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  واحدِ سه در بندِ یکانتقال به : ١٣٦٥ماهِ  اُردیبهشت

 ٣صله داخلِ مُحوطّۀ واحدِ بالفا ١سفرمان نسبتاً کوتاه بود، چراکه ما را پس از خارج شدن از واحدِ 

جا را پُر از زندانی  وقتی داخلِ بند شدیم، آن در همین واحد بُردند. ١ه بندِ ب را هبعد هم هم .کردند

، چندین سری از زندانیان را به این بند آورده بودند.  ١یافتیم؛ پیش از ما، از بندهای گوناگونِ واحدِ 

 .رسید فر میبه حدودِ پانصد نحاضر در بند  ۀ، عدّودند، و حاال با ورودِ مابیش از چهارصد نفر در بند ب

طریقِ زندانیانِ بند  از دیگر از زندانیانِ چپ بود.یمِ زندانیانِ مُجاهد و نیمی ترکیبِ بند هم تقریباً ن

شاید برای نخستین بار در تاریخِ زندانِ جُمهوریِ اسالمی، مسئوالن انتخابِ اُتاق را در  فهمیدیم که

های مُختلفِ زندانیان به  ای که قبل از ما گروه هفتهدر یک  اند. زندانیانِ سرِموضعی گذاشته اختیارِ خودِ

دریجاً به میل و انتخابِ خودشان ت ها آنشدند، براساسِ این سیاستِ جدیدِ زندانبان،  این بند مُنتقل می

ها تعدادِ  در برخی از اُتاقبند موجود نبود.  که حاال هیچ اُتاقِ خالی در طوری .کردند ها را پُر می اُتاق

از  معدودی سُکونت داشتند. ۀعدّکافی و شاید هم زیاد بود، امّا در بعضی دیگر هنوز فقط  زندانیان

مان آمد، و کمی ما  او فوری به سُراغ .قبل از ما به این بند رسیده بود سازمانیِ ما، فقط فرزین رُفقای هم

، از گروهِ اتحادیّۀ "رسول"اش به نامِ  فرزین و یکی از دوستان ایِ بند قرار داد.را در جریانِ ماجر

 کردند.   ای زندگی می های مُتعّلق به زندانیانِ توده ها، در یکی از اُتاق کُمونیست

هرچند  .های بند را کامالً بسته بود وّابوپایِ ت زندانبان دست اع در این بند بسیار متفاوت بود.وضع و اوض

در  کردند. موضعی دخالتی تقریباً نمییانِ سرِدر بند حضور داشتند ولی در کارِ زندان ها آنادی از افرکه 

صدر  اش از مُشاورانِ بنی منش به نامِ درویش، که ظاهراً قبل از دستگیری ها یک فردِ لیبرال میانِ توّاب

اصطالح رابطِ زندانبان با زندانیانِ بند بود. اوّلِ صُبح، آقای  بود، مسئولیّتِ بند را به عُهده داشت و به

فردی باادب بود و بسیار مُحترمانه  گفت. خیر می به  ۀ زندانیان صُبحبُلندگویِ بند به هم درویش از طریقِ
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اگر باهم کار کنیم، "گفت:  آورد به زندانیانِ بند می کرد، و در هر فُرصتی هم که گیر می رفتار می
ان مستقیماً دخالتِ خودِ زندانب "بهتر کنیم.  ه دست آوریم و شرایطِ بند راتوانیم امکاناتِ زیادی ب می

موضعی را تقریباً به حالِ خود رها کرده  زندانیانِ سرِ ها آن .گیِ ادارۀ داخلیِ بند نداشت گونه زیادی در چه

 بودند.  

