام بر اين شماره و... سی و چهل ... يک، دو، سه 

ها تا  بعضی شب. گان بند چهار در آن شب بود تعداد تيرباران شدی شماره
  ٣٢٨) قديم٣٢۵ ۵ بند ۶٢زمستان .(شمرديم  تير خالص را می۴٠٠
  :دهد را اين گونه توضيح می موضوع نسرين پرواز

  کنند؟ های ديگری درست می پرسم آيا دارند بند و سلول می... پنج شنبه است
کند  ی آهن را نشنيدی؟ نگاهم می گويم صدای تخليه  می گويد چطور مگه؟ می

شب اعدام . ی آهن نبود؛ صدای رگبار گلوله بود گويد اين صدای تخليه و می
 پيش هم اين صدا را شنيدم ولی کسی نگفت که صدای ی هفته. ... است

ها را  بعد از رگبار گلوله اگر به دقت گوش کنی صدای تک گلوله. ... چيست
سال پيش هر شب صد . ای يک بار است ها هفته حاال اين اعدام. ... شنوی می

ها بعد از رگبار فهميديم که چند  با شمارش تک گلوله. کردند تا را اعدام می
فهميم  بزودی می. ی پيش هشتاد نفر را اعدام کردند هفته. اند  اعدام شدهنفر

رود و به طرف  آرزو به اتاق شش می. اند امشب چند نفر را اعدام کرده
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٤١١

ی باز ايستاده است و گوشش را به آن چسبانده  رود که کنار پنجره زندانی می
 ٩٠گويد  دد میگر کند و بر می ای رد و بدل می آرزو با او چند کلمه. است

  ٣٢٩.گلوله شمرده است
  :کند منيره برادارن نيز به اين مسئله در کتاب خود اشاره می

صدای . ها پشت ديوار ساختمان بندها صورت می گرفت  اعدام۶٠در سال 
   ٣٣٠ ...بعد صدای تک تير. آورد رگبار ساختمان را به لرزه در می

در حالی . ۶٢ در بهار  است و دکتر غفاری  دستگير شده۶١ در پاييز سال سرين پروازن
  منتقل شده بود و از آن تاريخ به بعد ”سالن اعدام“، به ۶٠ماه سال  ها، در بهمن که اعدام

ها را  خالصتوانست تعداد تير شد و نمی ا نمیه ی صدای تيرباران اعدام کسی متوجه
  ! بشمارد

 خودم گاه هيچ به بند آمدم و ۶٠ دستگير شدم و در بهمن ماه ۶٠ماه سال  من در دی
شده دتر دستگير هايی که زو صدای تيرباران را نشنيدم، ولی توصيف آن را از بچه

 که گفته  اوين"سالن اعدام"اندازی   و بعد از راه۶٠از بهمن سال . ام بودند، بارها شنيده
 انجام ۴ بوده است، هيچ اعدامی پشت بند ساواکشد سالن تيراندازی کارکنان می
 در حضور بيش از هزار زندانی و در پاسخ به ۶٠ بهمن ٢٩ درالجوردی. گرفت نمی

گيرد و به سالن  ديگر اعدام ها در پشت بند چهار انجام نمی: اعتراض زندانيان گفت
  .سربسته منتقل شده است

کند   نيز مشخص است داستانی را که تعريف میی توضيح خانم نسرين پرواز هاز نحو
صدای رگبار " :گويد  به درستی میکه خانم منيره برادران در حالی. واقعيت نداشته است

ی قبل در بند بوده   هفتهشود نسرين پرواز مگر می" .آورد ساختمان را به لرزه در می
بند او، حتا يک نفر هم  باشد و صدای رگبار آمده باشد، اما از ميان صدها زندانی هم

شود، مربوط به تيرباران کردن زندانيان است تا خانم پرواز  نگويد صدايی که شنيده می
ص کرد، مشخ اگر او سؤال نمی !تصور نکند که ساختمان جديدی در دست احداث است

مثبت ( آورد دن افراد سخنی به ميان نمیآيا کسی از تيرباران ش! شد صدای چيست؟ نمی
  ؟ )يا منفی

چنان بندهای زندان  اند، آن  تعريف کردهبرايمبنا به توصيف زندانيانی که اين ماجرا را 
ای  لحظه. شد گذشت، مطلع می چه که می ای از وقوع آن دهنريخت که هر جنب هم می به

دوستان و  تن از عزيزان، ٨٠پذير است که  کانر آن شرايط قرار دهيد، آيا امخود را د
کنند و شما صدای رگبار گلوله و بعد صدای شليک تيرخالص در  ياران شما را اعدام 

آيا اين تصويری واقعی از احساس و ! ؟ها را بشنويد و هيچ واکنشی نشان ندهيد مغز آن
 سپس عنوان  يک جامعه است؟ نسرين پروازِت آزادی و عدال ی مبارزان راه طفهعا
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  ".ها را بشمارد اين بار يک نفر گوشش را به پنجره چسبانده تا تعداد تک تير" :کند می
، جايی که ۴ که اعدام درست پشت بنددانست و در چنان وضعيتی بسر برده بود، میاگر ا

ش رسا بود که به راحتی در اتاق قدر صداي آنگرفت و  د، انجام میبر  می او در آن به سر
  !شد و نيازی نبود کسی گوشش را به پنجره بچسباند شنيده می

. تواند نشأت گرفته از يک کابوس تلخ باشد کند، تنها می  روايت میچه که دکتر غفاری آن
 چنين آماری ها نيز اوج اعدامدر  و ۶٠در سال !  تير خالص در يک شب۴٠٠شمردن 

ی مهمی در   که واقعه۶٢از اعدام در يک شب سابقه نداشت، چه برسد به زمستان 
در ضمن در  !همه افراد را در يک شب اعدام کنند کشور رخ نداده بود که بخواهند اين

 انجام ۴بردند، بلکه اعدام در پشت ديوار بند  نمی۴، کسی را برای اعدام به بند۶٠سال 
شت و نه زندانيان مبارز  به زنان اختصاص دا۴ و ٣ال، بندهای در آن س. گرفت می

  .زمان شاه
ها به سالن سرپوشيده، به خاطر  های زندان از انتقال محل اعدام  و مقامهدف الجوردی

 کتمان ی برپايه  به بعدبلکه تالش رژيم از آن تاريخ. رعايت کردن حال زندانيان نبود
 اعالم آمار واقعی ،تا قبل از اين، سياست رژيم. بودقرار گرفته ها  قعی اعدام واتعداد
تنها در بعضی ها بود، ولی به علت فشارهای وارده، سياست ديگری پيشه کردند و  اعدام
  . ها پرداختند  و به ويژه در شهرستانشدگان  به اعالم اسامی اعدامموارد

  
١٢  

  ردهای امروزی ف نقل خاطرات يا برداشت
آميزند و سپس به  های امروزی فرد درهم می ها و خواسته برداشتنقل خاطرات گاه با 

 های يک بازجو خانم آزاده، حرف .شود چه که به وقوع پيوسته است، ارائه می عنوان آن
  :کند  گونه نقل می ش خانم ايراندخت است، اينرا که مخاطب

 به تان در پاريس دارد با زنی که مانبد بخت منافق، حرف بزن، رهبر ساز
هايی مثل  کند، آن وقت احمق زور از شوهرش جدا کرده عيش و نوش می

   ٣٣١.کنيد ها به قول خودتان حمايت می شما داريد از اين
 در حالی که ازدواج مسعود رجوی.  است۶٢کند، متعلق به سال   نقل میاوای که  خاطره

ی خانم  و مطمئنًا بازجوه به وقوع پيوست۶۴  سال  خرداد٣٠ دانلو دربا مريم قجرعض
طرفه آن که !  فوق را بر زبان بياوردهای توانسته است جمله  نمی۶٢ در سال ايراندخت

  . است  از زندان آزاد شده۶٣راوی خود در سال 
  

١٣  
ی مجلس شورای   نماينده  از زبان دکتر عباس شيبانی،نحس  حاج خلق هنگامهمجاهد 
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 حاضر شده بود، در توصيف که در جمع زندانيان سياسی در حسينيه اوين اسالمی
  : نويسد ، میمسعود رجوی

 شد و بيش از هر کس هم مقاومت داشت و از نجهاو بيش از هر کس شک
 سال هم که زندان بود زير شديدترين ٨های مقاومت بود و مدت  اسطوره

 کرده و با سواد بود  فشارها بود و هوشی سرشار داشت و بسيار هم مطالعه
ها پاسخ  کرد و برای هر سؤال ساير گروه و همه را در زندان اداره می

داشت مثْال طوری از مارکسيسم شناخت داشت که هر کس او را مستدل 
کرد مارکسيست است و به دليل همين شناخت عميقش   شناخت، فکر می نمی

ها را بدهد و ما هميشه از  توانست پاسخ مارکسيست از مارکسيسم و اسالم می
کرديم تا دستمان پرشود و او  او سؤاالتی را که راجع به اسالم داشتيم می

   ٣٣٢...يی بود و   هغقعًا نابوا
تواند  نيز میرا شخصًا نشنيده باشد،  های شيبانی گفتهدر صحنه نبوده و  کسی که حتا

از سوی شيبانی انجام نگرفته  ،ی مسعود رجوی در باره ای حدس بزند که چنين ارزيابی
 تا است خود "راهبر و مقتدای" مجاهد خلق از يک اورهای و باعتقادو اين . است

 نه ،چه که در باال و از زبان شيبانی آمده آن. اش رقيب سياسی از فردارزيابی يک 
ندارند که باور  نيز حتا مجاهدين. ه استزبان راند واقعيت دارد و نه او چنين سخنانی بر

امکان چگونه  ." شد و بيش از همه مقاومت کردبيش از همه شکنجه" مسعود رجوی
 ، است شيبانی دشمن ايدئولوژيک مسعود رجوی؟ چنين سخنی را شيبانی بگويددارد که

ما هميشه از او سؤاالتی را که راجع به اسالم داشتيم " :دچگونه ممکن است بگوي
 مجاهدين اين است که برداشت تمام دعوای رژيم با. "ن پر شودکرديم تا دستما  می

 . و آغشته به ماترياليسم و مارکسيسم است"التقاطی"، " سطحی" ،"اسالم"  ازمجاهدين
؟ کسی  داشت"اسالم" بگويد که رجوی شناختی عميق از شيبانیچگونه ممکن است 

 هواداران او در در نقش چه دشمن رجوی شده و شيبانی برای ،پرسد با اين تفاسير نمی
  مده است؟نيا

او که . چيز ديگری بوددر کل  ، بر زبان راند۶١ در فروردين سال چه شيبانی اما آن
کرد برای تلطيف فضا و تبليغی  می يافته بود، تالش در جمع زندانيان سياسیخود را 

 در شيبانی. بيژن جزنی و ای بوده هم عرض مسعود رجوی برای خود که او نيز زندانی
. من مدتی با مسعود و بيژن هم سلول بودم:  گفتخالل تعريف خاطراتی از زندان شاه

 بودن به لحاظ سنی، نگاه بزرگتر احترام مرا به خاطر  و بودندها بسيار مبادی آداب آن
  مسعود رجوی:سپس گفت. زدند نمیآمدم، دست به غذا  داشته و تا من به اتاق نمی

 در  که بيژن در اتاق ما بود ولی مارکسيسم داشت و با آنی  بارهمطالعات زيادی در 
ی مارکسيسم را از او  هايشان در باره  زندانيان مارکسيست، سؤال،کمال تعجب
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٤١٤  نه زيستن نه مرگ

  ! پرسيدند می
جا بياندازد که اين تئوری را  کرد ناگفته مشخص بود او به شکل غيرمستقيم تالش می

مسير "  ازچربيده و اگر اش می طالعات اسالمی رجوی بر م مطالعات مارکسيستی
. اش بوده است  خارج شده، به دليل همين تفوق مطالعات مارکسيستی"اسالم" و "انقالب
نکرد ولی . .. و مقاومت مسعود وجا که به خاطر دارم او صحبتی راجع به شکنجه تا آن
لرزيد، ميکروفون را   گران آمده و در حالی که از خشم میقدر نيز بر الجوردی همين

 را تحت فشار قرار دهد تا بر عليه شخصيت رجوی چيزی گرفت و تالش کرد شيبانی
عين حال  مسعود در :ولی او از انجام چنين کاری خودداری کرده و تنها گفت. بگويد

 را با بار کامًال مثبتی بر زبان آورد که شنونده "شيطان"ی   کلمه بود و”شيطان“بسيار 
  .گرفت  از آن می رای فردی بسيار زرنگ، تيز و باهوش نتيجه

  
١۴  

هنگام دستگيری باردار ) يکی از هواداران سازمان که کارمند بود(فرزانه
ط امکاناتی و در حالی که ترين شراي  زندان، در سخت٢۴٠او در بند . بود

نه هيچ غذايی، نه پوشاکی و نه .  آورد  بود، فرزندش را به دنيازير شکنجه
 آن موقع خاتمی. يی شير برای کودکش نبود  ذرهحتايی و  هيچ وسيله

يی ديگر از سران مقامات رژيم برای به اصطالح   به همراه عدهکار جنايت
های جسمی، بايد  فرزانه که عالوه بر تحمل شکنجه. ديد به زندان آمدندباز

کرد تحمل  شنيدن صدای فرزندش را که از گرسنگی مستمر گريه می
اين بچه چکار کرده و با او چه کار " :نمود درخواست شير کرد و گفت می

 شير هم نباشد؟ حداقل به حتاداريد؟ چرا بايد او گرسنگی بکشد و يک ذره 
 در حالی که صدای کار جنايت ولی خاتمی. "دها غذا و شير بدهي ن بچهاي

های فرزانه را شنيد و با دادن جواب رد   بلند بود، حرفهمچنانشيون نوزاد 
  ٣٣٣.خارج شد

 واقعيتی است انکارناپذير که بارها در ،شود  مجاهد نقل میزنانچه از سوی يکی از  آن
های رژيم تکرار شده است و کودکان و مادران بسياری قربانی   و ديگر زنداناوين
متأسفانه آميختن اين واقعيت مسلم با روايتی که از بازديد . اند ها شده گونه شکنجه اين

   داستان و رنجی که امثال فرزانه تنها باعث لوث شدن کل،شود  می از زندان...  وخاتمی
 ٢۴٠ از بند بازديد خاتمی. شود ، میاند  ديگر زندانيان دردمند متحمل شدهی وعموي

 موفق به ديدن آن شده هم پس از به قدرت رسيدن خاتمی چيزی نيست که تنها يک نفر آن
  ! باشد

عدم حضور مادی فرد در مکان و زمان  ًالاصو. بردند  می صدها تن در همين بند به سر 
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  غروب سپيده

 

٤١٥

داشتن مسئوليت . تواند وی را از مشارکت داشتن در آن تبرئه کند وقوع جنايت، نمی
مستقيم و يا مسئوليت مشترک کافی است، اگر چه او در عمرش تلنگری هم به کسی 

 شخصا به زندان رفته بودند و  و ديگر مستبدان تاريخ خودمگر شاه، خمينی. نزده باشد
   و تيرباران کرده بودند؟يا کسی را شکنجه

  
١۵  

  ... وزارت اطالعات يا رداودستجديد ترين 
 در زندان ٧۵ به نقل از يک زندانی مجاهد که تا سال ،"قهرمانان در زنجير"کتاب در 

به وزارت اطالعات های ضدانسانی  ی يکی از جديدترين شکنجه بوده است، در باره
  : استانگارانه آمده شکلی ساده

وقتی کابل .  وزارت اطالعات استآورد دستدستگاه مکنده، جديدترين 
اين . کنند زنند برای گرفتن باد پاهای متورم از اين دستگاه استفاده می می

چرخانند و اين  کنند و می دستگاه دو سرنگ دارد و به پای باد کرده فرو می
  ٣٣٤ .يی بدتر است هاز هر شکنج

 به  گذرد داشته و چنان چه در آن می بعضی از افراد برداشتی فانتزی گونه از دنيا و آن
. شود  میپوشانند که بعد از مدتی خودشان نيز باورشان ياهای خود لباس واقعيت میؤر

 و های بدن که شناختی از بافت او بدون آن. تواند از اين دسته افراد باشد گر فوق میروايت
سازد که  ای می  در دنيای ذهنی خود دستگاه مکنده،ها داشته باشد  آن نوع کارکرد

رژيم " های ضدانسانی جديدترين شکنجه“شود  شباهت به جاروبرقی نيست و مدعی می بی
نامد که با آن   جديد وزارت اطالعات میآورد دستی آن انجام گرفته و آن را  به وسيله

  ! گيرند  را می"باد پاهای متورم"
پايه که به سادگی   با درج مطلبی سست و بی"قهرمانان در زنجير"گر کتاب تدوين
...  وی زندان، شکنجه  در کتابی تحقيقی در باره،توان به غيرواقعی بودن آن پی برد می

افزايد، غافل از   رژيم میهای کند برگی بر جنايت المی، گمان میدر رژيم جمهوری اس
   .زند را دامن میانگار نيروهای اپوزيسيون  ذهنيت سادهتنها  پيش از آن، که آن
  

١۶ 
  سازی عاشورا؟ اعدام در استخر يا شبيه

های محيرالعقول  نکنند تا با خلق داستا نيروها و افراد سياسی اپوزيسيون، گاه تالش می
  !  رژيم برخيزندهای به افشای جنايت

اعتباری   مورد بررسی قرار دهد، جز خسران و بیهای فوق را اگر فرد دقيقی، داستان
ی  ر همهرژيمی که جنايت و شقاوت را دبرای محکوم کردن . ماند چيزی باقی نمی
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٤١٦  نه زيستن نه مرگ

   ٣٣٥.هايی از اين دست نيست ، نيازی به افسانه بافیها از حد گذرانده زمنيه
خلق، داستان جالب و  ، از انتشارات سازمان مجاهدين"قهرمانان در زنجير"در کتاب 

بديعی توسط يکی از گزارشگران مورد اعتماد اين سازمان، آفريده شده است که در زير 
  :خوانيد می

دانی در استخر  راستی می: ، دکتر گفتدر درمانگاه اوين: اعدام در استخر
 کنند خر را از محکومان به اعدام پر میکنند؟ دورتا دور است چطور اعدام می

 ًار که اکث و آقای گيالنیو بعد از وسط استخر به دستور حاج آقا الجوردی
 حاج آقا الجوردی. بندند ها را به رگبار می خودشان ناظر بر اعدام هستند آن

 استخر جمع ها در قسمت عميق خون. گويد اين بهترين نوع اعدام است می
شود با آب استخر را شست و برای تيرباران بعدی آماده  شود و بعد هم می می
  ٣٣٦.کرد
 توسط توابانی که در ۶٢دانند ساختن استخر اوين در سال  اند، می  را ديدهآنان که اوين

 .تبرداری قرار گرف رسيد و بعد از آن مورد بهرهکردند، به اتمام  جهاد زندان کار می
 اوين قرار دارد و اگر  و آموزشگاهروی ساختمان آسايشگاه اين استخر درست روبه

شد، صدايش به راحتی در اين دو ساختمان پيچيده و هزاران  ای در آن شليک می گلوله
ای  ن سرپوشيدهها در اوين به سال  اعدام۶٠سال  ماه   بهمناز. شدند زندانی از آن آگاه می

اين تاريخ نيز صدای تيرباران،  منتقل شد و هرآينه شخصی مدعی شود که بعد از
من در . گويد را شنيده است، يا دچار توهم شده و يا به سادگی دروغ می... تيرخالص و

تير هم نشنيدم چه    صدای يک تکحتامدت بيش از هفت ماهی که در آموزشگاه بودم، 
گر اين که کسی مدعی شود پاسداران به هنگام تيرباران کردن م! برسد به تيرباران

  !کردند کن استفاده می خفه از صدازندانيان، 
ی بهره برداری رسيد، ديگر   به مرحلهطور که گفته شد، هنگامی که استخر اوين همان
تفاده از گرفت و بالطبع نيازی به اس ها در سالن سرپوشيده و اکوستيک انجام می اعدام

  .  نبود و آموزشگاههم چسبيده به آسايشگاه محل استخر، آن
های  ها و جزوه  خلق از زندان اوين که در کتابهای تهيه شده توسط مجاهدين در کروکی