سی اُتاقِ خودش را انتخاب دادند که هرک طور که قبالً گفتم، برای نخستین بار مسئوالن اجازه می همان

ها تعیینِ اجباریِ  پس از سال کنند. برنامۀ خاصّی را دنبال می هدف و اه آنکامالً واضح هم بود که  .کند

طبعاً بسیاری از زندانیان  ،جا و مکانِ زندانی توسّطِ زندانبان، حاال که چنین فُرصتی به دست آمده بود

های  و گرایش ها نافکرِ خودشان، و نه با افرادی از سازم سازمانی و هم دادند که با افرادِ هم ترجیح می

های سیاسی و  اُتاق شدن و زندگیِ مُشترک، تمایُل درنتیجه، در امرِ هم .اُتاق شوند خاصِ دیگری، هم

اکثریّتی با چنین –ای زندانیانِ طیفِ توده کرد. کننده پیدا می حوری و تعیینخطّی و گروهی نقشی م

 ،طورِ مخلوط زندگی کنند هم بهه باها هم خواستند که مانندِ سابق در اُتاق سیستمی مُوافق نبودند و می

نبودند، و درواقع  ها آناُتاق شدن با   ها حاضر به هم ولی چون در شرایطِ موجود زندانیانِ دیگر گروه

ی خاّصِ خودشان را تشکیل ها شدند که اُتاق ها هم مجبور می نآکردند،  را تحریم می ها آنای  گونه به

اکثریّتی و حتّا زندانیانِ مُجاهد هم دیگر حاضر نبودند که –ای دهدر این بند، زندانیانِ چپِ غیرتوبدهند. 

اکثریتّیِ بند هم که فعالً حدودِ چهل -ای زندانیانِ توده .اُتاق شوند اکثریتّی هم-ای توده با زندانیانِ طیفِ

وداً زندانیانِ مُجاهد که حد بند را برای خودشان گرفته بودند.های کوچکِ  تا از اُتاق نفر بودند، سه

ند به خودشان اختصاص داده وپنجاه نفر بودند، چندین اُتاقِ بزرگ و کوچک را در بخشِ میانیِ ب دویست

، به ها آناکثریتّیِ بند هم دو دسته بودند: بخشِ مُتنّوع و مخلوطی از –ای زندانیانِ چپِ غیرتوده بودند.

بخشی  .نتهاییِ بند را در اختیار داشتندبخشِ اهای سازمانِ فداییانِ اقلیّت، دو اُتاقِ بزرگ در  رهبریِ بچّه

های کوچکی را در بخشِ ابتدایی و  هم شاملِ زندانیانِ چپِ مُنفرد و مُستقّل و غیره اُتاق ها آندیگر از 

 در ابتدای بند بودند.   ٢و  ١های  های بند هم در اُتاق توّاب ند به خودشان اختصاص داده بودند.میانیِ ب

قرار دادنِ تعدادِ تقریباً مُساوی از  .کرد راطی طبعاً هدفی را دنبال میاف "بازیِ لیبرال"گونه  زندانبان از این

زندانیانِ چپ و مُجاهد در این بند و دادنِ آزادی و اختیارِ انتخابِ اُتاق و شیوۀ زندگی به زندانیان، به 

البتّه، بسیاری از زندانیان پس  بود. ی به جانِ هم انداختنِ ماهانظرِ من نه امری تصادفی بلکه دقیقاً برا

تنها  های گذشته، حاال که در انتخابِ شکل و شیوۀ زندگی اختیاری داشتند، نه های سال از محدودیّت

خواستند این  چنین می که هم بل ،فاصله بگیرند های سیاسیِ خاّص و مُخالف گرایش خواستند از می

سازمانیِ ما اساساً با  رُفقای هم ای صنفیِ زندان نیز بکشانند.ه مسألهگیری را به عرصۀ زندگی، و به  فاصله

تشکیالتی و –کردیم که معیارهای سیاسی ما فکر می ر و عمل در زندان مُوافق نبودند.این طرزِ فک

های صنفی، و شکل و شیوۀ زندگی در زندان دخالت داد.   مسألههای سیاسی و فکری را نباید در  اختالف

ما  که وشِ نامطلوبی رایج شده بودچنان ر یطِ موجود، در این بند آنتحتِ شراامّا به هر صورت 

 گرفتیم.   ناپذیر، تصمیمی می شده، و شاید اجتناب درمُقابلِ آن عملِ انجام ستبای می
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فرزین و رسول، به دلیلِ دوستی و آشنایی با برخی از زندانیانِ اکثریتّیِ بندِ قبلیِ خودشان، به یکی از 

اگر ما  .چ مُشکلی هم با این موضوع ندارندگفتند که هی اکثریتّیِ بند رفته بودند، و می–ای ای تودهه اُتاق

زندانیانِ سازمانِ خودمان، که  راهی بکنند. خواستند که با ما هم می ها آنگرفتیم،  تصمیمِ خاصّی می

ید بکنیم؟ آیا سعی کنیم یم که چه بامایندیم، در جایی جمع شدیم تا مشورت باهم به این بند آمده بو

های مُختلف  که در اُتاق صورتِ جمعِ کوچکی بمانیم تا باهم تصمیم بگیریم و اقدام بکنیم، یا این که به

وبیش  تعدادمان در حدّی نبود که بتوانیم روندِ کم و هرکسی به میلِ خودش رفتار کند؟پخش شویم 

تکلیفِ خودمان را گرفتیم و  رچه زودتر تصمیم میکه ه ستبای بنابراین، می ،رایج در بند را برگردانیم

خواست  مُراد و داریوش و اصغر و حبیب و یاشار و من و فرزین و رسول، که او هم می کردیم. روشن می

 راه باشد، مُدتّی بحث و بررسی کردیم تا بتوانیم به یک تصمیمِ واحد و مُشترکی برسیم.   با ما هم

کنیم به اُتاقی  باید سعی .ای ندارد های جُداگانه فایده تاقش شدنِ ما در اُمن نظرم این بود که اوالً، پخ

های اُتاق  گیری به این ترتیب، حّداقل نیرویی نسبی در تصمیم جا بپذیرد. رویم که همۀ ما را یکب

های بند هم محسوب  تصمیمای هرچند کوچک در کارها و  آمدیم، و شاید از آن طریق وزنه شُمار می به

رغمِ تمایُل و خواستِ ما، انتخابِ اُتاق در این بند براساسِ  کردم که علی ثانیاً، مطرح می دیم.ش می

توانیم  هایی هم مُشخّص شده است که ما نمی بندی و صف های سیاسی و سازمانی صورت گرفته موضع

بود که از دیدِ زندانیانِ وارد در زندان بودیم، و صالح ن ما زندانیانی نسبتاً تازه توجّه باشیم. بی ها آنبه 

این قضیّه، برای  .سو و مُشترک بکنیم حزبِ توده هم ایِ زندان، خّطِ خودمان را با خّطِ چپِ غیرتوده

یاسی و مشی و پروندۀ سبود.  وجه مُناسب نمی ان به هیچما در زند مدّتِ طوالنی حبس کشیدن و زندگیِ

ای در داخلِ زندان تا پایانِ سالِ  ملکردِ زندانیانِ تودهچنین موضع و ع ر بیرون و همده دعملکردِ حزبِ تو

شد آن را نادیده گرفت.   اکثریتّی ایجاد کرده بود، که نمی–ای ، نفرتِ عجیبی در بینِ زندانیانِ غیرتوده٦١

درنهایت تصمیم بر این شد که سعی کنیم  .نظرهای من مُوافق بودند ین نُکتههمه در جمعِ خودمان با ا

 ای برویم.   های زندانیانِ چپِ غیرتوده به یکی از اُتاقهمه باهم 

 ستبای میاشتند، پس درا ن هعدّهای کوچکِ بند ظرفیّتِ پذیرشِ این  هشت نفر بود و اُتاق ما ۀعدّچون 

بررسی و مُطالعه، و سپس بحث با افرادی از  اندکی بعد از پیوستیم. بند می ترِ های بزرگ تاقبه یکی از اُ