 که رامنتشر شده از سوی اين سازمان نيز آمده است، کروکی محل سالن اعدام 
  .اند  است مشخص کردهسرپوشيده 

به اين نکته توجهی ندارد که اگر  "قهرمانان در زنجير"ی کتاب  کننده گردآورنده و تنظيم
ها قرار گيرند و  افراد را دور تا دور استخر قرار دهند و پاسداران خود در ميان آن

ها  انه کردن گلولهی بتونی استخر، احتمال کم ها به ديواره شليک کنند، با خوردن گلوله
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  غروب سپيده

 

٤١٧

ی کمی که بين پاسداران و قربانيان وجود دارد، امکان  رود؛ و به خاطر فاصله می
پس بعيد به نظر . دگان بسيار خواهد بوکنند ت کردن به شليکها و اصاب برگشتن گلوله

 کارش با اسلحه است، چنين کاری را بکند، يا اگر بکند، برای بار دوم که  کسیرسد می
آيد که جاری شده و قسمت  وانگهی مگر چقدر خون از قربانيان می! کند میش ن تکرار

عميق استخر را پر کند؟ با کمی دقت، متوجه خواهيم شد که راوی قصد دارد با 
ی عاشورا، به شکلی کودکانه شبيه سازی کرده و گودال قتلگاهی را  گرفتن از واقعه وام

 هوش و کوچکترينتر اين که هر کس که از  مه مهماز ه.  سر و سامان دهددر اوين
های استخر،   ديواره در بتوِن" ث- ژ" اند شليک با مسلسلد فراستی برخوردار باشد، می

 همه پول و   رفتن آن  موجب از بينباعث ترک برداشتن و يا سوراخ شدن آن شده و
 که عيت اين استاما واق. شود اند، می ی ساختن استخر کرده امکاناتی که صرف هزينه

استخر فوق رنگ آبی آسمانی زيبايی داشت و در تابستان بدون هيچ مرمتی هميشه پر از 
 يادمان نرود که زندان را کسانی که عمری کارشان در بازار بوده است، لبتها. آب بود
  !  و حساب سود و زيان را به خوبی دارندکردند اداره می

توانستند استخر  کردند، می آمد می و  رفت اوين و آسايشگاهبه آموزشگاهی کسانی که  کليه
های   مقاطع زندانيان بعضی قسمتبرخیپاسداران روزها و در . را از نزديک ببينند
، مگر جا قحطی بود و يا ها گذشته از اين. کردند ها از آن استفاده می آموزشگاه، غروب

 وقت و انرژی و پول ش با صرف و اطرافيان برای اعدام داشتند که الجوردیمشکل جا
  !را درست کنند که در آن به اعدام قربانيان بپردازندزيبايی  بسيار، استخر

 بود و به شده، به عنوان کشتارگاه انسان، شناخته و مشهور در سراسر دنيا، زندان اوين
ی زيبايی به آن دهند و ساخت استخر  کردند تا چهره  تالش میين دليل، مسئوالن رژيمهم

زيبای اوين و گل و  سازی افزون بر اين، محوطه.  گرفته بودنيز در همين راستا انجام
مسئوالن و پاسداران در ضمن .  نيز درهمين رابطه انجام پذيرفته بود های آن گلکاری

  ! مند شوند ين همه موهبت و زيبايی بهرهتوانستند از ا اوين هم می
های  با قرار دادن چرخای بود که   قبل از انقالب دارای استخر سرپوشيدهزندان اوين

  . گرفت  آن، به عنوان کارگاه مورد استفاده قرار میخياطی در کِف
 قديم و بند جديد ٣٢۵ر کنار  و دای ادعا کنند که استخر مزبور در پايين اوين شايد عده

در اين رابطه بايستی توضيح دهم که استخر فوق . ی روحانيت قرار داشته است ويژه
است و قسمت عميق و  حالت يک حوض بزرگ را دارد و کف آن در يک سطح بيشتر

قدر نيز بزرگ نيست که بتوان قربانيان را دور تا دور آن  در ثانی آن. کم عمق ندارد
اگر . ها را هدف قرار دهند و در وسط آن، چند سری پاسدار از هر طرف آنقرار داده 

قهرمانان در "چه که در کتاب  کسی استخر فوق را از نزديک ديده باشد، با تصور آن
  ! آمده است، تنها از تعجب شاخ در خواهد آورد"زنجير

  



٤١٨  نه زيستن نه مرگ

١٧  
   با افراد ی اطالعات نادرست در رابطه ارائه

  اوين٢٠٩گان  که يکی از گردانند"صالح"گری به نام  ی شکنجه  در بارهوريا بامداد
  :بود، چنين می نويسد

گری به نام  ها شکنجه گاه اختصاصی را مدت اين زندان مخوف و اين شکنجه
. نبان و سرپرست بند بودصالح مدتی طوالنی زندا. نمود تر می  شاخصصالح

صالح تا آبان ماه شصت در . آمد ها به حساب می يیخود يک پای بازجو
در .  بود مرکز مسئول ثبت مشخصات زندانی تازه وارد به اويندادستانی

 که موجب ارتقای داد چنان خشونتی بروز می همان سمت ميرزا بنويسی، آن
 ترکی از تازه واردينی که به صف ايستاده ظی غلي با لهجه. مقامش گرديد

های طوالنی، حتا قادر به   و شب نخوابیبودند و بعضی از زور شکنجه
جوی "؟ !کنی می" ميصاحبه"؟ " !ايسمت چيه: "پرسيد ايستادن نبودند، می

  ٣٣٧...؟ و !ميری" خه
 را "صالح"شناسد و نه   را می"حامد"، نه وريا بامدادشود که  شخص می باال مبا توضيح

گان و بازجويان اصلی  از گردانند"صالح".  بودنديان اوينترين بازجو که هر دو از جانی
ش مستقيم و فعال داشت و هم ی آن نق  بود و از آغاز تشکيل اين بند، در اداره٢٠٩بند

هايی که  او آذری نيست و توصيف. های مهم وزارت اطالعات است اکنون نيز از مهره
مربوط به شخصی ها   در واقع اين توضيح.نادرست استی او کرده،  آقای بامداد در باره

 از بازجويان رژيم در اروميه او.  معروف بود"حامد ترکه"است که به  "حامد"به نام 
که هنگام بازجويی، متهمی را در فاز سياسی به قتل رسانده بود، به  ود و به علت اينب

اش موقتًا به  ها از آسياب بيافتد، حکم قضايی تهران منتقل شده بود؛ و برای اين که آب
او مسئوليت بندهای اوين را به عهده داشت و نه مسئوليت ثبت . حالت تعليق در آمده بود
ه زاد و حسينی اوين زير نظر او  در واقع، بندهای چهارگانه. امشخصات زندانيان ر

 به کار بازجويی از ۶ی  رحمی، شهره بود و سرانجام در شعبه او در بی. شدند اداره می
  . های مارکسيستی بازگشت متهمان وابسته به گروه

ی، دادستان کل انقالب رژيم در بين بريزت ی سيدحسين موسوی  دربارهوريا بامداد
  :نويسد ، می۶٣ تا ۶٠های  سال

 به ١٣۶٢تبريزی به دليل يک افتضاح جنسی، که در سفر حج سال  موسوی
گشت،  بار آورد و گويا به ارتباط با همسر يکی از سردمداران رژيم بر می

 امام جمعه تبريز، و ی ملکوتی  در خانهاز کار برکنار شد و تا مرگ خمينی
ی به واليت، ا با جلوس خامنه.  در آذربايجان بست نشستی خمينی نماينده

رديد و پس از يک  کل انقالب گ مصدر امور دادستانیًاتوسط وی مجدد
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٤١٩

   ٣٣٨...ی چند ساله در اين مقام، هم اکنون  دوره
-۶٣ی در سال تبريز سيدحسين موسوی:  فوق بايستی خاطر نشان کنمی توضيح درباره
ی آقای   بست ننشست و برخالف نوشته در منزل ملکوتیگاه هيچ.  از کار برکنار شد۶۴
 تأييد شد و در فروردين ش توسط شورای نگهبان صالحيتداد، در همان دوران خمينیبام
 شرکت کرده و به نمايندگی ی انتخابات مجلس شورای اسالمی  در سومين دوره۶٧

ی، مصدر هيچ ا که در دوران خامنه اين تر از همه مهم. تبريز انتخاب شدشهر مجلس از 
در ضمن، پس از برکناری ! نگرديد کل انقالب پست رسمی، به ويژه دادستانی

اسالمی وجود   در جمهوری"انقالب کل دادستانی"يزی، ديگر پستی به نام تبر موسوی
 است که بعد از "مجمع روحانيون مبارز"ی از نزديکان گروه تبريز موسوی. نداشت

ی، اکثر اعضای اين گروه از مصادر امور برکنار ا  و قدرت گرفتن خامنهمرگ خمينی
ی در آمده و ، به عضويت مجلس خبرگان رهبروی بعد از به قدرت رسيدن خاتمی. شدند

ی از سمت شهر ری ریيگ پس از کناره. شود  حکومتی می"اصالح طلبی"از مدعيان 
سيدابوالفضل شخصی را به نام ی ا خامنه، ۶٩کل کشور در سال  دادستانی
. ی ندارد، به اين پست برگماردتبريز موسوی که نسبتی با سيدحسين یتبريز موسوی

 پيش از گرفتن پست جديد، رياست ديوان عدالت اداری را یزتبري ابوالفضل موسوی سيد
ظاهرًا آقای بامداد به خاطر تشابه در نام .  فوت کرد٨١وی در سال . به عهده داشت

انوادگی، اين دو را يکی تصور کرده و توضيحات نادرستی در مورد اين دو شخص خ
 کتاب ۴٧٨ی  همين اشتباه را تدوين کننده کتاب قهرمانان در زنجير در صفحه.  است داده

يزی تبر زی با سيدحسين موسویتبري ابوالفضل موسوی ی تشابه اسمی سيد مزبور در باره
  . کند می

اش توسط  ها در جريان محاکمه خوئينی ی وکيل مدافع موسویتبريز سيدحسين موسوی
اش است تا  ی عمليه ت بود و هم اکنون در صدد انتشار رسالهی روحاني ويژه دادگاه
  . ار در نقش مرجع تقليد رژيم ظهور کندب اين
  

   :گويد  سابق اصفهان میدی، حاکم شرعآبا نجفاهللا اميد ی فتح  باره دروريا بامداد
 در بررسی  ؛های انقالب شروع شد ارزيابی از کار حکام شرع دادگاه

های شيراز،   مغضوب دادگاهآبادی حاکم شرع يدی نجفی ام کارنامه
 به تنهايی   شصت و يک؛- اصفهان، و قم که طی سال های پنجاه وهشت

 يک صد مورد آن با  برای چهارصد نفر مجازات اعدام صادر کرده بود؛
   ٣٣٩.ضوابط ارتجاعی همين جمهوری اسالمی منطبق نبود

، حاکم آبادی جفن ، بايستی خاطر نشان کنم که اميدا بامداد وريتوضيحاتدر رابطه با 
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، پس از صدور ۵٨وی در سال .  بود اصفهان و از نزديکان و مريدان منتظریشرع
 قدوسیعلی  مرداد بود و ٢٨زاران کودتای  که از کارگحکم اعدام ميراشرافی

اش را داشت، از کار برکنار شد و فرصتی  کل انقالب وقت نيز مقام پيشکاری دادستان
آبادی   نجفيدما. دهد، اجرا کند  به وی نسبت مینيافت تا چنان اعمالی را که وريا بامداد

  .  اعدام شد توسط رژيم۶٧در پاييز 
 در زمانی که پدرشان در قيد سه فرزند ربانی املشی"  خبر از کشته شدنوريا بامداد

 و شورای  و عضويت در شورای عالی قضايیحيات بود و سمت دادستان کل کشور
 يک از فرزندان او فعال سياسی  اصوًال هيچ. دهد که صحت ندارد می"  را داشتنگهبان

 عضويت شورای گاه هيچنبودند که توسط رژيم کشته شوند و خود ربانی املشی هم 
  . نگهبان را نداشت

دهد که اين خبر نيز درست   می٣٤٠ گيالنیسه فرزند خبر از اعدام همچنين وريا بامداد
های کاظم و مهدی در درگيری با  چرا که دو تن از فرزندان گيالنی، به نام. نيست

جعفر .  نرسيدشان به اوين پايگاه هيچ به شهادت رسيدند و ۶١نيروهای رژيم در سال 
  .در تصادف رانندگی کشته شد ۵٨زند ديگر گيالنی، نيز در سال فر
  

ش از شته شدنا بعد از کنار گذ در اوينی حضور الجوردی  در بارهاند آبراهاميانيرو
  :نويسد  انقالب اسالمی مرکز میپست دادستانی

ولی همراه  بطور موقت از سمت خود برکنار شد، ١٣۶٣او در سال 
  در اوينهمچنان، نشانگيری از سوءقصد به جا اش، برای پيش خانواده

  ٣٤١.کرد زندگی می
 انقالب مرکز برکنار شد و همان  برای هميشه از سمت دادستانی۶٣ماه   در دیالجوردی
 به عنوان ۶٨در شهريور . ا ترک کرد و ديگر حضوری در اوين نداشت رموقع اوين

 بازگشت   به صحنه، است ها ا که پستی خدماتی در رابطه با زندانه رئيس سازمان زندان
  . اما از قدرت چندانی برخوردار نبود

داوود رحمانی،  ی حاج  در مورد سابقهی جالب ديگر، اظهار نظر آقای آبراهاميان نکته
  :نويسد او می. ر استحصا مسئول زندان قزل

ر به عنوان آشپز به سر برده حصا  در زمان شاه مدتی در قزلحاج داوود
   ٣٤٢است

که  جا مشغول به کار بوده يا اين داوود در آن شود که حاج البته در کتاب مشخص نمی

                                                 
ه صحيح نيست           ان  شايعات زيادی بر سر زب      340 ا   آن. هاست که گيالنی دستور اعدام دو فرزندش را داده است ک ه

د            يش آي وقعيتی پ وادار               . هيچ گاه دستگير نشدند که چنين م ه ه انش را ک ی ترتيب آزادی خواهرزادگ در ضمن گيالن
  .  بودند دادمجاهدين
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٤٢١

زندانی بوده است و در صورت زندانی بودن آيا به جرم سياسی به زندان افتاده و يا غير 
  ٣٤٣سياسی؟ 

 و کشتار، حتمًا يک ی دست اندرکاران شکنجه فهمم چه اصراری است که برای همه نمی
 کوچکترين م که حاج داووددان بعيد می. ی زندانی بودن هم تراشيده شود سابقه

هنگر بود و بعد ازپايان  پيش از انقالب آ وی !ای از آشپزی داشته باشد هسررشت
  . ش درزندان، نيز دوباره به کار سابق خود بازگشتمسئوليت

  
١٨  

 :نويسد ستانش می و دو در رابطه با سابقه الجوردیفريبا مرزبان
دانم   معدوم بر همگان آشکار است، اما الزم میگرچه ماهيت الجوردی

او که دادستان زندان . توضيح مختصری در باره او و همدستانش بنويسم
 به واسطه عناصر ١٣۵٧های کشور بود، قبل از انقالب   و ديگر زنداناوين

 نفر ديگر از ۶۴دستگير و زندانی شده بود، اما خيلی زود به همراه  ساواک
زدند، از مخالفت  زندانيان که همگی مسلمان بودند و دم از خدا و قرآن می

 دست برداشتند و در صفحه تلويزيون ظاهر شده و از با رژيم پهلوی
ن الجوردی، از ميان اين آقايا. عملکرد خود اظهار ندامت کردند

ای ديگر پس از انقالب از   و عده، کچويی، رجايی، باهنرعسگراوالدی
 رئيس زندان پيش از الجوردی، کچويی. .... عناصر برجسته حکومتی شدند
پيشنهاد اعالم ندامت از طرف مقامات   بهاوين بود، يعنی همان کسی که

. اش را به نشانه موافقت باال گرفته بود زندان پهلوی، بالفاصله انگشت اشاره
٣٤٤  

 دادستان انقالب الجوردی. متأسفانه روايت خانم مرزبان فاصله زيادی با حقيقت دارد
چه که  آن. شد  زير نظر او اداره می مربوط به اين نهادهای و زندان بود اسالمی مرکز

 موضوعی که فريبا مرزبان. کند، اشتباه است ايشان در ارتباط با پست الجوردی بيان می
 درخواست ١٣۵۵ بهمن ماه ١۵ نفری است که در ۶۶کند مربوط به  به آن اشاره می

نشين   آقای هم،محقق ارجمند.  آزاد شدند س گفته و از زندانعفو کرده، شاهنشاها سپا
ای که   در زندان به سر برده، در مقالهر که ساليان زيادی را در دوران شاه و خمينیبها

را های اينترنتی منتشر شد، ضمن تحقيق جامع و مستندی نام تمامی اين افراد  در سايت
  . اند ذکر کرده

                                                 
ده     رود که وی حاج داوود را با حاج مهدی عراقی             اين احتمال می    343 وان نماين دانيان سياسی     که مدتی به عن ی زن

  .کرد، اشتباه گرفته است  می بر طبخ غذا نظارتدر آشپزخانه اوين
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اتفاقًا . ها نبودند  در ميان آن و کچويی الجوردی رجايی،،بر خالف روايت فريبا مرزبان
 و از اعتقادات خود  هم شده بود شکنجهبه سختی  دستگيری سه بارالجوردی طی 

خيلی زود نيز برد  ها نام می  از آن فريبا مرزبانبی که ديگر زندانيان مذه.نگشته بود بر
الدين   و محی، حاج مهدی عراقیعسگراوالدی. از اعتقادات خود دست بر نداشتند

 زندان م هشت سال و ني سال در زندان بودند، الجوردی مجموعًا ١٢  بيش ازیانوار
برخالف روايت فريبا .  اساسًا زندانی نبود که بخواهد عفونامه بنويسدبود، باهنر

 کسانی که عفونامه نوشته و شاهنشاها سپاس گفته و از زندان تعداد زيادی از ،مرزبان
دم از خدا و "که  و کسانی "نهمگی مسلما" سابقًا مارکسيست بودند و نهآزاد شدند، 
از  به نمايندگی سردمدار جريان مربوطه و کسی که در مراسم مزبور. "زدند قرآن می

 و پرونده گلسرخی  نام داشت که هممقدم  منوچهر سليمیسوی زندانيان صحبت کرد،
،  نداشتنگشت بلند کردن در زندان قصر نيز ربطی به کچويیموضوع ا . بوددانشيان

ی  شود تقريبًا هيچ داده چه مالحظه می چنان.  چنين کاری کرده بودمحمدعلی رجايی
  .  ی فريبا مرزبان نيست درستی در نوشته

  
١٩  

 و از جمله يد شهال حريری مطلق در رابطه با مجاهد شه"قهرمانان در زنجير"کتاب 
  : نويسد اش دکتر فاضل دقت الزم را به خرج نداده و به اشتباه می اللهی همسر حزب

، دکتر ی رفسنجانی ، وزير بهداری کابينهشهال همسر دکتر ايرج فاضل
  ٣٤٥ی رژيم، بود  و يکی از ايادی سرسپردهمخصوص خمينی

 در برخورد با يک تشابه اسمی، از ، کتاب بدون اطالع کافی از موضوعندهرآو گرد
دکتر . برد که حقيقت ندارد  نام می به عنوان همسر شهال حريری مطلقدکتر ايرج فاضل

 ۵٩-۵٨های وزير بهداری در سال   از معاونتيری مطلقفاضل مزبور همسر شهال حر
ی اقبالش با افول مواجه شد و قدر و منزلت چندانی در رژيم پيدا  بود و بعدها نيز ستاره

 جراح قلب و عروق بود و پس از عمل موفقيت آميزی که اما دکتر ايرج فاضل. نکرد
 مورد عنايت ، منجر به نجات جان وی شدو انجام داد ۶٠ی در تيرماه ا روی خامنه

 به عنوان ۶۴او در سال .  نيز شدی رژيم قرار گرفت و پزشک مخصوص خمينی ويژه
 وزارت دار عهده ی رفسنجانی  راه يافت و سپس در کابينهی موسوی وزير علوم به کابينه