از های چپ  بود؛ در این اُتاق مخلوطی از بچّه ٢٢گوناگون، باالخره تمایُلِ جمع به اُتاقِ های  اُتاق

ولی جدّی و  ،و مُعتدل لحاظِ سیاسی و رفتاری متین که افرادی به های گوناگون حضور داشتند گروه

دیسیپلین، و طیفی از زندانیانِ چپِ مخالفِ نظم و  ٢١اُتاقِ  رچنین اهلِ عمل و مُطالعه بودند. د هم

ه آن اُتاق هیچ تمایُلی ما طبعاً برای رفتن ب .، جمع شده بودند"مُنفرد و مُنفعل "اصطالح افرادِ  به

و  "لُمپن نیمه"افرادِ خوب و متین، و تعدادی  "رادیکالِ"هم تعدادی از افرادِ چپِ  ٢٣در اُتاقِ  نداشتیم.

"کار عملی"اهلِ مُطالعه و تحقیق، بلکه بیشتر  در مجموع، اینها نه خیلی .نامُتعادل باهم جمع بودند
٢ 

گام با برخی از افرادِ اُتاقِ  جویی و پیش هایی که او از دورانِ دانش خُالصه، از طریقِ اصغر، و ارتباط بودند.
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شناخت،  می ٢٣زمان مُراد هم که یک نفر را در اُتاقِ  هم مُذاکره شدیم. داشت، ابتدا با این اُتاق واردِ ٢٢

های فداییانِ اقلیّت، که هم فوتبالیستِ  از بچّه "هومن"فردی به نامِ   .آن اُتاق واردِ مُذاکره شد اکنانِس با

کرد و  زندگی می ٢٣اُتاق و رفیق شده بود، در اُتاقِ  خوبی بود و هم در اوین با مُراد و داریوش و اصغر هم

تیپِ بسیار  .آشنا شدم و صحبتی با او کردم نخودِ من هم با هوم مُراد و ما با آن اُتاق شده بود.رابطِ 

اُتاق بودند، ازنظرِ سیاسی  باهم هم ها آنگاهِ اوین وقتی  گفت که در آموزش مُراد می خوب و جالبی بود.

 در حالِ مُذاکره بودیم. ٢٣و هم با اُتاقِ  ٢٢ند.  خُالصه، ما هم با اُتاقِ ه بودخیلی به هم نزدیک شد

پس یم که شاید همۀ ما را قبول کنند. امیدوار بود بودند، ولی هنوز ٢٢اُتاقِ  ی درحدودِ بیست نفر زندان

و فقط  جا بپذیرند توانند همۀ ما را یک به اصغر خبر دادند که نمی ها آنشان،  ای در اُتاق از جلسه

را  ٢٣هم جلسۀ اُتاقِ در این فاصله، هومن  هار یا پنج نفرمان را قبول کنند.حاضرند که حّداکثر چ

فقط پانزده نفر  در این زمان ٢٣ اُتاقِ ا به آن اُتاق را مطرح کرده بود.و موضوعِ پیوستنِ م ترتیب داده

 ها آن ما را بپذیرند. توانستند میاحتماالً  بود، گر تنها به همین دلیل هم میابنابراین،  .زندانی داشت

های  چراکه، گروه .زندانیانِ دیگری بمانند مُنتظرِ و دهندبواستند این فُرصت را از دست خ احیاناً نمی

به دلیلِ  نداشته باشد. ها آنابداً تمایُلی به پذیرفتنِ  ٢٣بعدیِ زندانیان مُمکن بود کسانی باشند که اُتاقِ 

س ساعت بعد هومن با ما تماّ صه، نیمخُال کرد. تحمیل می ها آنکمبودِ جا، شاید زندانبان این کار را به 

آیا زندانیِ "را از جمعِ ما دارند:  سئوالگیریِ نهایی این  شان برای تصمیم زندانیانِ اُتاق گرفت، و گفت که
 به این معیار اگرچه"دادیم:  پاسُخما هم مُتقابالً چنین  "؟اکثریتّی در بینِ شما هست یا نه–ای توده

با  جوابِ مُثبت داد. ٢٣ خره، اُتاقِباال ".اعتقادی نداریم، امّا در بینِ ما کسی از آن طیف موجود نیست

هم به نظرمان  که حاال دیگر تمایُلِ زیادی به پیوستن به این اُتاق نداشتیم، امّا راهِ حّلِ دیگری آن

وقتی کار به این مرحله رسید، فرزین و رسول تصمیم گرفتند که در همان اُتاقِ خودشان، با  رسید. نمی

اگرچه ، رفتیم. در روزهای بعد ٢٣ما شش نفر به اُتاقِ  ن، فقطبنابرای .اکثریتّی بمانند–ای زندانیانِ توده

 تاقی دیگر،در رابطه با اسکان در اُ وجویِ خودمان درضمن به بحث و بررسی و جُست ،در این اُتاق بودیم

 دادیم. هنوز ادامه می

 

٢ 

 ..."مُنفرد و مُنفعل"زندانیانِ 

های سیاسیِ چپ بودند؛  ترکیبی از اغلبِ گروه آنزندانیانِ  .در این بند پدیدۀ جالبی بود ٢١اُتاقِ 

 ها آنای هم در جمعِ  ، چند نفر اقلیّتی و راهِ کارگری، و حتّا چند نفر اکثریتّی و توده٣تعدادی از خّطِ 

اُتاق شوند، در حالی که  دیگر را تحمّل کنند و باهم هم توانستند هم چرا این جماعتِ مخلوط می بودند.

، ٢١دراساس، وجهِ مُشترکِ افرادِ اُتاقِ  وانستند همین کار را انجام دهند؟ت چپ نمیبقیّۀ زندانیانِ 

ها و  ادیشان به آز ی و میلیشیایی و احتراما هنافرارشان از معیارها و ضوابطِ سازمانی و سیاسیِ سربازخ

یِ ا هناچریکی و سربازخ وشِ زندگیِها و ر روی یان در فرار از زیادهامّا، این زندان .حُقوقِ فردیِ افراد بود
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طرف غلطیده، و به آنارشی و فردگرایی و گُریز از  طرف به آن غالب در بینِ زندانیانِ مُجاهد و چپ، از این

یدوبند و گونه ق هیچ کامل، رسیده بودند. "لیبرالیسمِ"و  "انفعال"قولِ زندانیان به  انضباطِ جمعی، یا به

گونه نظم و ترتیبی  چدر انجامِ کارهای اُتاق هم هی .وجود نبودم ٢١انضباطی در اُتاقِ دهی و  سازمان

شد، هروقت دوست داشت صُبحانه  هرکس هر موقعی که دوست داشت بیدار می وجود نداشت.

شد،  چون هیچ فردی داوطلبانه مسئولِ اُتاق نمی گرفت. م ابداً صورت نمیخورد، کارِ جمعی ه می

گونه  این هرکس یک روز مسئولِ اُتاق باشد. بایی، روی لیستِ الفبنابراین، تصمیم گرفته بودند که از 

شده از طرفِ زندانبان، تا این زمان و به این  طورِ اختیاری و نه تحمیل هم به وش و شیوۀ زندگی، آنر

 حصار دیده نشده بود. شدّت و حدّت در قزل

فّکُر و های اهلِ ت بچّه از و موردِ پسندو جمعیِ معقول  بود دارای نظم و ترتیبی منطقی ٢٢درمُقابل، اُتاقِ 

های اُتاقِ  هکشی و مُبارزاتیِ بچّ وشِ زندگی و سیاستِ زندانر ٢٢زندانیانِ اُتاقِ  مُطالعه و مُبارزه داشت.

 ٢١اری از افرادِ اُتاقِ ی با بسیا هنارابطۀ بسیار خوب و صمیمانه و رفیق ،با این حال .پذیرفتند را نمی ٢١

اش بیشتر به کارِ  و زندانیان ی داشتا هناسربازخ وشِ زندگیِ نیمهنظم و ترتیب و ر ٢٣ اُتاقِ داشتند.