  . شدبهداری
  

٢٠  
  آور؟ نگاری يا تالشی چندش  وقايع

، از خاطرات خود در زندان " شاه تا زندان اوين از کاخ" نيز در کتاب احسان نراقی
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٤٢٣

 در رابطه با زندان اوين در چه را که احسان نراقی اما به نظر من، آن. گويد اوين می
 های ماند برای موجه نشان دادن جنايت  به تالشی میبيشتراين کتاب مطرح کرده است، 

کوششی که گويی برای پوشاندن لباس . انسانی آنجمهوری اسالمی و توجيه اعمال ضد
البته تالش . جام گرفته است و مانند او انانی چون الجوردیکار جنايتعافيت بر تن 
 و ماهيت جمهوری اسالمی، تالشی   ، برای وارونه جلوه دادن حقايق زنداناحسان نراقی
برای روشن ساختن موضوع که تنها درحد يک ادعای صرف باقی نماند، . ناموفق است

    :کنم های وی اشاره می به چند نمونه از داوری
به شدت تحت تأثير قرار گرفتم؛ ) حسينيه اوين(جا رفتم،  نبار اول که به آ
جا بود   آنو رئيس پرهيبت اوين] انقالب [ ، دادستان کل دادگاهزيرا الجوردی

او اين . داد حل جای می تک، در آن م- و شخصا انبوه زندانيان را تک
در داد که گويی   مهمان نوازی انجام میحتاحرکت را با چنان کاردانی و 

اشت سنتی و مرسوم در جنوب شهر، به های يک بزرگد ترين لحظه لذت بخش
اش، زندانيان را متحير  و بزرگوارانه  حالت محجوب.برد سر می

   ٣٤٦.ساخت می
گی بارز او ی شيعه، که ويژ از علمای برجسته  مال احمد نراقیی ، نوهاحسان نراقی

  :نويسد میاست، " قدرت"با " مماشات"
، و پس از او رهبران اسالمی ديگر، در نمازهای جمعه در آغاز امام خمينی

 پروپا حتا که نمودند، به طوری از سرگذشت شهيدان شيعه بهره برداری می
ترين مخالفين هم، به صورت طرفداران بی چون وچرای جمهوری  قرص

   ٣٤٧.آمدند اسالمی در می
کند که چرا   در نقش مسئول روابط عمومی جمهوری اسالمی، مشخص نمیاحسان نراقی

 دردسر، کردند تا با وعظ و موعظه و به شکلی بی مسئوالن اين حکومت تالش نمی
چرای جمهوری اسالمی در آورند و  و مخالفان خود را به صورت طرفداران بی چون

و  از داغ و درفش همچنان سال از آن تاريخ، ٢٣هنوز که هنوز است پس از گذشت 
شود که   در بخش ديگری از کتاب مدعی میاحسان نراقی !کنند؟ استفاده می...  وشکنجه

  :گويد زی رئيس زندان به وی میرو
ايم، مانند يک  مانند شما را مجبور کردهاگر مسئوالن بفهمند، ما روشنفکری 
  ٣٤٨.دانيد چه آبروريزی خواهد شد محکوم به اعمال شاقه، کار کند، می

 دانشگاه، به شوند که صدها روشنفکر و استاد اين ادعاهای سخيف در حالی مطرح می
 و آزار ترين وجهی از سوی جمهوری اسالمی مورد شکنجه يزآم بدترين شکل و توهين
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٤٢٤  نه زيستن نه مرگ

 "ناسا" نام  را که از متخصصان صاحباند و فردی مانند پروفسور ويجويی قرار گرفته
اش به مراتب بيش از امثال نراقی بود، مجبور کرده بودند تا  بوده و درجات علمی

آور، برای توجيه   در تالشی وقيحانه و چندشاحسان نراقی. ا بشويدهای زندان ر توالت
  :نويسد ، میی رژيم از شکنجه ی گسترده استفاده

های مسلحانه دستگير شده بودند و به عنوان  زندانيانی که در درگيری
زده شان شالق  گرديدند، به منظور افشای شبکه تروريست تلقی می

  ٣٤٩.شدند می
 که دهد که صدها نفر از اعضا و هواداران حزب توده  توضيحی نمینراقیاحسان 

گذاشتند و جز حمايت از رژيم کاری  می  ها دوران کهولت را پشت سر تعدادی از آن
 مورد شديدترين انجام نداده بودند، در کدام درگيری مسلحانه دستگير شده بودند که

ها را متحمل  ها واقع شدند؟ آيا هزاران زندانی ديگری که شديدترين شکنجه شکنجه
بر اساس کدام معيار حقوقی و وانگهی، ! بودند، در درگيری مسلحانه شرکت داشتند؟ شده
اند قانونی و موجه  های مسلحانه دستگير شده ی کسانی که در درگيری المللی شکنجه بين

  !است؟
ترين عناصر رژيم که در فاز سياسی و  ، يکی از جانیی کچويی   در بارهن نراقیاحسا

 و سرکوب به صورت سيستماتيک در نيامده بود، چکمه به پا هنگامی که هنوز شکنجه
د ضرب و شتم ش به بندها يورش آورده و زندانيان را مورنکرده و به همراه پاسدارا

  :نويسد داد، می قرار می
 به ًالما وجدان و وظيفه شناس بود و کا، رئيس زندان، بسيار بمحمد کچويی

عوامل رژيم گذشته، که برخالف . ... داد درد دل زندانيان گوش فرا می
ی نداشتند، ، نزاعی بر سر قدرت سياسی با رهبران جمهوری اسالممجاهدين

  ٣٥٠.احترام زيادی برای او قائل بودند
حيدر را که برای اعتراض به دستگيری پسرش،  ، مادر مشهدی۵٩ در سال کچويی
و او را چنان مورد ضرب و شتم  مراجعه کرده بود، دستگير کرده ن به اوي،اکبر علی

گونه  او را، بدون داشتن هيچ. شود شش میی گو پردهشدن دهد که منجر به پاره  قرار می
پس از آزادی از زندان چندين بار او را جهت . کنند جرمی، چند ماه در اوين زندانی می

، ولی شناختم، بردم اش نزد پزشک متخصصی که می مداوای گوش آسيب ديده
  .  مؤثر واقع نشدهای پزشکی معالجه

  :نويسد  رژيم میکار جنايت ی حاکم شرع نراقی در باره
های باال، که به دليل غير قابل نفوذ و انعطاف بودن  قضات اسالمی در رده

آفريدند، در زندگی  شان، وحشتی در دل زندانيان می در انجام وظايف
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  غروب سپيده

 

٤٢٥

شان بسيار   ساير مردم، نسبت به سالمتی خود و خانوادههمچونشان،  عادی
شين نبودند و لذا در شرايطی، تحت ها ما نگران بودند؛ زيرا در واقع، آن

  ٣٥١.گرفتند تأثير قرار می
  : که  و اين

خواری بيگانگان  ، رژيم اسالمی را به جيرهکه مجاهدين به طور مثال، زمانی
، به راحتی، برای اعضای جوان سازمان توضيح کرد، قضات اوين متهم می

است که با حمايت شديد غرب توانسته در ه  آن دادند که اين سازمان می
عراق، يعنی کشوری که با ايران در جنگ است، جای بگيرد و متکی به آن 

ديدند، تمام سيستمی که تبليغات  به اين ترتيب، جوانان مجاهد می. شود
سپس عذاب وجدانی که . شود  بر آن استوار است، برهم ريخته مینشانسازما
ای افراطی تابع   به گونهحتاگرديد،  يعتا موجب میشد، طب گير آنان می گريبان

ين بيچاره که تعدادشان به طوری که تدريجا اين تواب. دشمن ديروزشان شوند
   ٣٥٢...رسيد به هزاران نفر می

شان تا مرفق به خون  ه دست ک"قضاتی"های رژيم و   در دفاع از جنايتنراقیاحسان 
. آورد  کودکان آغشته است، به روشنی به دروغ و جعل پناه میحتانوجوانان و  جوانان،

اما . گويد  سخن می۶٢ تا ۶٠های   و در خالل سالنراقی از مشاهدات خود در اوين
،  ۶٢ تا ۶٠های  ها در خالل سال آن.  کردند  به عراق عزيمت۶۵ در سال مجاهدين

  .عراق نشده بودندوارد هنوز 
کردند،  بينی می  نه تنها آينده را پيش چگونه مورد نظر نراقی"قضات"مشخص نيست 

جايی که  ، از آناحسان نراقی! ؟قبوالندند  نيز میبلکه آن را به اعضای جوان مجاهدين
 آن آبرويی دست و پا کرده و  برای رژيم و مسئوالندر راه انجام وظيفهدر تالش است 

 های  مقامهزاران نفر در اثر ارشادشود که   آنان را اثبات کند، مدعی می"حقانيت"
او در جمهوری اسالمی ! ، به رژيم روی آورده بودندقضايی و نه در اثر زور و شکنجه

 "ت قدرت پرستیشهو"زند تا شايد بتواند  نيز، به سان رژيم شاه، به هر کاری دست می
  و کچويی تمجيد از جانيانی چون الجوردی"جعل تاريخ"برای او . خود را ارضا کند

  ."تقرب به قدرت"ای هستند برای  همگی وسيله... و
  

٢١  
  های جعلی از سوی زندانبان سابق روايت

 به مجاهدينکند که  ادعا می که به خارج گريخته و ، زندانبان سابق اوينکمال افخمی
 که از سوی مجاهدين و "های مردمی دادگاه"ی  ، در چهارمين جلسه استنزديک شده
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٤٢٦  نه زيستن نه مرگ

 بهها در کشورهای اروپايی و آمريکا تدارک ديده شده بود، در شهر کلن  هواداران آن
  : گويد  می١٣٨٠ فروردين ١٩تاريخ 

، به خصوص سرجالد اوين ی دژخيمان اوين  خشم و کينهاين اوج . ..
 خورده بود، زيرا فکر  مجاهدينی سختی از رژيم ضربه. بود] الجوردی[

 و دستگيری گسترده، کار مجاهدين تمام شده تا سال ۶٠کرد بعد از سال  می
،  نوع شکنجه١٧٠طور که گفتم  ها، همان نواع شکنجه سعی کرد با ا۶٣

ی زندانيان بود،   سال اوج شکنجه٣ها از بين ببرد اين   آن مقاومت را در بين
در اين جا هر چند بسيار . توانستند شکنجه کنند يان تا حد مرگ میبازجو

تان شرح  ها را برای شکنجهيی از اين  خواهم نمونه سخت است ولی اجازه می
  : بدهم
ی ديگری که خودم شاهد آن بودم و اگر خودم ناباورانه شاهد آن  شيوه... 

توانستم باور کنم، به اين شکل بود که زندانيان مقاوم را در  نبودم نمی
ريختند و  کردند و رويش بنزين می کردند يکی را صدا می  جمع می محوطه
کردند و شخص با فرياد  م بود شخص را رها میزدند، اگر هدف اعدا آتش می

چرخيد تا بميرد و اگر هدف زهر چشم  و درد آن قدر به دور خودش می
کردند و  گرفتن بود بعد از چند لحظه با کپسول آتش نشانی خاموش می

   ٣٥٣.کردند  نفر بعدی را صدا می بالفاصله
 تا ۶۵های  ی سال در فاصله“  :نويسند  میمیی سوابق کمال افخ  خلق در دربارهمجاهدين

   ٣٥٤."بوده است"  در پست آموزش زندانيان و پرسنل جانشين عقيدتی سياسی اوين۶٩
های   مشغول به کار شده، به چشم خود وقايع سال در اوين۶۵چگونه کسی که در سال 

که اگر به چشم ) است ١٣۴۵ متولد سال کمال افخمی( است  را در اوين ديده۶٣ تا ۶٠
  !کرد ديد باور نمی خود نمی

پرسند که چگونه ممکن است  آيا فرهيختگان حاضر در آن جمع، از خود و يا از او نمی
نند و بعد  ز  ريخته و او را آتشسرشکه برای زهره چشم گرفتن از کسی، بنزين روی 

ماند؟ با به کارگيری  اقی نمی فرد ببر بدن  آيا اثرات چنين سوختگی؟ماندزنده بهم 
ی فوق  های ويژه های ترميمی و پيوند پوست و مراقبت ها و جراحی ترين تکنيک رفتهپيش

مدرن در اروپا و آمريکا، چند درصد امکان دارد که چنين فردی زنده بماند؟ چرا رژيم 
شود؟ آيا زندانيان سياسی تاکنون با چنين فردی که هايی را متحمل  بايستی چنين هزينه
اند؟ آيا پزشکان متخصص مجاهد چنين  رو شده به شده باشد، رو" رها"پس از آتش زدن 

پذيرد؟ آيا به اين صورت  هايی را می کنند؟ آيا عقل سليم چنين روايت ای را باور می پديده
 مدعی نيان مقاومی که کمال افخمی آيا از ميان خيل زنداشوند؟ های رژيم لوث نمی جنايت
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  غروب سپيده

 

٤٢٧

های او  کنيد که گفته اند کسی را پيدا می شان بوده شود هر بار شاهد آتش زدن همرزم می
 اند؟  کرده  سال است که سکوت٢٠را تصديق کند؟ به چه دليل چنين کسانی متجاوز از 

  :کند  تعريف میهمچنين کمال افخمی
اند، در مقابل   زندان را ديدهاند، آموزشگاه افرادی که در زندان بوده

ای وجود دارد که اين تپه را مين کاری کرده بودند تا  آموزشگاه زندان تپه
 يک الجوردی. ی اعدام تفريحی بود يک شيوه. زندانيان نتوانند فرار کنند

اشت جلو پلکان آموزشگاه و افراد مختلفی از جمله هادی گذ صندلی می
کردند که از اين  نشستند و زندانيان را وادار می ی میا  و هادی خامنهغفاری

ی  گفتند هر زندانی که باالی تپه برسد يک هفته از جيره ها باال روند و می تپه
ها  دانست بر اثر بارندگی جای مين زندانی میخوب . شالق معاف است

جا شهيدی معاون اجرايی زندان با زدن تير جلو پای  خوب اين. عوض شده
ی اين  کنم ادامه فکر می. کرد که از تپه باال رود زندانی، او را مجبور می

ای  با صدای هر انفجار يک زندانی به گوشه. داستان برای همه معلوم است
رفت تا  شد، احدی سراغش نمی  فقط پای زندانی قطع میاگر. شد پرت می

   ٣٥٥...خودش در اثر خونريزی بميرد
 که ۶٣ تا ۶٠های   در سال افخمیکمالطور که پيش از اين نيز اشاره کردم،   همان

آن زمان، دورانی بود که .  نبود داشت، در اوينمطلق قدرت  مصدر کار بود والجوردی
ن و يای نيز در اوين برو بيايی داشتند و از بازجوا  و هادی خامنههادی غفاری

بوده  شاهد چنين حوادث و اموری توانست  نمیوبنابراين ا. ها بودند گران شعبه شکنجه
ی کار او نيز به عنوان   چنين قدرتی نداشت و حوزهجوردی ال۶٨بعد از سال . باشد

ی کارهای خدماتی بود و نه قضايی و اجرا کردن  ا، در زمينهه رياست سازمان زندان
ی نيز راهی به ا  و هادی خامنههادی غفاریدر اين مقطع، . ی آن دستور اعدام و نحوه

 چنانچهبردم،   به سر میجايی که من خود در اوين و آموزشگاه از آن. اوين نداشتند
 گاه هيچدر حالی که . رسيد خاست، به گوش ما نيز می ای برمی صدای انفجار و گلوله
، ۶٩به خدمت در زندان، در سال تنها يک بار، دو سرباز مأمور . چنين اتفاقی رخ نداد

ی زندانيان  های آموزشگاه رفتند که جان خود را از دست دادند و کليه های تپه روی مين
  . آموزشگاه از اين امر مطلع شدند

افخمی از آن دم هايی که   و تپهبين آموزشگاه: اما ناممکن بودن اين حادثه از نظر عقلی
اگر کسی بخواهد از کنار آموزشگاه به جلوی پای افرادی . وجود داردد، دو ديوار زن می

مپاره ای مانند خ که در چند صد متری او قرار دارند، شليک کند، بايد به سالح پرتابی
تواند از دو ديوار  کند و نمی چرا که گلوله مسيری مستقيم را طی می. مجهز باشد... و

انی بخورد، مگر اين که چنين امری را در ميان راه عبور کرده و به جلوی پای زند
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٤٢٨  نه زيستن نه مرگ

 حال اگر در نظر بگيريم که معاون  ! کسی ديده باشد”تام و جری“ های کارتونی فيلم
مين رفته  از نزديک، جلوی پای اين افراد شليک کرده و آنان به اجبار روی ،الجوردی

 که رود  اين احتمال نمی، آيا اين صورت کشته شده باشند، درها و بر اثر انفجار مين
   نيز مجروح شود؟ معاون الجوردی

ی چند صد متری   را انجام دهد؟ از فاصلهیآيا هيچ آدم عاقلی حاضر بود که چنين کار
  ! ای را به چشم ديد و لذت برد؟ توان چنين صحنه چگونه می
  :کند   ديگری را به شرح زير تعريف می ه واقعکمال افخمی
ی دختر    مشغول شکنجهبرای انجام کاری به شعبه رفته بودم ديدم الجوردی 

کرد و بر   کابل را با تمام قوا بلند می ساله بود، الجوردی١٢يی حدود  بچه
های هميشگی را تکرار  ب همان سؤالآورد مرت بدن دختر بيچاره فرود می

 مثل توپ به اين طرف دختر بيچاره در زير مشت و لگد الجوردی. کرد می
کرد  گرفت و از زمين بلند می  دختر را میالجوردی. شد و آن طرف پرت می

ر خودش را جمع و  اسمت چيست؟ که در کمال تعجب ديدم دخت :گفت و می
جور کرد و آب دهانش را که آغشته به خون بود با قوای باقی مانده در 

وار فرياد   آشفته شد، ديوانهالجوردی.  پاشيدبدنش به صورت الجوردی
به جان او را صدا کرد و دو تايی ) يکی از پاسداران( زد و سرلک می

افتادند و هنوز من چند قدمی دور نشده بودم که صدای دخترک قطع شد و 
 بيرون آمد و گفت به درک واصلش کردم و با چند لحظه بعد الجوردی

منظور ايشان اين است ( داغ بهشت رفتن را به دلش گذاشتم :لبخندی تلخ گفت
 ضمن تجاوز او را کشته اند تا يیه بازجو در همان لحظه ی کوتاه در شعبکه

  ٣٥٦).باکره از دنيا نرود
  در مصدر دادستانیهايی که الجوردی ، در سالکمال افخمی.  باقی استهمچنانمشکل 

 و تجاوز کردن به زندانيان سياسی اشتغال داشت، هنوز در   به کار شکنجهانقالب اوين
 سرلک. دهايی باش توانست شاهد چنين جنايت ئنًا نمیاوين مشغول به کار نشده بود و مطم

اش   هم انرژیکرد و الجوردی   کار نمیيی و دادستانیهای بازجو ها در شعبه در آن سال
  ... وگذاشت  ساله نمی١٢ای  را روی بازجويی از دختربچه

تنها باعث لوث شدن از اين دست،  های کذب و عاری از حقيقت شهادتبيان و انتشار 
  . گيرد گردد و قبل از هر چيز در خدمت جنايتکاران قرار می میواقعيت 

  
٢٢  

  بر چند روايت در رابطه با تجاوز به زنانمروری 
های جمهوری اسالمی، متأسفانه بعضی  ی تجاوز به زنان در زندان در رابطه با مسئله
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  غروب سپيده

 

٤٢٩

هايی که تحت عنوان  شده در کتاب های غيرواقعی، ساختگی، مشکوک و يا تحريف روايت
ه از رژيم و اند، راه يافته است که با توجه به شناختی ک  منتشر شده"خاطرات زندان"

  . ها را باور کرد توان آن عوامل آن در دست است، به سختی می
رويم تا  ی ضمنی تبهکاران پيش می  به سمت تبرئهبيشتر، ها واندن اين گونه روايتبا خ

 دکتر رضا ”خاطرات يک زندانی“ها، در کتاب  از اين دست روايت! ها محکوم کردن آن
 "خداکد"مربوط به پاسداری به نام ی آن را که  من چند نمونه. شود یم نيز يافت غفاری

  : ام است، انتخاب کرده
اهل آذربايجان، قدی بلند با . در سنندج پاسداری به نام کدخدا در زندان بود

می  انقالب اسالمسئوليت دوم او نمايندگی رسمی دادگاه. ... های پهن شانه
 به مشترک برد يا از کميته زندانی را از اين زندان به آن زندان می. بود

لندرور بزرگی مخصوص اين کار . کرد های سراسر کشور منتقل می زندان
يک اتاقک با دو رديف . مثل خودروهای نظامی بود. به او داده بودند
 ١٠گاهی .  اتاقک عقبدو صندلی رو به روی هم در. صندلی درجلو بود

  ... داد زندانی را در اتاقک عقب جا می
  . ...او دو زن و شش بچه داشت

  .  محکومم کرد تحويل کدخدا شدمبعد از آن که دادگاه
ات تا از فاميلت ديداری بکنی بعد يک  برمت خانه می". کدخدا به من گفت

اش از اين وحشت داشتم که کسی   در سر راه خانه همه"رويم اوين راست می
ام  در تمام طول سفر چهره. اش بزند مرا در لندرور او ببيند و خيال بد به کله
  ... را پشت داشپورت مخفی نگه داشته بودم

دانست اگر  کدخدا می. ما سوار لندرور شديم و به سوی تهران به راه افتاديم
ام برد تا  او آگاهانه مرا به خانه. گيرد مرا تحويل نمیدر شب برسد زندان 

  ! مرا تحويل نگيرد بله ديگهوقت تلف کند و ما شبانه به تهران برسيم و اوين
او اين حقه را بارها برای . شود چنين آدم مزوری که بی نقشه و طرح نمی

تهران ماشين را های  در نزديکی. ها و دخترهای زندانی پياده کرده بود زن
بعد رو به من کرد و پرسيد . نگه داشت و به دستکاری موتور پرداخت

  خوابت مياد؟ 
  ! با نگرانی گفتم نه

  . شنيده گرفته بود مرا نا"هن"مثل اين که . بيا برويم عقب ماشين و بخوابيم
من قول ! های خوش ببينی تو برو بخواب خواب.  خوابم نميادنه نه اصًال- 

توانی دستانم را به  می. خاطر دختر کوچکم هم شده فرار نکنمدهم به  می
  . ماشين قفل کنی

باز ناشنيده گرفت و گفت بيا ديگه عقب ماشين مثل خواهر و برادر - 



٤٣٠  نه زيستن نه مرگ

  . بخوابيم
  . خوابم ام و نمی طور نخوابيده  من هرگز با برادرم هم اين !نه- 
ام و او باز پاسخم  همگه کمونيست نيستی؟ گفتم به اين اتهام به زندان افتاد- 
  يه؟آزادی جنسی اعتقاد داريد مسئله چها به  من فکر کردم شما سرخ داد

 روی صندلی جمع و جور کردم و گفتمطور گفته؟ و خود را  کی به تو اين
گوش کن چشمانم را ببند دست بند بزن و به فرمان قفل کن تا نتوانم فرار "

   "!فاحشه که نيستم. هرگز در آن عقب با تو نخواهم خوابيد. کنم
. سرانجام رضا داد و من آن شب را در سرما تا صبح لرزيدم و نخوابيدم

ماجرای تجاوز جنسی اين پاسدار را اغلب زنان و دختران زندانی سنندج 
 ی حاج داوود ر در دورهحصا را در قزل "قيامت"ی  گلناز دوره. دانستند می
دارد  در شب عزيمت به کردستان، کدخدا لندرور را نگه می.  کرده بودطی

کند برود عقب  کند بعد به او پيشنهاد می و دستبند را از دست گلناز باز می
  !اتومبيل و تا صبح برادر و خواهر وار بخوابند

بيند برای حفظ  کشد و او وقتی مقاومت زندانی را می گلناز سرش فرياد می
 تمايلی به خوابيدن با اصًال. خواستم امتحانت کنم  فقط میيدگو  می !آبرو

خواستم ببينم چقدر اراده داری چقدر  می. کمونيست کافری مثل تو را ندارم
  "کنی مقاومت می

شدند مورد تجاوز کدخدا  دو زن زندانی که از اصفهان به کردستان منتقل می
 سالگی در زندان ١۴  ساله بود و از١٨نسترن يکی از آن دو . قرار گرفتند

شود و کدخدا به  شب می! اين بار هم تصادفًا. رژيم اسالمی گرفتار شده بود
نسترن بعدها در زندان سنندج ماجرا را . دهد نسترن پيشنهاد همخوابگی می

 ساله ١٨چند ماه بعد پروين، زندانی ديگر . گويد برای زنان زندانی باز می
شود و کدخدا مهربانی  افتد و باز هم شب می ر کدخدا می به توهوادار اقليت

برای شما " .گويد  و در ادامه می "!چه موهای قشنگی داری پروين"کند  می
کمونيست ها که چيز مهمی نيست اعتراضی به مصرف قرص ضدبارداری 

  "نداری؟
  " منظورت چيه؟"پرسد  و پروين می

  شوهرتو چقدر دوست داری؟ - 
  !تبه تو مربوط نيس- 
  دونی اون چه ريختی شده؟ کنی؟ می هنوز به شوهرت فکر می- 

  حاال کدخدا شل شده بود که قصد نهايی را به زبان آورد
  بيا بريم عقب اتومبيل بخوابيم

  . شود پيشنهاد برادر کدخدا با قاطعيت رد می



  غروب سپيده
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 .شود  هم بوده به چنان سرنوشتی دچار میزن ديگری از زندانيان که تواب
او خود . شوهر داشت و يک بچه.  کردستان بودنامش بهيه از حزب دمکرات

ماجرای سفر سنندج را برايم شرح داد و گفت که به اجبار در عقب لندرور 
   ٣٥٧.با کدخدا خوابيده بود

، با "کدخدا"های پاسداری به نام   فوق که همگی مربوط است به تالشاردبا خواندن مو
ای که در عين برخورداری  پديده. شويم رو می ی جالب و در عين حال نادری روبه پديده

های متوالی با زنی که دست بسته و تنها  در حالی که برای ساعت... از زور و قدرت و
های شب در اختيار اوست، با متانت رفتار کرده و برای همخوابه شدن با او  در نيمه

  ی برای محکوميت پاسدار مزبور وجود دارد؟آيا دليل! طلبد اجازه و رخصت می
داند ولی نام  را هم می" کدخدا"های  ها و بچه  راوی تعداد زن.داستان از ابتدا مهيج است

  .شود بسنده می" کدخدا"داند و تنها به ذکر او را نمی
زن رسمی زندان سنندج بوده و در عين حال  شود که او شالق  بعدی گفته میدر توضيح
با آن که وی .  به عهده داشته است  انقالب اسالمی را همرسمی دادگاهنمايندگی 

تهران که وابسته به وزارت اطالعات بود، نداشت، ولی " مشترک کميته"مسئوليتی در 
شور منتقل های سراسر ک تحويل گرفته و به زندان" کميته مشترک"زندانيان را از 

  ! دهد  آن که وی به تنهايی اين کار را انجام می ی حائز اهميت  نکته.کرد می
 يک زندانی عادی و حتای زندانی بودن دارند، به خوبی آگاه هستند که  کسانی که سابقه

برد، چه  تنهايی به دادگاهسپارند تا او را به  نمیطر را نيز به دست يک پاسدار خ بی
 بسياری صرف شده   برای دستگيری هر کدام، انرژیبرسد به زندانيان سياسی که گاه

سپارند که به تنهايی   کجای دنيا زندانی امنيتی را به دست يک نفر نگهبان می.است
 کيلومتر است، طی کند؟ جالب است که در ۶٠٠ی بين دو شهر را که بيش از  فاصله

اند تا به  يک زندانی بلکه دو زندانی را به دست پاسدار کدخدا دادهيک مورد، نه فقط 
 .اند  گويی که زندانيان نياز به يک راننده و همراه داشته.ها کند تنهايی اقدام به انتقال آن

  !داده است  تا ده نفر را هم در ماشينش جای می اوگاهی به قول راوی
 هيچ وجه به. "اهل منطق" و "دمکرات"آدمی است " کدخدا"که  ی ظريف آن نکته

ها خود را درگير  ساعت. ريزد از قبل نقشه می. گويی نداردی تجاوزگری و زور روحيه
ش که همخوابی با زن ند به اميد اين که به انجام هدفک ای که در ذهن داشته می نقشه

 زن اش با مخالفت گی وقتی پيشنهاد همخواب،اما در آخرين مرحله. زندانی است، نائل آيد
های شب و در  کند، آن هم در نيمه شود، در کمال متانت عقب نشينی می رو می روبه
  !کس ديگری جز خودشان حضور ندارد راهی و در جايی که هيچ ی ميان جاده

"! ها سرخ"گويد  ها می ها به کمونيست ی دارد، مثل اروپاي"رومانتيکی"ی  روحيه" کدخدا"
، فعاليت دارندهای حفظ محيط زيست   در گروهکهخواست راجع به کسانی  ر میالبد اگ
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  "!سبزها: "گفت صحبت کند، می
کند که   او را متقاعد و مجاب میدارد،" کدخدا" که با "بحث آزاد"مهری در خالل يک 

کند، به آزادی جنسی اعتقاد  گونه که کدخدا فکر می نيز آن" ها سرخ"نيست و " فاحشه"
  !يابد ی ساده و آسان از دست او خالصی لخيشود که  همين باعث میندارند و 

را هم در " ی قيامت دوره "ی بيچاره برای بار دوم نيز در رابطه با گلناز که"کدخدا"
وقتی با به کارگيری " کدخدا. "خورد ر پشت سر گذارده، تيرش به سنگ میحصا قزل

: گويد  او میشود به ا میتمهيدات مختلف، در راه عزيمت به کردستان با گلناز تنه
شايد پيشنهادهای . "و تا صبح برادر و خواهر وار بخوابيمبرويم عقب اتومبيل "

اين را . ش را فراهم کرده بودها، از قبل مقدمات شکست  به سوژه"کدخدا"ی  احمقانه
ی   ولی او درس عبرت نگرفته و هر بار جمله."کدخدا"شود گذاشت پای حماقت  می

" بازی خاله"برد و مشغول  انگار در دوران کودکی به سر می. کند ر میمزبور را تکرا
  . است

نشينی  شنود، عقب بيند و فرياد او را می  وقتی مخالفت گلناز را می"دمکرات"ی "کدخدا"
.  تمايلی به خوابيدن با کمونيست کافری مثل تو را ندارماصًال" :گويد کرده و می

خواسته گلناز  ی خدا نمی بنده"! کنی  چقدر مقاومت میخواستم ببينم چقدر اراده داری می
از امتحان او موفق را ناراحت کند به همين خاطر تالش کرده او را راضی کند که 

  .تبيرون آمده اس
از اصفهان به " کدخدا"دو زندانی زنی را که : "گويد ی سومين مورد می راوی در باره

يکی از آن دو نسترن نام دارد و در : دهد کند مورد تجاوز قرار می کردستان منتقل می
  ". گيرد هيجده سالگی مورد تجاوز کدخدا قرار می

خوابگی  شود و کدخدا به نسترن پيشنهاد هم شب می! اين بار هم تصادفًا " :گويد راوی می
 ها را برای ايشان تعريف کرده، توضيح  و يا کسی که داستاندکتر غفاری". دهد می
پيشنهاد "گونه که پيداست نسترن با  لی آنو. دهد که بر سر دومی چه رفت نمی
  دانم تا اين جای کار گناه کدخدای بيچاره چيست؟  نمی.کند کدخدا موافقت می" خوابگی هم

افتد   است که به تور کدخدا می هوادار اقليت و  ساله١٨ين مورد، پروين، زندانی چهارم
وگو تا   و گفت"نگی داری پروينچه موهای قش: "گويد و می" کند هربانی میکدخدا م"و 
ی مصرف قرص   از پروين در باره"منش دمکرات"کند که کدخدای  جا ادامه پيدا می آن

 و بعد از کند که شوهرش چه ريختی شده است یپرسد و به او يادآوری م ضدبارداری می
ولی راوی ". آورد ان مید نهايی را به زبقص"بيند،  بخش نمی اين که صحبت را نتيجه

خواهد  کدخدای مزبور که نمی". شود کدخدا با قاطعيت رد می پيشنهاد برادر" :گويد می
کند و  ها رفتار کند، دست از پا درازتر عقب نشينی می خدای نکرده برخالف ميل سوژه

. فرستد عنت می و بر بخت بد خود لدر ميان جاده زانوی غم بغل کردهشايد هم تا صبح 
کند که پسری از خلوت بودن خانه  تنها اشکال کار در اين است که خواننده گمان می
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دخترش برآمده است که توفيقی   استفاده کرده و با دوز و کلک در صدد فريب دوست
  . شود ی تجاوزگری ديده نمی هيچ عنصری از روحيه. يابد نمی

به : "گويد میراوی نام بهيه و دارای همسر و فرزند که ی است به توابپنجمين مورد، 
در رابطه با " کدخدا"مشخص نيست چرا ." اجبار در عقب لندرور با کدخدا خوابيده بود

عمل نکرده و به اجبار با او مثل بقيه  "یپيشنهاد"ی   هم بوده، به شيوهبهيه که تواب
و   تصاحب شود"زور" بوده، حقش بوده که به "تواب" شايد اين يکی چون .خوابيده است

  !اند تنها پيشنهاد همخوابگی داده شود  به ديگرانی که سرموضعی بوده
شناسان دنيا بپرسيد آيا به ناد همراه است؟ برويد از تمام روادر کجای دنيا تجاوز با پيشنه

سوژه، ی تجاوز، تنها به خاطر عدم همراهی  اند که در لحظه عمرشان کسی را ديده
ی تجاوز به زنان  گونه برخورد کردن با مسئله  آيا اين؟قصدش را انجام نداده باشد

ند  لوث کردن رنج و عذابی که زنان دردم؛های جمهوری اسالمی زندانی در زندان
  ٣٥٨ اند، نيست؟ قربانی متحمل شده

  
ای به  ن بوده است، طی نامه زندا۶۴ تا ۵٩ که از سال زندانی مجاهد، غالمرضا جالل

  : نويسد   می به گاليندوپل۶٨ دی ماه ۵تاريخ 
 جلوی چشمانم ١٣۶١چندين دختر و پسر مجاهد خلق را در مهرماه سال 

 که خوانده شد، دست راست مورد تجاوز قرار دادند و سپس طبق حکم دادگاه
   ٣٥٩...ها را رها کردند تا بميرند ها را قطع کردند و آن  آنو پای چپ

دهد که برای چه او را برده بودند تا در ضيافت تجاوز به   توضيحی نمیجالل غالمرضا
 است ولی  ها را ديده ی اين  همهآقای جالل! ر مجاهد خلق شرکت کندچندين دختر و پس

  ! اند، ذکر کند که اين کارها را انجام دادهکند نام کسانی  فراموش می
داند تجاوز  جا مبتدی است که نمی های محيرالعقول تا آن  در خلق داستانغالمرضا جالل

 شرعی انجام حکم اعدام و بر اساس اصول و فتواهایبه زندانی زن قبل از جاری شدن 
   از همه. تاکنون تراشيده نشده استيهیرای تجاوز به مردان چنين توجگيرد و ب می
بينی   شيوه برای مجازات محارب پيش۴داند که بر اساس قوانين شرعی،   تر او نمی مهم

 حاکم شرع.  آن است آويز کردن دو شيوه  حلق وشده است؛ قطع دست راست و پای چپ
   ٣٦٠. را  از دو شيوهدارد و نه تلفيقی در موقع مجازات يک شيوه را معمول می

                                                 
ان و نگارش صحنه        موضوعی که مورد نقد قرار گرفته نحوه         358 ودن        ی بي ا غيرواقعی ب ه واقعی و ي هاست و ن

  . ها اصل آن
  ۶٨، دی و بهمن۵١ی  ی شورا، انتشارات شورای ملی مقاومت ايران، شماره   ماهنامه359
ی اعدام   نشريه مجاهد به حضور اجباری خود در جوخهای ديگر در  و در مقاله٨۵ در سال غالمرضا جالل  360
کند اما سخنی از   که از هر دری صحبت می ی مزبور با آن وی در مقاله. کند  اشاره می۶٠ زندانی در مهر ٣۶٠

البته معلوم نيست آيا در تاريخ . آورد ها پيش از اعدام به ميان نمی تجاوز به زنان و مردان و قطع دست و پای آن
 رجوع کنيد ی اعدام برده بودند و يا تنها اشتباهی در ذکر تاريخ به وجود آمده است؟  او را دوباره به جوخه۶١مهر 
  http://www.hambastegimeli.com/node/27103 : به
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٢٣  
 گزارشی نوبرانه از زندان 
های جمهوری اسالمی را  های در ارتباط با زندان ترين گزارش يکی از کسانی که نوبرانه
 که حتا يک روز نيز است ، يکی از اعضای سابق مجاهدينارائه داده است، آذر معزز

های  ها و شخصيت متأسفانه گروه! ی اسالمی نرسيده استهای جمهور پايش به زندان
های  ن هايی از او، به حمايت از داستا سياسی مخالف مجاهدين، بعدها با انتشار عکس

اين دسته از   کههايی در گزارش. بوددر آن نای حقيقت  ای برخاستند که ذره شده ساخته
ی وجود دارند که به شاهدان: دن بود ، مدعی شدههای سياسی انتشار دادند افراد و گروه

 را از ی آذر معزز ی يکی از رهبران مجاهدين، جنازهچ  مهدی ابريشماند چشم ديده
  .کند در حالی که او در اروپا زندگی می. فاضالب قرارگاه اشرف بيرون آورده است

ی واشنگتن پست، تحت عنوان گزارشی از  که از قول وی در روزنامهاردی از جمله مو
 اين ،" ...قرار است هيأت حقوقی ملل متحد " چاپ شد، مطلبی است به نام ،پاريس

  .  نيز درج شده است"ی شورا ويژه"ی  مطلب در ماهنامه
  

 بوده ، عضو مجاهدين١٩٨۶ ساله، از زمان فرار در ماه مه ٢٢ آذر معزز
 ساله، که در ٨معزز گفت به او گفته شده است که دخترش نسرين، . است

 در ًاجا گذراند، مجدد  سال اول زندگيش را در آن۴زندان به دنيا آمد و 
گفت گاليندو به او گفته است سعی  ... معزز در يک مصاحبه. زندان است

عزز گفت او در سن م. خواهد کرد در رابطه با سرنوشت نسرين تحقيق کند
، بعد از شرکت در يک تظاهرات در تهران ١٩٨١ سالگی، در ماه ژوئن ١۴

او با همسرش، ناصر، يک محصل دوره دبيرستان و از . دستگير گرديد
 ماهه ٣فعاالن مجاهدين، در ماه فوريه ازدواج کرده بود و وقتی زندانی شد 

 ضرب و شتم و اجبار به اين خانم ادعا نمود که او تجاوزاتی از. حامله بود
 شدن به وسيله آپولو، ايستادن در آب يخ طی مدتی طوالنی گرفته تا شکنجه

يی شبيه به کاله خود، که به گفته او آسيبی دائمی به جمجمه اش  وسيله
  ٣٦١ .رسانده، را متحمل شده است

پايان در  های بی جههايی از شکن داستان"روزنامه واشنگتن تايمز، در مطلبی با عنوان 
  :نويسد  از قول وی می"ايران

ای را  او صحنه.  در زندان بوده است١٩٨۴ تا ١٩٨١خانم معزز از ... 
ی يک زندان   جوان زنده در کوره٢کند که ديده يک زن و  توصيف می
 ايران، او به تحقيق گر ملل متحد، که نقض حقوق بشر در. اند سوزانده شده

کند،  ، را بررسی می١٩٧٩ در سال اهللا خمينی  آيتپس از به قدرت رسيدن
                                                 

  . ۶٧ ، صفحه۶٨، دی و بهمن ۵١ شماره بشر در ايران، های نقض حقوق  شورا، ويژه اسناد و گزارش   ماهنامه361
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برای ترساندن او و ساير . "درست مثل يک کوره باز در نانوايی بود": گفت
. ی آدم سوزی را تماشا کنند ها را مجبور کردند که اين صحنه زندانيان آن

 ٢پاسداران به حساب او هم رسيدند و به صورت و پشت و پاهای دختر 
اش نسرين لگد زدند، آن قدر که پای چپش فلج شد و زير چشمش جای  ساله

 ساله او را به انتقام ٨مسئوالن در حال حاضر دختر .... زخم باقی است
  ٣٦٢ .فرار او در دست دارند

در عمرش، خانم معزز .  بودبچه مير ، همسر دوست عزيزم، ناصر صابرآذر معزز
فرزند او نيز نه تنها در زندان به دنيا نيامده، . حتا يک ساعت نيز در زندان نبوده است

شود  شناخت او و فرزندش از زندان، مربوط می. تجربه نکرده استنيز بلکه زندان را 
 به شهادت  در گوهردشت۶٧ مردادماه ١٨ای با پدرش که در  های نوبه به مالقات

تر،   و از همه جالب"های متحمل شده شکنجه"  از زندان وتوصيف آذر معزز. رسد می
گردد به  سوختند، نيز بر می  و تماشای سه نفر که در آن می"ی نانوايی کوره"داستان 

  .سرايی استعداد او در افسانه
 سود يا زيانبه های معجول  جاست که اين سيکل معيوب گزارش اما سؤال اساسی اين

خواهد ادامه داشته باشد؟ چرا  ما تا کجا می  ها و يا حوادث تاريخی در ميهن شخصيت
 برده شود که زندان را بايد از ميان خيل عظيم زندانيان سياسی، کسی به نزد گاليندوپل

  تنها در مالقات با همسرش ديده است؟ اشکال در کجاست؟ 
ها  های مختلف تهران و شهرستان های واقعی رژيم در زندان يتهزاران فاکت از جنا

ی ملل متحد موردی منتقل شود که اصًال وجود  چرا بايد به گزارشگر ويژه. وجود دارند
خارجی نداشته است؟ آيا رژيم جمهوری اسالمی کم جنايت انجام داده است و دست ما از 

انداختند تا نقض   می"تنور نانوايی"  دراسناد و مدارک خالی است؟ آيا بايد حتمًا کسی را
ها به طور واقعی بارها در  بدتر از اين های صد گرفت؟ وقتی جنايت حقوق بشر انجام می

ها و  سرايی  به چنين داستان، آيا واقعًا نيازی است شدههای جمهوری اسالمی اعمال  زندان
   است؟يیها بافی مهمل

  
٢۴  

  حصار  و قضيه فرار از زندان قزلجمشيد تفريشی
در  ،که چندين بار دست به دست شده وزارت اطالعات رژيم مأموريک  جمشيد تفريشی

  :شود مدعی می) سياووش اوستا ( ای با حسن عباسیمصاحبه
خود من هم که . شود  برادرم شيرزاد اعدام می۶۶ بهمن ١٩در : تفريشی
کرديم که حداقل يک نفر از خانواده  بنابر اين بايد تالش می. ام بودمزير اعد

روی اين اساس .  بيايد بيروند از اين تشکيالت وما بتواند رهايی پيدا کن
                                                 

 .١١٠ی  صفحه  پيشين، 362
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همين . ن فرار کنمتالش مضاعف را گذاشتيم روی اين که من بتوانم از زندا
 من توانستم از زندان فرار کنم و بيايم ۶۶های نوروز سال  هم شد در نزديک
  .خارج از زندان
 آيا سازمان در فرارتان از زندان آقای مهندس جمشيد تفريشی: حسن عباسی

   خلق ايران هم به شما کمک کرد؟مجاهدين
دوستان و خانواده من .  کوچکترين کمکی نکردسازمان مجاهدين: تفريشی

مدت بسيار زيادی . کمک کردند و با طرحی که خودم رويش کار کرده بودم
که شود گفت  ها اين بود که من می يکی از اين طرح. م کار کرده بودمه

  ...ها  حتوانستم يک سلسله طر سرايدار رئيس زندان بودم و می
  ؟ در زندان تهران، اوين:حسن عباسی

 و از آن جا حصار ، چون منتقل شده بودم به قزلحصار در قزل: تفريشی
قال داده بودم هايی که خودم طراحی کرده بودم و به خارج انت طبق اين برنامه

  ....ها کار کرده و زمينه فرار من از زندان فراهم شد و در خارج روی اين
  . در جمهوری اسالمی شما سه سال در زندان بوديد:عباسی
  ماه زير شکنجه٨در جمهوری اسالمی سه سال زندان بودم و : تفريشی
 ٣٦٣ .بودم

ای از زندان داشته و فکر  ، تصوير ابلهانههای رژيم نيافتاده  گذرش به زندان کهتفريشی
 وی برای فرار تا زندان رژيم جايی است که رئيس آن نياز به سرايدار هم داشته کند می

کنند يک محکوم زير اعدام   بيان نمی،گر او و مصاحبه. از زندان نقش او را بازی کند
 زندان شده است؟ چه خدماتی را در يدار رئيسا چگونه سر،که برادرش هم اعدام شده

گر و  ای که مصاحبه نکتهاختيار رژيم قرار داده است که مورد اعتماد قرار گرفته است؟ 
 ۶۵ماه سال   در آبانحصار که زندان قزلاند اين است   بوده غافلمصاحبه شونده از آن

پيش از . ن مواد مخدر تعلق داشتاز زندانيان سياسی تخليه شده بود و زندان به محکوما
 تعدادی ۶٢تنها در اواخر سال . کردند جا منتقل نمی ن نيز زندانيان زير حکم را به آنآ

 حصار از زندانيانی را که دارای اعدام تعليقی بودند برای مدت کوتاهی در قرنطينه قزل
 .محبوس کردند

  
٢۵  

  "گری انقالبی"ابتذال در لباس 
 ما ی  وارونههای اينترنتی حاکی از نبوغ سرشار ق شخصيتی خيالی بر روی سايتخل

ی سياسی که  ظاهرًا با وجود صدها هزار زندانی و يا دستگير شده. ايرانيان است
باشيم و   همچنان در اين زمينه نيز دچار کمبود می شان خورده ما صابون رژيم به تن

                                                 
  .  سايت نگاه نو، از سايت های وابسته به وزارت اطالعات رژيم که در نروژ فعال است363
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 با ٨۴ بهار است که از "زنیسوپر" مهری اميری.  هستيمهای خيالی نيازمند خلق پديده
های اينترنتی پا به عرصه وجود گذاشته و يک تنه به جنگ  ها و وبالگ  حضور در سايت

داخل   و محيرالعقولعلنیهای   فعاليتانواع و اقسام پيشتاز  و  رفته بندانش غدارهرژيم و 
با راديوها و مطبوعات و گيرد   ه عهده میها را ب او رهبری تظاهرات !کشور است

قل هو "گويی که ! افتد که هيچ اتفاقی هم برايش نمی کند و طرفه آن خارجی مصاحبه می
کند و  میدور و برش خواند و فوتی   می"... ايديهم سدًا   جعلنا من بين و" و يا "اهللا

برای  !شوند  نمیرشانو در کنای حضور ا شوند و متوجه مأموران رژيم کور و نابينا می
يده شده ی زندان نيز برايش تراش  سابقه مورد قبول و پذيرش همگان افتد اين پديدهکه  آن

 مدعی است که موجود خيالی،. ی زندان يک جای کار لنگ بود گويی بدون سابقه. است
و  را هدايت "مبارزات زنان"و پس از آن در ايران  شده دستگير و شکنجه ٧٩در سال 
  : نويسد  می و زندانباناناش با بازجويان  او در مورد برخورد خيالی. کند می رهبری

واقعيت اين بود آه شرايط زندان آه بيانگر شرايط جامعه بود، خيلی عوض 
آردم بازجو و زندانبان از ما  شده بود، لحظاتی داشتم آه احساس می

های  حليلترسند و خيلی از جاها از موضع پايين شروع به توضيح و ت می
خواهند برای فردای انقالب و قيام  آردند گويی آه می می "چپ اندر قيچی"

به همين دليل ! شان داشته باشندمزدوري خلق، توجيهی برای آارهای خود و
آردم  مان را در برخورد با آنان باال برديم، در عمل احساس می ما هم تهاجم

، بنابراين خيلی از جاها دارم  به لحاظ تعادل قوا برتریاآه نسبت به آنان حت
آردم و با مشاهده  آردم و آنان را سئوال پيچ می ها حسابرسی می من از آن

و اما واقعيت تابناآی را . آردم  احساس قدرت میها درونًا زبونی و ضعف آن
آه در باال به آن اشاره آردم اين بود آه به دليل باال رفتن اعتراضات و 

 ها نيز در  آن، عمًالن مزدوران حاآمن دست ايهای جامعه و رو شد آگاهی
به ! فتنددستگاه تعادل قوا متوجه شده بودند آه بهتر است با ما زياد در ني

آه ابتدای ورودم به زندان  ها را بخوانم و از اين وانستم درون آنت خوبی می
 شاهد اين واقعيت بودم آه ترس در ترس داشتم به خودم خنديدم چون عمًال

زند و به اين حقيقت ايمان  های اين مزدوران موج می هره و چشمدل و چ
ها  ه بچهبه شوخی ب. عوض شده و فاز، فاز تهاجم استآوردم آه سرفصل 

، آه حاال نوبت گربه است آه از موشه   شدهگفتم مثل آارتن تام و جری می
  ٣٦٤...! فرار آنه بترسه و

.  تنها مشت نمونه خروار است اين. کنم بار ايشان خودداری می از ذکر بقيه داستان ماللت
ی  رفته که به عمرش زندان نديده و با پديدهفرو   اميریمهری ِددر جلناشی  ی نويسنده
 آشنا نيست يک مشت اش "سالمیا"هم از نوع  آن ...و، کابل شکنجهزندانبان،  ،بازجو
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ايران را نديده به رنگ هاست  الکسی که سگفتاری و نوشتاری شعر و شعار با فرهنگ 
خندد و رنج و  دهد و به ريش هرچه زندانی و زجر کشيده است می خورد خاليق می

در اين بار ابتذال  به اين شکل .گيرد  میبازیحرمان و درد صدها هزار تن را نيز به 
تصور کنيد . گشايد نويسی در مورد زندان نيز دست می به خاطره "گری انقالبی"لباس 

 پا به زندان و تأثير چنين تبليغات کذبی  با خواندن چنين هجوياتی و يا تحتفرادی ا
اين مهمالت در شرايطی . داند  خدا می،های آن بگذارند، نتيجه چه خواهد شد واقعيت
از انجام هيچ جنايتی حتا در حق های مزبور  در سالشود که همين بازجويان  بافته می

درک ی ناشی   نويسنده. که از ياران خودشان بود فروگذار نکردندهمسر سعيد امامی
 را به زير سؤال   وسطايیکند که به اين شکل شقاوت و بيرحمی يک رژيم قرون نمی
   .برد می
  

٢۶  
  "مصلوب" و کتاب کتايون آذرلی
کند، در روايتی سراسر    معرفی می"ار چپافک" که خود را دارای کتايون آذرلی

درازی و   با دست"مصلوب" از زندان مشهد و نيشابور، در کتابی به نام نادرست
ی  ها و قوه گيری ناشيانه از آن   و خاطرات زندانيان سياسی و بهرهها  برد به کتاب دست

ب و جعل های ديگران، جز گسترش دادن بازار سياه تقل تخيل شخصی و احتماًال کمک
گويی تمام تالش وی در . ، کار ديگری انجام نداده است"خاطرات زندان"در ارتباط با 
  . خبر از همه جا بگيرد  قطره اشکی از چشم خوانندگان بیکهاين بوده است 
يسی جعلی ای که به سناريوی يک فيلم هندی و يا ِک  صفحه٣٧٠ در کتابی کتايون آذرلی

گويد و    در کشورهای اروپايی شبيه است، از هر دری سخن می و اقامتپناهندگیبرای 
اش،  "مصلوب" با کتاب او. کند های رژيم معرفی می  خود را قربانی انواع و اقسام جنايت

در اين کتاب قرار نيست . در واقع پيش از هر چيز، حقيقت را به صليب کشيده است
  . از منطق برخوردار باشدای شکلی حقيقی داشته و هيچ واقعه

ترين مسائل سياسی و  اطالعی او از بديهی ی نگارش نويسنده و طرح مطالب و بی شيوه
اندازد که وی اساسًا زندان بوده باشد و يا  تاريخی ايران معاصر، انسان را به ترديد می

 نه ذرلیکتايون آی  داوری من در باره! در ارتباط با مسائل سياسی به زندان افتاده باشد
های وی و  ی نوشته ، بلکه با توجه و بر پايهاوی  بر اساس آگاهی از وضعيت و يا سابقه
: توانم خودم را قانع کنم و بگويم متأسفانه نمی. مسائل طرح شده در کتاب ايشان است

است که شخص  های خود بوده  چنان غرق در اوهام و خيالبافی کنم و او آن شايد اشتباه می
ولی به ضرس  !رساند المی را به اين داوری میسائل زندان در جمهوری اسآگاه به م
توانم بگويم که هيچ روايت واقعی يا حتا نزديک به واقعيت در ارتباط با مسائل  قاطع می

 سر، خوانندگان را بر توليد و نشر اين گونه آثار. شود زندان، در اين کتاب يافت نمی
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شان  های جمهوری اسالمی جوانی سانی که در زندانی واقعی ک نامه دوراهی پذيرش رنج
های   ، تنها به لوث شدن جنايتها "نويسی خاطره"گونه  اين. دهد پرپر شده است، قرار می

  . اندازد ای از شک و ترديد بر همه چيز می کند و سايه رژيم کمک می
هايم بی  فته تا گ"مصلوب"هايی است از کتاب  چه که در زير خواهد آمد، تنها نمونه آن

ای از کتاب و بدون اغراق هيچ روايت   صفحهکمتروگرنه . مدرک و دليل نبوده باشد
 که در تضاد زمانی و يا موضوعی با ديگر  نيستای از سوی کتايون آذرلی  شده مطرح
  .واقعيت نبوده باشدبا های کتاب و يا  قسمت

شان  کند که پاسداران برای دستگيری وی به خانه را توصيف میی  ا  صحنهکتايون آذرلی
  : اند  قرار دادهضرب و شتمحمله کرده و مادرش را مورد 

تکفير و تحقيرش . ها بر صورتش زدند سيلی. مادرم را در مقابلم کوفتند
! چنين او را تربيت کرده است کردند که چنين دختری را به دنيا آورده، اين

پدرم با هر سيلی که بر صورت آن زن پير فرتوت کوفته . ناليد م میمادر
. کوفت  او می... و ! محض رضای خدا، نزن مرد: زد شد، فرياد می می

ها را  ترين فحش گريست و پاسدار به او رکيک مادرم می. کوفت  میهمچنان
و ناليد و از سر بيخودی  مادر سر به زير فرو برده بود و می. کرد نثار می

دردی که بر جانش نشسته بود اندکی از گيسوان سپيد رنگش، به قدر دو بند 
  ٣٦٥.انگشت، به در آمده بود

 ساله معرفی ۶٠ تا ۵٠گرش را پيرزنی   کتاب شکنجه٣٣ی   در صفحهکتايون آذرلی
ادربزرگم توانست به جای م قطعًا می: گويد ی او می  کتاب در باره٨۴ کند و در صفحه می
 ساله او را ۶٠ تا ۵٠کنيد که دروغگو کم حافظه است؟ وقتی زنی   آيا تصور نمی. باشد

  گيسوانی"اش با "پير وفرتوت"اندازد، آيا توصيفی که او از مادر  به ياد مادربزرگش می
انداخت؟  گر او را به ياد مادرش می بايد پيرزن شکنجه است؟ آيا نمی کند، واقعی  می"سفيد
ی آذرل گونه باشد که کتايون  تواند آن  ساله است، می۶٠ تا ۵٠ادری که فرزنِد زنی آيا م

 و پدرش کاری ندارند و سيلی به گوش کند؟ پاسداران با کتايون آذرلی توصيف می
آن . نندز  است، می مادرش که تازه عمل جراحی داشته و روی صندلی چرخدار نشسته

   است؟واقعیآيا برخورد پاسداران ! هم به جرم اين که چرا کتايون را زاييده است
ی   شناسد و نه مسئوالن رسيدگی به پرونده  نه رئيس زندان مشهد را میکتايون آذرلی

جمهوری يی و نه روال قضايی در زندانيان سياسی در مشهد را و نه محل بازجو
نيز تنها ... رود و در خالل دوران بازجويی و او با چشم باز به زندان می. اسالمی را

نويسد در  او می! بند است  بدون چشممواردبند به چشم دارد و در باقی   بار چشم يک
. ای بوده است ای حبس بوده که يک سمت آن ميله دوران زيربازجويی در سلول انفرادی

  ! اش محبوس بوده، ببيند روی انسته فردی را که در سلول روبهتو ولی او تنها می
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وگو با افراد  شود که او قادر به ديدن و گفت های بعد کتاب مشخص می البته در صفحه
برای هم   آن،داند که سلول انفرادی هر کس که زندان بوده، می. زيادی بوده است

 ای نيست که زندانيان شکنجه  آن ميله  يک سمت دارند، قرارزيربازجويیزندانيانی که 
  . های آن به درد دل با يکديگر بپردازند   ميله شده از پشت

به شکلی که نويسنده تشريح آباد مشهد سلول انفرادی و زيرزمين  در ثانی زندان وکيل
  . نداردکند،  می

 سال، روزی دو مرتبه در سلول نويسد که دکتر معالجش به مدت بيش از يک او می
هايش را پانسمان کرده و در همين دوران برای تحمل   به او سر زده و زخمانفرادی
های اروپا نيز  آيا کسی شنيده که در بيمارستان. داده است ها به او روحيه هم می سختی

با گونه  ان مخوف رژيم اينجراحت بيماری را روزی دوبار پانسمان کنند؟ آيا دکتر زند
که خانم آذرلی بعد از انتقال به بند عمومی ديگر نيازی  کند؟ جالب آن  میزندانی رفتار

  آيا عجيب نيست؟. کند ها پيدا نمی به دوا و درمان و پانسمان زخم
 بازجويی او را به اتيش در اولين جلس در مشهد بازجو۶٣شود در سال  او مدعی می

برده  بعدها حتا به طور ظاهری نيز به دادگاه! کند  سال زندان محکوم می۴مل تح
  :کنند شود و همان چهارسال زندان را به او ابالغ می نمی

ای نوشت و اشاره  چيزی بر روی پرونده.  به سوی ميزش بازگشتبازجو
سپس رو . د نظر ديگری ببردکرد به نگهبان که مرا و هايده را به محل مور

 دليل منطقی، دفاعی از خود، گفت که به کوچکترينکرد به من و بدون 
بايست  چهارسال زندان محکوم هستم اما قبل از آن که حکم را بگذرانم می

  ٣٦٦.کمی ادب شوم
های گذشته از  های رژيم نسبت به سال  که در زندان۶٣اما بعيد است در اواخر سال 

 و در اوج ۶٠چرا که در سال . خوردار بودند، چنين اتفاقی افتاده باشدشرايط بهتری بر
ای در  ی يک دقيقهها، حتا اگر شده دادگاه انگيز زندان بحران و شرايط به غايت وحشت

در جريان  .ندکرد يی و يا روی تخت بهداری برگزار کنند، اين کار را میی بازجو شعبه
  . بردند  می  نيز همه را به دادگاه۶٧عام  قتل

البته سر ! (های بازجويی دهد، آن هم در اولين جلسه بازجو که به کسی حکم زندان نمی
در اين مورد هم حکم از قبل توسط . شود به نيست کردن افراد شامل موضوع فوق نمی

 بازجويان در خالل کار بازجويی به عنوان دستاويز چه که آن.) شد  صادر میحاکم شرع
کنند، تهديد زندانی به کشتن در  برای افزايش فشار روانی روی فرد از آن استفاده می

ی که کسی از سرنوشتش مطلع نشود ا گونه ای به زير کابل، اعدام و انداختن او در چاله
 برای تخريب روحيه و شکستن ی الزم کنند زمينه و به اين طريق سعی می. باشد می ...و

در واقع او را تهديد . دارند مقاومت زندانی را فراهم کرده و او را به همکاری وا
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که  نه اين! شوی ، به چنين سرنوشتی دچار می با مادر صورت عدم همکاری:  کهکنند می
در .  حکم نهايی او را که تنها چهار سال است، به او اعالم کنند ها در همان اولين جلسه

را تجربه کرده باشد و در آن شرايط هزار بار مرگ را   ثانی کسی نيست که شکنجه
ای  که با شنيدن چهار سال حبس، دچار چنان وضعيت روحی نه اين. باشد آرزو نکرده 

ای از گوشت   ی محکم به عقب براند و بعد تکه شود که دست نگهبان را با يک ضربه
 و آويزان کند و آب دهانش را به صورت بازجو تف "قلوه کن" دندان دست بازجو را با

   ٣٦٧!کند
  :دنويس گاه می ه شکنجه و شکنجهدر بارکتايون آذرلی 

. چال شماره سه ببرنداج آقا دستور داد تا مرا به سياهآن روز بار دگر ح
چه روی  ها هر يک بنا به آن ؟ از قرار معلوم سياهچال!سياهچال شماره سه

بندی  و بر اساس ارزش جرم مرتکب شده، طبقه گذشت ید و مدا می
   ٣٦٨.شدند می
گيرد   حتمًا در سياهچال انجام میکند شکنجه گاه نديده است، فکر می  شکنجهًااو که ظاهر
اند،   گفته"دوزخ"چه که برای  بندی دارد و هر کس، همانند آن بندی و درجه و آن هم طبقه

  !ود را داردطبقه و جايگاه خ
توانست به جای  تا آمدم نگاه کنم که پيره زن مفلوک، اين زنی که قطعًا می

خواهد با من چه کند، در يک لحظه هولناک  بار می مادر بزرگم باشد، اين
هايی  بر روی گيره. هايم وصل شد چهار چنگک، چهار گيره محکم به ناخن

 هر گيره فنری وجود در پشت ی فلزی شکلی قرار گرفته بودند و که صفحه
ها مثل  گيره. کرد داشت که حرکت دست جالد، مثل يک اهرم قوی عمل می

هايش به تن آدميزاد قفل کرده باشند و او را  های يک سوسمار که دندان دندان
با فشار و سختی به قعر آب فرو برد، انگشتانم را به خود قفل کرده بود از 

دستور بعدی ... دگر باالی سرم ايستادبار . وحشت و درد فرياد بلندی کشيدم
در يک . داشت صادر کرد که سر از صورتم بر می را با يک اشاره در حالی

احساس کردم دستم . ی کوتاه از چهار چنگک تمام وجودم آويزان شد لحظه
ها  هايم از آن چنگک من از نوک انگشتانم، ناخن. ... از کتفم جدا شده است

   ٣٦٩...شدم آويزان می
اند، به خوبی آگاه هستند که آويزان کردن   شده شکنجهکه در دوران شاه و خمينی یکسان

آويزان کردن معمول نيز از مچ دست يا پا . ناپذير است از ناخن و يا حتا انگشت امکان
جزو ناخن کشيدن . دستگاهی نيز به اين منظور تاکنون ساخته نشده است. گيرد انجام می
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های يک دست،  حتا تمام ناخن.  نه"آويزان کردن از ناخن"های مرسوم است ولی  شکنجه
دستگاهی که ! شوند می توانند تحمل جسم پنجاه کيلويی را بکنند؛ در جا کنده   نمیگاه هيچ

 بايد قبًال زير ناخن رفته باشد و ناخن کند، برای گير کردن به ناخن حتمًا او توصيف می
ای رخ داده باشد، ديگر امکان آويزان  اگر چنين پديده. جدا کرده باشدرا از گوشت 

  . رود کردن فرد از ناخن نمی
 با  بازجوتا را بسته های کتايون آذرلی گر قبًال يک بار نيز دست اين پيرزن شکنجه

  ٣٧٠.سوزاندب هايش را با آتش سيگار افتادن روی بدن خانم آذرلی، سينه
در . کند که مجازاتی است برای جرائم عادی  ياد می"حد" به عنوان او از شکنجه

در . شود  برای توصيف شکنجه ياد می"تعزير"ی  های جمهوری اسالمی از کلمه زندان
شالق او اطالعی ندارد که .  فوق استفاده نشده استاسم بار نيز از  سراسر کتاب يک

ی خيس که در مقايسه با کابل از درد  گيرد و نه تسمه  ی کابل انجام می  زدن به وسيله
دهند که   ساله نمی۶٠-۵٠ را به پيرزنی ضربات کابل. ی برخوردار استکمتربسيار 
 از زدن کابل به کف ، کردن شکنجهزجرآورتر که برای داند نمی کتايون آذرلی. بزند

 ۵٠ از کمترنويسد در اثر خوردن   میوی.  پشت اوبرنند و نه ک پای زندانی استفاده می
 ساله نواخته شده، آنقدر فرياد زده که ۶٠-۵٠ی خيس که توسط پيرزنی  ضربه تسمه

 او، تخت شکنجه و زمين را خونی کرده و مجبور به شستن  خون گلويش، گيسوان بلند
اند که پيرزن قرآنی را  هدر حالی وارد شدات  اين ضرب٣٧١.ها با سطل آب شده بودند آن

  .توانسته باالتر رود نيز زير بغل نگاه داشته بود و دستش از حد مشخصی نمی
د نيست بلکه نوعی از بستن دست با نداند که قپانی نوعی از دستب  حتا نمیکتايون آذرلی

 به نوعی نجهاين شکل از شک. دستبند معمولی است که به دستبند قپانی معروف است
نويسد که به وی دستبند قپانی  او می. شبيه به قپان کردن گوسفند و وزن کشی آن است

های بازجو  يان حمله نکند و سپس روی صندلی نشسته و به سوالزده بودند تا به بازجو
ی که کارکرد  کسان٣٧٢.ايستد ها رو به ديوار می دهد و يا بعد از آن ساعت جواب می

چرا که وقتی . خندند  به اين ادعاها فقط می،اند  کرده اند و يا تجربه قپانی را ديده بنددست
يک دست را از باالی سرتان و دست ديگر را از پايين کمرتان آورده و با فشار به 

تان بزنند، خود  وقت يک دستبند معمولی به دست سمت باال به دست ديگرتان رسانده و آن
که مدتی از اجرای اين   خم خواهيد شد؛ به خصوص ايناندک زمانیود پس از به خ

  .  نيز گذشته باشد شکنجه
ماند و  شود و جای سالمی در بدنش باقی نمی  میکه شديدًا شکنجه  پس از آنکتايون آذرلی
 بازهم از چنان قدرت روحی ،تداف تر دست راستش در اثر شکنجه از کار می از همه مهم
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 را به شدت مضروب کرده و تنها  برخوردار است که نگهبان سلول انفرادیای و جسمی
 آيا ٣٧٣.کند  چادر زن پاسدار را بر سرش جر و واجر می) تأکيد از اوست(با دست چپش

برای اين کار ، آيا ای را جر و واجر کرد  پارچه،توان تصور کرد تنها با يک دست می
   نياز به دو دست نيست؟

يی و ی بازجو های سياسی و نه از نحوه خانم آذرلی نه از سياست خبر دارد و نه از گروه
در هر دو باری .  استمذهبو اسالم ضد داند و   می"چپ" ولی خود را ،هايش پرسش

 دهد نيز در ميان "چپ" حتا يک کتاب که بوی وابستگی به شود،  میکه دستگير
علی  های دکتر ولی در هر دوبار کتاب. شناسد که نام برد هايش نيست و يا او نمی کتاب

های فدايی خلق دستگير شده  او در ارتباط با چريک. شوند اش پيدا می  در خانهشريعتی
گويد  رد که میقدر ذهن غيرسياسی دا آن. ها ی آن دسته  کند کدام مشخص نمی. است

 رهبريت يکی از باندهای"در عين حالی که او : ای نوشته است بازجويش روی برگه
" های شبانه مسئول ارائه و پخش اعالميه"را به عهده دارد  ٣٧٤"های فدايی خلق چريک

ی  ای است که بعد از چند سال تجربه آخر کدام بازجوی کارکشته. ٣٧٥نيز بوده است
يکی از "  رهبری هم آن( است  جريانی"رهبری" موضع بازجويی نداند کسی که در

  ! کند ، اعالميه شبانه پخش نمی)"های فدايی خلق باندهای چريک
اسم . متأهلم يا مجرد" از من سوال کرد که بازجو: کند  روايت میهمچنين کتايون آذرلی
ضيه اسلحه چيه و نه تا حاال اسم شب دانم ق می اما من نه" و ٣٧٦..."شبم چيست 

خواهی از ايست  مگر می. پرسند  نمی"اسم شب" در زندان اما راجع به ٣٧٧"داشتم
اسم "از فرد !  باشد"اسم شب"ی حفاظت شده عبور کنی که نياز به  بازرسی و منطقه

  در"سياسی"ايشان که چند سال به اتهام . اش را "اسم شب" پرسند و نه  را می"مستعارش
   کمی عجيب نيست؟.دانند  را نمی"اسم مستعار"و  "اسم شب"اند، تفاوت  زندان بوده

  : نويسد  چنان از مسائل و رخدادهای سياسی به دور است که میکتايون آذرلی
او وابسته به حزب . دختری که هم سن و سال خودم بود، مينا نام داشت

  ٣٧٨.برد شد که در زندان به سر می می سال ۵کمونيست کارگری بود و 
مينا از . ۶۵گردد به سال  مينا هم سلول و دوست خانم آذرلی است و موضوع بر می

 تأسيس شده ٧٠ی    به خاطر وابستگی به حزب کمونيست کارگری که در دهه۶٠سال 
ی خودشان   طبق گفته۶۵سن خانم آذرلی است که در سال  همو ! برد در زندان به سر می
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٤٤٤  نه زيستن نه مرگ

 ساله باشد و از چهارده سالگی در ارتباط ١٩پس مينا نيز بايد . بوده باشد ساله ١٩يد با
  . با حزب کمونيست کارگری که قرار است دهسال بعد تشکيل شود، در زندان بوده است

 با دو  ی آن در رابطه خانم آذرلی در جايی از صدور حکم اعدام و اجرای بالفاصله
  :گويد ا هم میب" ور رفتن"زندانی به خاطر 

. امان شگفت زده شديم يک روز داخل بند غوغايی به راه افتاد که همگی
های من بودند که با يکديگر روابط  ميترا و طاهره، دو نفر از هم بندی
اغلب با هم بودند، حتا وقتی برای . عاطفی محکم و استواری داشتند

نشستيم تا از  ای می ک در گوشهرفتيم و هري  به حياط زندان میهواخوری
 دو با يکديگر  مند شويم، در اين لحظات نيز آن هوای آزاد و نور آفتاب بهره

ای خود را جهت  دو بگونه که نوبت حمام بند ما بود آن بودند، حتا زمانی
ها نيز با هم  دادند تا در يک گروه هفت نفره قرار بگيرند و در حمام رفتن می

و طاهره .  بودبيست و پنج ساله وابسته به حزب رنجبرانميترا زنی . باشند
های مأموران   در يک لحظه صدای گام. ... هوادار حزب کمونيست کارگری

ناگهان درها بسته شد و اجازه . های بند به گوش رسيد و بستن درهای اتاق
حاکم شده امان رعب و وحشت  در وجود همگی. خروج نيز به ما داده نشد

کرد مأموران به عمل برخورد و.  اتفاقی افتاده استدانستيم چه نمی. بود
را کشف  ها آن  و آنای بود که انگار کسی بمب به داخل بند آورده گونه
  !اند کرده

ای بعد درب بند ما تا نيمه گشوده شد و دو خواهر  صداها دور شد و لحظه
اق شدند و هر دو برافروخته و عصبانی به وارد ات) نرگس و ناهيد (تواب

) نرگس. ...(چنان به اتاق آمدند که گويی همه بدکاره هستند. رسيدند نظر می
رفته بودن توی توالت و باهم پچ پچ ! با همين چشام. شان خودم ديدم: گفت
و بعد باز با همان حالت حق به جانب خود ادامه . توی يک توالت. کردن می
  !رفتن م ور میاونا با ه: داد
همين، طاهره و ... همين: ای به قسمت پشت اتاق انداخت و گفت او اشاره... 
  . رفتن با چشای خودم ديدم که داشتن با هم ور می. خودم ديدم. ميترا
نيمه شب صدای رگبار تيرها به . ميترا و طاهره به بند نيامدندآنروز ... 

شب  آن. ... شدند ندها اعدام میشايد بار ديگر تعدادی از نفرات ب. گوش رسيد
  ! ها رو کندن کنم کلک بچه فکر می: فريده رو به شراره کرد و گفت

منظور فريده، ميترا و طاهره بودند اما برای من تصورش سخت بود زيرا 
مدتی بعد اين عدم باور من شکل ... شان را داده بودند ها حکم اسارت به آن

   ٣٧٩. را همان شب اعدام کرده بودندآن دو. واقعی گرفت و به باور نشست
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موضوع در .  است"حزب کمونيست کارگری"يکی از قربانيان به نام طاهره، هوادار 
 تأسيس ٧٠ی  تر اشاره کردم، اين حزب در دهه گونه که پيش  اتفاق افتاده و همان۶۵سال 

طاهره اما به خاطر هواداری از حزبی که وجود خارجی نداشته است، به ! شده است
کند، صحت داشته  ی مواردی که خانم آذرلی روايت می گيرم که همه! افتد زندان می

" شرع" در ،يکديگرولی او اطالعی ندارد که به عمل نزديکی دو زن با . باشد
 ١٠٠، "ور رفتن"آن در صورت اثبات عمل و نه فقط گويند و مجازات   می"مساحقه"

 احکام ۶٠از اواخر سال ! کند  می ضربه شالق است و نه اعدام فوری که وی روايت
ی اموال بيش از يک صد   نيز احکام مصادره به ويژه اعدام وسال زندان و  باالتر از ده

 بيشتربرای تحقيق . دادند  ارجاع می"عالی قم دادگاه"هزار تومان را برای تأييد به 
بنابراين اگر حتا حکم . توان به کتاب خاطرات منتظری در اين رابطه رجوع کرد می

  مشهد اعدامدر  !توانست همان شب اجرا شود شد، نيز نمی ها صادر می اعدامی برای آن
 کسی اين بربنا. گرفت  انجام می، پاسداران تعلق داشت که به سپاه"سنگی کوه"در زندان 

 اعدام در مشهد ،تر در دوران مورد اشاره  از همه مهم.دتوانست صدای آن را بشنو نمی
  .گرفت و نه تيرباران ی دار زدن انجام می به وسيله

  : آورده است کهکتايون آذرلی
دو دختر سيزده و پانزده ساله، که به دليل . در بين ما دو تازه وارد بودند

ها از  آن. دشرکت در تظاهرات داخلی دبيرستان خود بازداشت شده بودن
  ٣٨٠...ها دو سال زندان بود حکم آن.  بودندهواداران سازمان پيکار

.  دو سال حکم دارند،دو دختر سيزده و پانزده ساله.  است۶۵اين اتفاق مربوط به سال 
 ۶٠  خرداد٣٠دستگيری به خاطر تظاهرات داخل دبيرستان، بايد مربوط به قبل از 

 نيز "پيکار"سازمان .  نبود"تظاهرات داخل دبيرستان" امکان ۶٠بعد از خرداد . دباش
تواند هوادار چيزی باشد که  کسی نمی. پس.  متالشی شده و از بين رفته بود۶٠در سال 

چگونه . اين دو دختر بچه در آن زمان بايد هشت و ده ساله باشند. ديگر وجود ندارد
تر هشت ساله يا ده ساله در دبيرستان تظاهرات کرده باشد و بعد از ممکن است يک دخ

  !چند سال دستگير شده باشد؟
  :نويسند  کتاب می٢٢١ی  خانم آذرلی در صفحه

او يکی از هواداران مجاهد . اش گذاشتم و بغضم را ترکاندم سرم را به سينه
ن و شايد اکنون ديگر نه برای م... اش کرده بودند بود که به سختی شکنجه

مهم نبود . های سياسی اعتقاد داريم يک از گروه برای او، مهم نبود که به کدام
من خائن هستم و او . من نجس هستم و او پاک. که من چپ هستم و او مجاهد

  !مبارز
 و يا "نجس" را "ها چپ" دانند مجاهدين از مسائل سياسی دور هستند که نمیقدر  ايشان آن
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   .کنند هايی که مبارزه مسلحانه می هم چپ  آن.دانند  ندانسته و نمی"نخائ"
در ميان ديگر زندانيان تازه وارد دو دختر جوان ديگر هم بودند يکی از 

ها آن دو   آن از قرار معلوم والدين. ها شانزده ساله و ديگری هفده ساله بود آن
و در تشکيالت داخل هر د. را به پاسداران معرفی کرده، تحويل داده بودند

در آن روزها دولت اعالم کرده بود که والدين نيز . دبيرستان فعاليت داشتند
های نظام نيست و عليه آن   اگر فرزندی دارند که در مسير و خط انديشه

کنند، وظيفه شرعی و مذهبی يک مسلمان واقعی است که  ی مخفی می زهرمبا
  ٣٨١...ها را به مراکز دولتی معرفی کنند آن

آن دو . کنند  اعدام می، نکرده بودندها را که توبه دهند هر دوی آن خانم آذرلی توضيح می
 اتفاق ۶۶-۶۵ درخشان و رعنا سلحشور نام دارند و موضوع در سال  زندانی طاهره
ها  ها نبود که کسی بخواهد با آن در آن زمان تشکيالتی در دبيرستان. افتاده است

-۵٨گشت به سال  چنين موضوعی بر می. اش از آن مطلع شود  خانوادههمکاری کند و
اند و امکان حضور در   يازده ساله بوده- در آن زمان دخترهای مزبور احتماًال ده . ۶٠

 مبنی بر معرفی فرزندان توسط والدين، مربوط به  فرمان خمينی !اند دبيرستان را نداشته
اند؟   لو نداده۶۶-۶۵ را تا سال نشان نيست چرا والدين فرزندامعلوم.  بوده است۶٠سال 

 سال پيش، ۶ -  ۵به خاطر فعاليت ) آن هم دختربچه( کسی را ۶۶ -  ۶۵رژيم در سال 
 را که با های مجاهدين در آن زمان حتا پيک! کرد آن هم در سطح دبيرستان، اعدام نمی

و ها به مجاهدين، به کشور وارد  آن  افراد و وصل ارج کردنهای ويژه برای خ مأموريت
  . داشتند کردند و زير حکم نگاه می شده بودند، نيز اعدام نمیدستگير 

چنينی، اعدام کودکان و نوجوانانی را که در   اين های سطحی و جعلی باور کنيد روايت
 کند ترين شکل به قتل رسيدند، نيز لوث می  به فجيع۶١-۶٠های  ل سا

واخر همين ماه بود که گروه تازه واردی از زندانيان را وارد بند ما در ا
از چند روز قبل اين شايعه پيچيده شده بود که گروه تازه وارد بدون . کردند

شان که اعدام بود در  اند و بايد در انتظار حکم اشان حکم گرفته استثنا همگی
ظهر بود که گروه را همان روز، در اواسط بعد از ...بردند بند ما به سر می

ها که هشت تن بودند دختر جوان بيست  در ميان آن...وارد بند ما کردند 
در . او روحيه بسيار خوبی داشت. ای به نام مهتاب به بند ما وارد شد ساله

 شده بود، با اين تفاوت لب به سخن باز نکرده بود، او اهل زندان شکنجه
 پيوسته بود و تا اين زمان شرکت  حزب رنجبران به۵٧رشت بود و در سال 

  ٣٨٢...ای در اين حزب داشت فعاالنه
 ،مهتاب که اکنون بيست ساله است.  اتفاق افتاده است۶۶-۶۵های  ی فوق در سال واقعه
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  غروب سپيده

 

٤٤٧

 ۵٨ در سال حزب رنجبران. در دوران پيش از انقالب بايد يازده، دوازده ساله بوده باشد
 وجود ۵٧ در سال حزب مزبور .و از به هم پيوستن چند گروه مائوئيستی تأسيس شد

که در خالل آن پذيرد   میآيا حزب رنجبران. خارجی نداشت تا مهتاب به آن پيوسته باشد
ت  دوازده ساله در استان گيالن و يا خراسان داشته است؟ تشکيال- ها عضوی يازده سال

چگونه مهتاب تا سال .  در ايران به کلی نابود شد۶١-۶٠های   در سال"حزب رنجبران"
داشته " شرکت فعاالنه"  در حالی که کودک و يا نوجوانی بيش نبوده، در اين حزب۶۵

 ،۶٧عام زندانيان در سال   در دوران قتلکند؟ سرايی نمی  داستاناست؟ آيا کتايون آذرلی
 که هر دو از  و شيرين اسالمیهای شمسی براری به نامزن دو زندانی تنها در مشهد 

 زندانی اعدامی در بندی که ٨آيا حضور . بودند، اعدام شدندزير حکم زندانيان مجاهد 
  ؟ آور نيست  تعجب۶۶-۶۵هم در سال  متعلق به زندانيان حکم دار است، آن

  :نويسد  در زندان مشهد می"تابوت" در مورد کتايون آذرلی
زمينی سرد و نمور که بوی نم در قسمت پايين زندان بود، در زيرتنبيه گاه 

بود، " تابوت"های چوبی گذاشتند که شکل  ما را داخل جعبه. کرد آن بيداد می
وقتی داخل . ک آدم بودی ي ها بقدر قد و قواره تمام طول وعرض جعبه

روز اول از . رفتيم، ديگر قادر نبوديم خود را حرکتی بدهيم ها فرو می جعبه
جا قرار داشت   و شام خبری نبود، فقط اجازه داشتيم در توالتی که هماننهار

هم زير نظر مأمورين و نگهبانان زنی که  دوبار قضای حاجت کنيم، آن
. کرد زمان به کندی گذر می. ختی بودلحظات مرگبار و س. مان بودند مراقب

  . ... حرکتیکوچکتريننه اجازه حرف زدن داشتيم، نه 
غذا را در . روز دوم، عالوه بر اجازه توالت رفتن، يک وعده غذا هم دادند

اگر !...  استانبولی پلو بودداخل يک قابلمه بزرگ ريخته بودند که اصطالحًا
. را نبلعيدم اما من با اشتها و ميل آن چه در آن دقايق همين غذا، غنيمتی بود 

خورديم، اين  نشستيم و با دست غذا می بايست دور تا دور قابلمه می می
  ٣٨٣...ی غذا خوردن برايم مشمئز کننده بود نحوه
ای بود منحصر به زندان  پديده... و " تابوت"ی  کند که پديده  توجهی نمیکتايون آذرلی

  !  و پيش از دستگيری او در مشهد۶٣ و ۶٢های  ر کرج در سالحصا قزل
ها در طبخ غذا به شکلی ماهرانه استفاده   ايشان به تقليد از آشپزی که از انواع ادويه

های  اش از زندان ها در روايت تخيلی کند، به شکلی کامًال ناشيانه از انواع تراژدی می
جدا ... ،"تابوت".راولين هدف از قرار دادن فرد د. رده استجمهوری اسالمی، استفاده ک

شود که هر روز همه کسانی که   می وقت خانم آذرلی مدعی آن. کردن فرد از جمع بود
يافتند به هنگام غذا خوردن دور يک قابلمه نشسته و با دست  در تابوت بودند، امکان می

اند که  وقات اين فرصت را داشتهدهند که حتا بعضی ا در ضمن توضيح می. غذا بخورند
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٤٤٨  نه زيستن نه مرگ

در آن شرايط رقت بار هم !  سر به سرشان گذاشته و شوخی کند"فاطی"دور هم نشسته و
جا  خانم آذرلی در همان! ی او عدم رعايت نزاکت و با دست غذا خوردن بوده است مسئله
کی ی ي حتا صدای شکنجه برند و ی بغلی، مردها به سر می شود که در دخمه  می متوجه

را " شبهای تابوتی"ی دوم   تا هفتهکتايون آذرلی ٣٨٤.شنود از اين مردها را نيز می
  :نويسد کند و بعد می تعريف می

باالخره روزی از اين روزها حاج آقا وارد دخمه شد و دستور داد تا از 
  ٣٨٥...ها خارج شويم جعبه

در حالی که . راند  نيشابور سخن میاو از ممنوعيت زندگی جمعی و کمونی در زندان
 بوده و نه مرسوم شدن اين ۶٣ و ۶٢های  ر در سالحصا اين مسئله مربوط به زندان قزل

  .۶۶-۶۵هم در سال  شيوه در زندان نيشابور آن
  ٣٨٦داد اين روز در هر دو ماه و نيم، يکبار روی می. روز مالقات فرا رسيد

های  در هيچ يک از زندان! گويد خواهد می ی خاطر هر چه می هخانم آذرلی بدون دغدغ
ی بين دو  های زندان بود، نيز فاصله  که بدترين سال۶٣ تا ۶٠های  کشور، حتا در سال

 بود و در کمترها اين فاصله به مراتب  در شهرستان. کرد مالقات از يک ماه تجاوز نمی
ای بين دو  وده و اصًال چنين فاصله در واقع دوران گشايش زندان ب۶۶، ۶۵های  ل سا

  .رفتند  به ويژه در مشهد غالب زندانيان به مرخصی نيز می. مالقات نبوده است
دهد و اين که او تقاضای داشتن  می  از بندشان خبر از بازديد واعظ طبسیکتايون آذرلی

وقتی همه او را متعجب نگاه . کند  و همراهانش می را از واعظ طبسی"دار"يک 
منظورم را روشن تر کردم : " بوده است"دار قالی"گويد منظورش   او می،کنند می

 "دار" از شنيدن نام حتا چه مسئوالن نازنينی ٣٨٧"تری کشيدند مسئولين زندان نفس راحت
 "دار قالی"د که خانم آذرلی تقاضای فهمن شود و وقتی می شان جريحه دار می احساس

  ! کشند کرده است، نفسی به راحتی می
شود،   خراسان محسوب می"خدايگان" از زندان نيشابور که ديدار واعظ طبسی

 مانند آن است که کسی بگويد خمينی. توان عنوان کرد ترين چيزی است که می مضحک
  . ر آمده باشدحصا  يا قزلندان اوينبه بازديد ز

در ! دهند خانم آذرلی از وضع حمل يک زندانی سياسی در بند عمومی زندان خبر می
زندانی چپی به ! ی زندانيان دور مانده باشد تواند از نظر بقيه حالی که چنين چيزی نمی

م و زندگی در ميان جمع شده است و قرار نام راضيه که باردار است، محکوم به اعدا
ی او چند روز بعد، از وضع حمل در ميان  بچه. است پس از وضع حمل اعدام شود

 ۶۵شود و خود راضيه دو روز بعد در سال  اش تحويل داده می زندانيان، به خانواده
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  غروب سپيده

 

٤٤٩

 يکی ديگر از نکات جالب و بديع اين وضع حمل آن است که به خاطر ٣٨٨شود اعدام می
دهند او به بهداری منتقل شود و توسط  که دکتر زن در زندان نبوده است، اجازه نمی ينا

  . دکتر مرد وضع حمل کند
 گفته بود زن مزبور را هر هفته برای چک به بهداری ًالقبکه خانم آذرلی يادش رفته 

ی  از نظر مسئوالن زندان جای بند که ظاهرًا زن زندانی در نمازخانه. بردند زندان می
کنند،  مسئوالن زندان که رعايت جوانب شرعی را می. کند مقدسی است، وضع حمل می

جا   آن"نجس شدن" آن هم در نمازخانه و ،ريزی حاصل از زايمان متوجه نيستند که خون
های بند،  مشخص نيست چرا مسئوالن زندان و تواب. نيز برخالف موازين شرعی است

ها وضع حمل کند تا نمازخانه و عبادتگاه خدا  از اتاقکنند در يکی  زندانی را مجبور نمی
  !  نشود؟"نجس"از خون حاصله 

 است "مولود کعبه" که "حضرت علی" قرار است مانند  داستان کتايون آذرلی"مولود"
شود  داند اگر گفته می او نمی.  از کار در آيد تا داستان کامل شود"مولود مسجد"
اند که  اند و گفته  به دنيا آمده، قبًال تناقض آن را حل کرده" خدا خانه" در "حضرت علی"

  !است؛ چرا که او قرار بوده است امام شود زايمان بدون خونريزی بوده
  :نويسد ی دوستش مهين می  در بارهکتايون آذرلی

کم اسارتش هفت مهين بيش از سه سال، قبل از من وارد زندان شده بود و ح
يکی از داليل .  شد، ولی پذيرفته نشد بار مصاحبه او هم يک. سال بود

من . من کافر بود اش با مردوديتش در مصاحبه، ارتباط و دوستی صميمانه
که  اول به علت اين: شدم   کافر قلمداد میبه دو علت مابين زندانيان تواب

دوم اين که شاعر بودم، و شاعر را قرآن نفی . نه داشتمگرايا اعتقادی چپ
 سال و نيم ديگر را بدين منوال بيش از حکم  و مهين يک. ... کرده است

  ٣٨٩.اسارتش در زندان سپری کرد
 آزاد شده باشد ولی با ۶٨گويد، مهين بايد حداقل در اواسط  چه کتايون می با توجه به آن
 آزاد شده است، شاهد آزادی مهين بوده و نزد ۶٧ر  خانم آذرلی که در بها،کمال تعجب

او رفته و آدرس منزلش را به همراه گردنبندی که از هسته خرما درست کرده بود، به 
   ٣٩٠.شود دهد و مهين با يادگاری او از زندان خارج می رسم يادگاری به او می
 از افراد شود که در سه سال اول زندان، مالقاتی با هيچ يک خانم آذرلی مدعی می

 آزادی از زندان برادرش برای اولين بار به  وقتی کمی پيش از. اش نداشته است خانواده
 که چرا تا کنون به مالقاتم نيامده  در پاسخ به سؤال کتايون آذرلی،آيد مالقات او می

  : گويد بودی، می
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٤٥٠  نه زيستن نه مرگ

 در زندان دريافت های دولتی جهت بودن من ای از سوی ارگان تاکنون نامه
  ٣٩١.نکرده بودند

ماند که از سوی  ها منتظر می  دخترشان بوده است، سال ای که شاهد دستگيری آيا خانواده
های دولتی چنين   آيا ارگانهای دولتی جهت بودن او در زندان نامه دريافت کند؟ ارگان

  کنند؟ کاری می
   :که  و اين٣٩٢است   دستگير شده۶٣نويسد که در هفت مهرماه  خانم آذرلی می

قدر غيرمنتظره و ناباورانه بود که ورودم به  خروج من از زندان برايم همان
در ....ای که من آن را چهارسال پيش ترک کرده بودم خانه همان... داخل آن

  ٣٩٣...گذشت اين چهارسال. وگويی نداشتم طول مسير با برادرم گفت
  ٣٩٤...من چهار سال در زندان به سر بردم

ی  بقيه ،٣٩٥ است  آزاد شده۶٧ در سال "ها فصل گل"رلی که پيش از پايان يافتن خانم آذ
شد که از  سالی می اکنون يک " :دهد  می گونه ادامه ماجرا را که بسيار شنيدنی است، اين

  ٣٩٦" ...يافتم  بودم اما هنوز با تمام وجود خود را در زندان در می زندان خارج شده
کمی پيش از آزادی تالش کرده بود برای اولين بار با  و ۶٧او در حالی که در سال 

هايش مورد  شود که نقاشی دست چپ نقاشی بکشد، دارای چنان پيشرفتی در کار می
رو   ترتيب يافته با استقبال مردم روبه۶٨توجه قرار گرفته و در نمايشگاهی که در سال 

  : نويسد کنندگان میديدی باز   در بارهکتايون آذرلی. شود می
 که در همچناندر روز اول نمايشگاه، بازديدکنندگان بسيار زياد بود من 

انديشيدم که برای ديدن  کنار مسئول نمايشگاه قرار داشتم، به مردمی می
همان روز توانستم چندين تابلوی خود را به فروش . تابلوهايم آمده بودند

  ٣٩٧.برسانم
به رئيس . شود اش دعوت می ايشگاه به کار در آتليهاز طرف آقای آشوری مسئول نم

  : نمايشگاه از طرف وزارت ارشاد اسالمی ابالغ شده بود
ی تلويزيونی يا راديويی و مطبوعاتی را برايم ممنوع  هرگونه مصاحبه

   ٣٩٨.اند کرده
روزی آقای آشوری به من پيشنهاد داد تا موضوعی را برای ساختن يک فيلم 

بطور کلی من کار نقاشی و يا سينما را .  در نظر بگيرمو نوشتن يک سناريو
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٤٥١

 با زوايای های آموزشی و بعدها در محل کارم عمًال گيری از کتاب با بهره 
پس از گذشت دو سال و ... دوربين و کار با آن آشنا شدم و آن را فرا گرفتم

  ...اندی، حاال ديد بهتری به آينده و زندگی پيدا کرده بودم
يم ساخت فيلم به درازا کشيد و در پاييز همان سال به انتها رسيد هفت ماه و ن

ی سينمای جوان به نمايش گذاشته   در جشنواره۶٧و در آذرماه سال 
   ٣٩٩...شد
. کشد تا خود را بازيابند دو سال و نيم طول می. اند  از زندان آزاد شده۶٧ايشان در سال 

ايای دوربين را نيز در محل کارشان که آموزند و کار با زو به لحاظ تجربی سينما را می
شان هفت ماه و نيم  ساخت فيلم. گيرند اند، ياد می شدهمشغول به کار  جا  در آن۶٨از سال 
ی   ولی فيلم او در جشنواره.  باشيم٧٠طور منطقی بايد در سال  پس به. کشد طول می

اش را از دست   شود جايزه او حاضر نمی! کند  شرکت می۶٧ در آذرماه "سينمای جوان"
 خلق  و داستانی در اين باره! ی رهبر رژيم بگيردا  برادر سيدعلی خامنه"یا حسن خامنه"

  :کند شنيدنی می
: ای داشتم تماشاگران و حضار در جمع با گفتن اين جمله که رو به خامنه

فرياد شادی و  "سينمای جوان تقديم کنيدکنم جايزه را به انجمن  استدعا می"
ها از جايگاه خود  شور بسياری را سردادند و در يک لحظه بسياری از آن

هايی شد که به  دانم که بعد چه شد که تمام سکو پر از گل برخاستند و نمی
ها را از روی سکو جمع  جا که در توانم بود گل تا آن. شد سويم پرتاب می

ی مردم از سکو پايين آمدم و به سوی جايگاه  و ولولهکردم و در ميان شور 
های  پس از يک ماه از اين شب، فيلم مورد نظر به سوی جشنواره. خود رفتم

المللی ارسال شد اين ارسال از سوی انجمن سينمای جوان صورت گرفت  بين
توانستم بنا به قوانين  که زن بودم و ازدواج نکرده بودم نمی و من به علت اين

فيلم ! برايم مضحک بود. تماع به همراه اين فيلم به خارج از کشور بروماج
 همراهی، بدون کارگردان و فيلمبردار و سناريست، کوچکترينمن بدون 

  ٤٠٠...رفت المللی می های بين بايست به سوی جشنواره می
يی ها ی او مطلع بوده و گل ظاهرًا تماشاگران و حضار، از قبل نسبت به اقدام قهرمانانه

های  او مطلع نيست که فيلم! ی وی تدارک ديده بودند را برای استقبال از عمل قهرمانانه
 و نهادهای وابسته به رژيم، به "بنياد فارابی"ها را وزارت ارشاد، مافيای  جشنواره
او مطلع نيست که اين زن شوهردار ! "سينمای جوان"فرستند نه انجمن  ها می جشنواره

ی همسر برای خروج از کشور دارد و نه دختر بالغی که بيش از  زهاست که نياز به اجا
ی خروج  ای که داشتم اجازه ی سياسی گفت به خاطر سابقه الاقل می!  سال سن دارد١٨
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 ، احساس شرمیکوچکتريناو بدون !  جلوه کند از کشور نگرفتم تا داستان کمی واقعی
المللی مقام اول را به دست  ی بين وارهی وی بود در جشن  که ساخته"آرزو"نويسد فيلم   می
  ٤٠١. که چه بود و کجابرد ولی نامی از جشنواره نمی .آورد
ران امنيتی به رئيس نمايشگاه  بوده که مأموی"خطرناک"  شخصقدرآن  برای رژيماو

 تلويزيونی و مطبوعاتی ی راديو وی حق برگزاری مصاحبهکه کنند   ابالغ میًارسم
 يا چگونهی برگزاری نمايشگاه را دريافت کرده و   چگونه اجازه معلوم نيست ولی.ندارد

   ٤٠٢!است؟ی اول نيز شده   ی جايزه برندهو   يافتهه المللی را ی بين به جشنوارهفيلم او 
کتاب آورده است که  ١١١،٢٧،٢٩،۴١ های  بارها از جمله در صفحهخانم کتايون آذرلی

يی اند که در مراحل بازجو  نوشتههمچنينايشان . ه ساله بوده استبه هنگام دستگيری هفد
او هايده " :کنند رو می  است روبهبزرگترو او را با فردی به نام هايده که هفت سال از ا

 آيا ممکن است دو نفر که ٤٠٣... " شناختم دوستی که از دوران تحصيلی او را می. بود
 در هيچ يک از مقاطع تحصيلی به جز دوران دانشگاه هم ،هفت سال تفاوت سنی دارند

هر روز که از " : نوشته است١٨ی  در صفحهکالس و يا دوست تحصيلی بوده باشند؟ 
قبل از وی دانشگاه رفتن  " ...گشتم محل کار خود و يا قبل از آن از دانشگاه باز می

گرفتم به سوی روزی تصميم : "نويسد  می٣٠٧ی  در صفحه.  شاغل شدنش استزمان
اين موضوع پس از آزادی از زندان " (های خود در دانشگاه بروم ای دوستان و همدوره

  :اين چند روايت خانم آذرلی را کنار هم بگذاريم) دهد می رخ
 و يا هنگام عزيمت از   نه در دانشگاه۶٣ در هفت مهرماه و در سن هفده سالگیا

های  در جريان جلسه! شود انه دستگير میدانشگاه، که پس از عزيمت از محل کار به خ
به . شود های او در دانشگاه نمی يی هيچ پرسشی از دانشگاه و فعاليتمتعدد بازجو

ديق تص. اش به سر رسيده است کند که دوران تحصيلی ای از هايده صحبت می گونه
  رفته ود به دانشگاه می و قبل از اين که به سر کار بررود  دانشگاه نمیکند که فعًال می
 باشد؛ چرا که دانشگاه از ۵٩پس دوران تحصيل او در دانشگاه بايد قبل از سال . است
  .  بسته بود"انقالب فرهنگی" به خاطر ۶٢ تا ۵٩سال 

توانسته به دانشگاه راه يافته   می۵٩ در چه سالی قبل از ۶٣ ساله در سال ١٧دختری 
حصيل را نيز تمام کرده و يا ناتمام گذاشته باشد؟ آن موقع چند ساله بوده باشد که ت

است؟ تازه اين در حالی    سالگی به دانشگاه رفته ١٢ يعنی در ،۵٨آيا او در سال ! است؟
کند وگرنه معلوم  است که تحصيالتش را نيمه تمام گذاشته باشد که صحبتی از آن نمی
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  غروب سپيده

 

٤٥٣

ها نابغه  ی زمينه  ايشان در همهظاهرًا. ه رفته استنيست او در چند سالگی به دانشگا
گويد که هفت سال در دوران کودکی در زادگاهش  چرا که در جايی هم می !اند بوده

  . اما زادگاهش معلوم نيست. های کودکان و نوجوانان بوده است گوينده و دوبلور برنامه
ترک آذربايجان يا ": پرسند دوباره می !بله: گويد ی؟ میترک: پرسند پاسداران از او می

آيا تاکنون کسی در ايران مشابه چنين  ٤٠٤.ترک آذربايجان: گويد ؟ و او می"تبريز
هم   آن!؟"اهل تبريزی يا آذربايجان": وگويی را شنيده است که از ترکی بپرسند گفت
  سال پيش و قبل از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی؟  بيست

 است و  قرار گرفته  است که در زندان مورد تجاوز شته نوهمچنين کتايون آذرلی
ی مربوطه ابتدا خودش به او تجاوز کرده و سپس با استعمال يک چوب عمل بازجو

کند و سرانجام موهای بلند ايشان را که تا پايين پايش بوده، بريده و  تجاوز را تکرار می
شود بازجويی را که  دهد چگونه يک بار نيز موفق می یاو شرح م .ريزد روی زمين می

اش پشيمان   از کرده،کند اش وارد می ای که به بيضه قصد تجاوز به او داشته، با ضربه
 بعد از آزادی از زندان و پس از ازدواج و داشتن يک دختر سه سال کتايون آذرلی. کند 

های  شب"ی  امله بوده، دوباره به خاطر برپايی جلسهو نيمه و هنگامی که شش ماهه ح
ام پر شده بود  خانه"نويسد که  او می. گيرد ی پاسداران قرار می  مورد حمله"شعر فروغ

دهد که پس از   او توضيح می٤٠٥".کردند  از مأموران دولتی که اتاق کارم را جستجو می
و در بيرون از منزل به ده مأموران به دستور سرگروه خود خانه را ترک کر"مدتی 
بيند، قصد تجاوز به او را که شش ماهه  سرگروه که خانه را خالی می ٤٠٦".ماندند انتظار

 ٤٠٧.کند  با دندان گوشت تن او را کنده و فرار میکتايون آذرلی. کند  باردار است، می
شوند خانه را ترک  همه پاسدار راضی می ه آندهد که چگون  توضيحی نمیکتايون آذرلی

کرده و در پاترول منتظر بنشينند تا سرگروه کارش را انجام دهد؟ اگر نيروهای 
دهند، اگر اوباش پاسدار باشند که  ای به سرگروه نمی  باشند که چنين اجازه"مکتبی"

  .شوند او به تنهايی اين کار را انجام دهد حاضر نمی
 رنج و عذابی را که بر زندانی  خيالی و گاه مبتذل، کتايون آذرلیهای با طرح داستان

 در ماه نهم بارداری از کتايون آذرلی. است  ، به سخره گرفتهسياسی زن ايرانی رفته
 ربيشت اين که چند روز رغم علیشود و  الخروج نمی ممنوع. شود زندان دوباره آزاد می

در کشور ترکيه نيز به . شود  با هواپيما از کشور خارج می، باقی نماندهزايمانشبه 
رساند،  سرعت کارهايش چفت و جور شده و در قايقی که پناهندگان را به اروپا می

کيسی ساخته و پرداخته شده يا . از دو حال خارج نيست موضوع باال !کند  می وضع حمل
 و يا پايان بخش سناريوی فيلم شورهای اروپايی استپناهندگی در کاخذ مجوز برای 
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٤٥٤  نه زيستن نه مرگ

 بدون ،"چپ"های سياسی  ها و سازمان متأسفانه بعضی از افراد، گروه. هندی مورد نظر
، از کتاب او پشتيبانی کرده و خواندن های کتايون آذرلی ای انديشه و تعمق در گفته لحظه
ترتيب مراسم سخنرانی برای او  همچنين !کنند ه میرا به ديگران تبلِيغ و توصيآن 
  .پردازند ی راديويی با او می   به مصاحبه ودهند می
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  ١٧٩............................. اصغریريبص
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  ٩٦.................................... مظفريیبقا

  ٢٥١......................... محدثیگيبندر ر
  ٤٠٣, ٣١٢, ٣١١, ١٢٢, ٨٢......ليبنده جل

  ٢٢٣............................یخدا لنگرود بنده
, ٧٥, ٣٩...................ن ابوالحسصدر یبن

١٨٩, ١٦٨ , ١٣٥ ,١١٢, ١١١, ١١٠, 
٢٦٧, ٢٦٤, ٢٦٢, ٢٥١, ١٩٣ , ١٩١ ,
٣٣٩, ٣٢٠, ٣١٠ , ٢٩٠ ,٢٧١  

  ٣٢٠.............................. احمدصدر یبن
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  ١٥٦.............................. حسنهيبهروز
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٢٧٠ , ٢٦٧ ,٢٦٥, ٢٢١, ١٤٥, ١٣٥ ,
٣٣١, ٣١٠, ٣٠٩, ٣٠٥, ٢٨٧  

  ٣٢٤, ٣٢٣...................بي حبگرد ابانيب
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٤٥٧
  ٣٥٢..................... شهرنوشپور یپارس
, ٤٠٠, ٣١٦, ٢٧٢..........نژاد شکراهللا پاک

٤٠١  
  ٣٢١..............................ني پرویپرتو

  ٣٢٢........................ی محمدمهدیرتوپ
  ٣٩٣, ٣٩٢....................شناس الدن پرده

  ٤١١, ٤١٠, ٣٠٣................نيپرواز نسر
  ١٢٤................................مايپرورش ن

  ١٤٤............................... اکبریزانيپر
 ,٣٤٧, ٢١٧........... محمدرضا شاهیپهلو

٣٥٥, ٣٤٨  
  ٩٠....................... محمدحسنانيپورقاض

  ٣٢٢........................پورهرمزان محمد
  ٣٨٩..........................زيرپروي امانيپو
  ١٥٣.............................مي ابراهندهيرايپ
  ٣٠٧......................ني محمدحس نيب شيپ
  ٣٣٠, ٢٧٢, ٤٤, ٣٨, ٣٧...............شوايپ
  ٣٠٦..............................اهللا بي حبمانيپ

  ٢٠٧......................سيکي مسيتئودوراک
  ٢٠٨.................................تابان نعمت

  ١٨٨, ١٨٦...........ني حسیاحيرتاج مير 
  ٢٥٦...............................ی علیکنديتا
, ٢٣٧, ٢٣٦, ١٨٤..............دي مجیزيتبر

٢٥٦, ٢٤٨, ٢٣٨  
  ١٤٣, ١٤٢........................اهللا  فضلنيتد

  ٩٣...................................... فرحیتراب
  ١٨٧...................................یتروتسک

  ٤٣٦, ٤٣٥....................دي جمشیشيتفر
  ٨٢..............................نيحس تکلو ملک

  ٣٣٩ ,٣٢٠ ,١١٠..... ناصروني هماليتکم
  ٤٠, ٣٩.......................... خسرویتهران
  ٣٠٧.........................ني حساي کیتهران
  ٣٣٨, ٣٣٢...............خي شی مجتبیتهران
  ١٤٢......................... فرد محمدانيتوانائ

  ١٤٩.............................لي جلیتوتونچ
  ١٥٦, ١٤٩, ١٤٨..............ی علیتوتونچ
  ٣٢.....................................نوي مديتوح
  ١١٨......................... درخشندهیموريت
  ٣٢١...................... محمدطاهریموريت
  ٢٥٧, ٢٥٦, ١٧٩...........زداني انيموريت

  ٣٤٨...................................بايثابت فر
  ٣٦٦, ٣١٥, ١٢٧................زي پرویثابت
  ٢٥٧..........................نيالد  حسامیثواب

  ٩٠.................ی عباسعلیجابرزاده انصار

  ١٩٣, ١٧٦،١٧٣................ محسنديجاو
  ١٠٥, ١٠١...............رنجاتي مکار ديجاو
  ٢٥٦, ٢٥٠, ٢٤٩.............. سعيدیليجبرئ
  ١٨٧, ١٨٦...................ني نسریريجزا
, ٣١٦, ٣١٦،٢٢٣, ١٣۴.........ژني بیجزن

٤١٣  
  ٩٤, ٦٩, ٦٨............یجعفرزاده احمدعل

  ٣٢٠............................... محمدیجعفر
  ٣٣٢...........................ی محمدتقیجعفر

  ٤٣٣, ٤٠٦, ٤٠٥...........جالل غالمرضا
  ١٤٢..............................ديزاده حم جالل
  ٢٦٤......................درضاي حمپور يیجال
  ١٤٢.........................ني پروانه حسیليجل
  ١٢٨............................... بهروزانيليجل

  ٣٢١.........................لو محمدرضا جمال
  ٣٢٠.................................ی هادیجمال
, ٧٧, ٦٦, ٢٣..............لي اسماعیديجمش

٢٧٤, ١٦٤, ١٠٠, ٩٦, ٩٤, ٧٩  
  ٣١٦, ١٨٧.......)رجيا(اهللا   رحمتیديجمش
  ١٦٢................................... احمدیجنت
  ١٤٢..................................ني حسیجنت

  ٣٨٧, ٣٧٨, ٣٧٥.................جهاد فرزاد
  ٣٩............................جهانگرد نصراهللا

  ٧٠, ٤٧, ٢٣...............ني حسیريجهانگ
  ٣٢٢......................... شاهرخیريجهانگ
  ٩٣................................... بهمنیجواد
  ٣٣٠......................... عبداهللایآمل یجواد

  ٣٠٦............................ احمدانيجواهر
  ٣٢٢................................نيجودت حس

  ١٢٧.............................. ناصریجوهر
, ١١٩, ١١٨.............. مسعودیا گارهيج

١٢٩, ١٢٦, ١٢٥  
  ٣٣٣.................................یکوفسکيچا
  ٩٣............................... فرزانهساز تيچ

  ٣٣٢............................یرازي شیحائر
  ١٩١.............................اهللا تي هدایحاتم
  ٣١٩, ٥٣, ٥٢......... محمد نوزادانيحاتم
  ٤١٢..........................حسن هنگامه حاج
  ٣١٦..................... ابوالفضلیدريح حاج
  ٣٩٣, ٢٧٤................. اعظمیدريححاج
  ٢٧٤.......................... محمدیدريح حاج
  ٣٠٧...............ن عطاءاهللااي محمودیحاج
  ٢٦٤................................. حسنیبيحب

  ٢٦٤،٢٥........................دي سعانيحجار



٤٥٨  نه زيستن نه مرگ
  ٣٢٠...............................دي سعیحجاز
  ١٥٢........................ عبدالرضایحجاز
  ٣٢٢.............................. عباسیحجر

  ٣٣٠.......................یحدادعادل غالمعل
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  ٢٢٣.............................پور غفور حسن
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  ٢٧٤.......................... غالمرضایحسن
  ٤١٨........................... حسينزاده نيحس
  ٢٢٣....................... ابرده عسگرینيحس
  ٨٥.................................... غفارینيحس
  ٢٢٣............................... فاطمهینيحس
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  ٣٣١........................................یحقان
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  ٢٢٣.........................نيحقنواز محمدحس
  ٢۵٦،٢٤٩.............نيحسمحمد گو قتيحق
  ٥٩................................ی علگو قتيحق
  ٦٧..............................اري شهریميحک
, ٣٨٤, ٣١١...........ی مجتبعسگر يیحلوا

٣٨٥  
, ٢٢٢, ١٣٢،١١٤.......... محمدنژاد فيحن

٣١٨, ٣١٦  
, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٥..........ی مهردرزادهيح

٣٢٠  
, ٢٦٧, ٢٦٤, ١٥٣, ١٥٢........ محمدیخاتم

٤١٩, ٤١٤, ٤٠٨  
  ١٤٢.................................دي حمیمخاد

 ,١١٥ ,٩٦, ٩٥, ٣٤........ سيدعلییا خامنه
١٩١ ,١٩٠ ,١٧٤ ,١٦١, ١٥٨, ١٥٦, 
٤١٩, ٤١٨, ٣٨٧, ٣٨٦ ,٣٤٢ ,٢٦٥ ,
٤٥١, ٤٢٢  
  ٤٥١............................. حسنیا خامنه
  ٤١................................ محمدیا خامنه
, ١٥٨, ١٥٧, ١٥٦............ی هادیا خامنه

٤٢٧, ٢٧٩, ٢٧٧  
  ٢٥٦.............................ها احمد خانبان
  ١٤٢..............................ی مهریخانبان
  ١٨٨.................................ی علیخاور
  ٣٢١, ٣١٩................... کورشانيخاور
  ٢٧٢...............................بي حبیريخب

  ٢٢٣........................یپور غالمعل خراط
  ٢٢٣..................................خرم طاهره

  ٣١٧............................. احمدیآباد خرم
  ٢٧....................... سيدهادییخسرو شاه
  ٤٧............................ شهالیخسروآباد
  ١٣٧, ١٣٦................. مهردادیخسروان

  ٥٩................)ديحم(محمدحسين  یبيخط
  ١٧٣, ١٥٣..................... صادقیخلخال
  ٢٥١, ١٩٣, ١٧٣, ١٤٣.........دي حمیليخل
  ٣٠٦................................. عزتیليخل
  ٣٠٦, ٢٩٦, ٩٦....................ی علیليخل
  ١٥٤................................ محمودیليخل

  ١٩٧, ١٩٦, ١٩٤................خمسه محمد
  ٣٨٧, ١٩٠........................ احمدینيخم
, ٣٢, ٢٣, ٢١, ٢٠, ١٣.......اهللا  روحینيخم

٩٩, ٩٦, ٩٥, ٨٦, ٦٩, ٥٧, ٣٨, ٣٦ ,
١١٤, ١١٠, ١٠٩, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٢ ,
١٣٥, ١٣٣, ١٢٨, ١٢٥, ١٢٣, ١١٥ ,
١٥٥, ١٥٤, ١٥٣, ١٥٢, ١٤٥, ١٤٤ ,
١٦٤, ١٦٢, ١٦١, ١٥٩, ١٥٧, ١٥٦ ,
١٩٣, ١٩٢, ١٩١, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٤ ,
٢٢٥, ٢١٩, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٥, ٢٠٧ ,
٢٧٤, ٢٦٧, ٢٦٥, ٢٦٤, ٢٦٢, ٢٣١ ,
٣٠٧, ٣٠٦, ٣٠٥, ٣٠٠, ٢٨٧, ٢٧٧ ,
٣٣٤, ٣٣٠ ,٣٢١ ,٣١٨, ٣١٧, ٣٠٩, 
٣٨١, ٣٨٠, ٣٧١, ٣٥١, ٣٤٦ , ٣٤٠ ,
٤٠٩, ٤٠٠, ٣٩٢, ٣٩١, ٣٨٧, ٣٨٦ ,
٤٢٢, ٤٢١, ٤١٩, ٤١٨, ٤١٥, ٤١٠ ,
٤٤٨, ٤٤٦, ٤٤١, ٤٣٤, ٤٢٣  
  ٢٦٢...................................نتيط خوش
, ٣٠, ٢٨, ٢٧, ٢٦.........کوش اکبر خوش
٧٦, ٧٤, ٤٦  

  ١٤٢................................ني مهیابانيخ
, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٦٨...........ی موسینابايخ

٢٢٤, ١٣١, ١٠٤, ٩٧, ٩٦, ٩٤, ٩٣ ,
٣٩١, ٣١٦, ٢٩٧, ٢٩٦, ٢٣٥, ٢٣٣ ,
٤٠٤, ٤٠٣, ٤٠٢, ٣٩٤, ٣٩٣, ٣٩٢  
  ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٩٦........زاده مسعود داداش
  ٢٢٣......................... عباسیدبهزا دانش
, ١٨٨, ١٨٧, ٩٠.........اهللا  کرامتانيدانش

٤٢٢  
  ٣٩١............................... عباسیداور
  ١٧٣............................... محسنیدرز
  ٣٠٤.........................الي سهکهن شيدرو
  ١٥٦............................... محموديیدعا
  ٤٤٣, ٤٠٠, ٤١............... اشرفیدهقان
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٤٥٩
  ١٤٥, ٩٦..................... ابوالقاسمیدهنو
  ٢١٨................................. هاشمیدوچ
  ٢٥٦............................... بهزادیدوست

  ٦٠, ٥٨, ٤٦........................ديذاکر وح
  ١٦١............................... جعفریذاکر
  ٦٩.................................هي حوریذاکر
  ١٧٩, ٦٩ ...................باقرحمد میذاکر
  ١٦١..........................ی محمدعلیذاکر
  ٦٩................................. محمودیذاکر

  ٢٢٢............................ذواالنوار کاظم
  ١١١...................................یذوالفقار

  ٨٥............................ذوالقدر محمدباقر
  ٩٠.....................................دي ناهیرأفت
, ١٦٤  ,١٠٢........ محمد مهدیی املشیربان

٤٢٠  
, ٣٩١, ١٧٧, ٩٢, ٩٠.......... اشرفیعيرب

٤٠٤, ٤٠٢  
  ٢٧٠.................................ی علیعيرب
, ٢٢١, ١٤٥, ١٣٥......... محمدعلی يیرجا

٤٢٢, ٤٢١, ٣٨٠, ٣١٠  
, ١١٤, ٩٢, ٧٥, ٦٨........... مسعودیرجو

٣١٦, ٢٤١, ١٧٧, ١٥٥, ١٤٥, ١١٥ ,
٤١٣, ٤١٢, ٤٠٢, ٣٩١  

  ٣٢١...............................رهي منیرجو
  ٥٧..............................مي ابراهیرحمان
, ١٥٤, ١٣٧, ١٣٦............ داوودیرحمان

٤٣٠, ٤٢١, ٤٢٠, ٤٠٨, ٣٦٤  
  ٢٦٤................................ محمدیرحمت
  ١٧٤........................ جوادیمشاع ميرح
  ٢٢٣............................. اسکندریميرح
  ١٤٢................................ حسنیميرح
  ٢٦٤...............................ني حسیميرح
  ٩٠................................. خسرویميرح
  ٣١٥.............................. طاهریميرح
  ٩٠............................نهي تهمنژاد یميرح
, ١٠٠ ,٧٩............)ديمهش (ني حسیرزاق

٤٠٥, ٢٥٦, ٢٤٩, ١٨١  
  ١٧٩.....................)حسن( مهداد یرزاق
  ٣٢٢............................. آصفدهيد رزم
  ٤٠٢, ٩٢, ٩٠..................... آذريیرضا
  ٢٣٥, ٢١٨, ١١٧, ١٠٨....... رضايیرضا
  ٣٩.............................ی مرتضيیرضا
  ٢٢٣..............................ی مهديیرضا
  ٢٤٦, ٢٤٣, ٢٣١......... محسندوست قيرف

  ١٦٥................................رهنورد زهرا
  ٣٤........................................ريروبسپ
  ١٥٣............................... حسنیروحان
, ١١٤, ١١٣, ٩٩..............ني حسیروحان

١٢١, ١٢٠, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١٥ ,
٢٧٣ , ١٢٩ ,١٢٨, ١٢٦, ١٢٣, ١٢٢ ,
٤٠٧, ٣٨٠, ٣٢٠  

  ٣٧٩, ٣١٦, ١٩٠...)سرهنگ(روزبه خسرو
  ٢٠٧.............................سياني تسوسير
  ٢٥٦.............................. عباسیحانير

  ١٧٩...........................اري اسفندیزجاج
  ٣٧٧, ٣٢٢................ومرثيس کزرشنا
  ٢١٦..............................اهللا تي آیزنجان
  ٢١٨...........................ی قربانعلیزنجان
  ٣٢١................................ خسرویزند

  ٤٠, ٣٩............................زنگنه صباح
  ٣٠٦........................ اکبری علیزهتابچ
  ١٨٧.............................. بابکيیزهرا
  ١٥٤, ١٣٥.................درضاي سیا زواره
  ٩٨...........................ومرثي کیا زواره

  ٢٦٤.............................م صادقباکاليز
  ١٩٣, ٣٩, ٣٨................سازگارا محسن

  ٢١٦...................................ساالرالدوله
, ١١٦, ١١٣......... آشتيانی عليرضایسپاس

١٢٠, ١١٩, ١١٨  
  ١٨٧, ١٨٦............................یسپرغم
  ١٨٦..........................غالمرضا یسپرغم

  ٢٢٣, ٢١٧.............................ستارخان
  ٣٢١.............................اهللا  عزتیسحاب
  ٣٢٠, ١١٣, ١١٠.............. سودابهیفيسد

  ٢٥٦, ١٨٣, ١٧٧, ٦٧...........ی علیسراب
  ٢٧١،٢٧٠............ ابوالقاسمزاده یسرحد
  ١٠٧............................... فرجیسرکوه
  ٤٢٨, ١٥١, ١٢٢, ١١٢...............سرلک

  ٢٦٨, ٢٦٧................ميسروش عبدالکر
 ,١٨٨ ,١٨٧, ١٨٦...........دي وحالقلم عيسر

٣٣٩  
 ,١٦٤ ,١٠٩, ١٠٨...... محمدرضایسعادت

١٦٥  
  ٤٠٣, ٩٠.........................دي سعدپوريسع
  ٨٥..................اکبر  علییرجاني سیديسع
  ١٤٢, ١٤٠, ١٠٣..........دي وحنژاد یديسع
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