،  ضمنِ داشتنِ موضعِ ٢٢و  ٢٣های  زندانیانِ اُتاق مُطالعه و تحقیق تمایُل داشتند. عملی و کمتر به

ها در بند  لحاظِ شیوۀ زندگی و در رابطه با برخی فعالیت های سیاسی، به مسألهمُشترکی در اغلبِ 

و  "لیبرال"جمع بودند،  ٢١اغلبِ افرادی را که در اُتاقِ  ٢٣زندانیانِ اُتاقِ  .باهم داشتندهایی هم  اختالف

 آوردند. خورده به حساب می مُنفعل و شکست

به دلیلِ  هایی موجود بود. بندی چنین دسته هم طبعاً ها آنهای  در میانِ زندانیانِ مُجاهد و در بینِ اُتاق

ها را  بندی گونه دسته بودنِ ساختارِ سازمانیِ مُجاهدین، حتّا در داخلِ زندان هم، درظاهر این بسته

های درونیِ زندانیانِ مُجاهد در زندان، نیاز  بندی دسته وجودِ پِی بُردن به .شد تشخیص داد راحتی نمی به

 به تیزبینیِ خاصّی داشت.

سه روزِ اوّل دستگیرمان شد این بود که برخی  در همان دو ٢٣به هر صورت، چیزی که از اُتاقِ 

از  گونه افراد غیر این جا جمع بودند. در آن "شمن الت"و  "لُمپن شبه"گرا و فرقههای ماجراجو و  تیپ

خیالی و حرّافی و باندبازی،  کارهای ضروریِ عملی و ورزشیِ روزانه، بقیّۀ وقتِ خودشان را در بی انجامِ

رسیدیم که در  جه کم به این نتی کمما  گذراندند. ونِ اُتاقِ خودشان، میی صنفیِ درها مسألهحتّا در موردِ 

دیدیم.   درضمن راه و چارۀ دیگری هم نمی امّا .جای مُناسبی برای ما نخواهد بود ن اُتاقایدرازمدّت 

ژه پیوستنِ ما به وی جا، و به بودنِ ما در آن اُتاق فقط جنبۀ عملی و صنفی داشت امّا بیرون رفتنِ ما از آن

مُشکلِ سیاسی  و مسألهداشت، ما را با  لحاظِ سیاسی با آن اُتاق اختالفی می اُتاقِ دیگری که احیاناً به

تا شاید راهِ حلّی برای  پرداختیم های دیگرِ بند می اُتاقاصغر و من مُرتّب به بررسیِ کرد.  رو می به رو

 مُشکلِ خودمان پیدا کنیم.
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٣ 

 رایی...با یادِ علی صد

ضای که از زندانیانِ باسابقه و از اع آشنا شدم "مهرداد" ای به نامِ بودم با زندانی ٢٣وقتی در اُتاقِ 

کشیده بود.   جُنبشِ فدایی، یکی دو سال زندان در رابطه با در زمانِ شاه هم .سازمانِ فداییانِ اقلیّت بود

خانۀ سازمانِ فدایی فعّال بود و گویا  در چاپ ظاهراً ،٥٩اقلیّت و اکثریّت در سالِ  در زمانِ انشعابِ

مهرداد بدشانسی آورد و چند  .ه بودهای چاپ را مُصادره کرده و به بخشِ اقلیّتِ سازمان پیوست ماشین

تا  ٦٠های شکنجه و جنایت و کُشتارِ  او سال .، دستگیر شد٥٩یعنی در همان سالِ ماه پس از انشعاب، 

 حصار گُذراند.   قزلی اوین و ها نارا در زند ٦٣

حصار،  زمانی را هم در زندانِ قزل مدّت ش بود.من لوطیهیکل و  شت و قویتیپی دُر لحاظِ ظاهری، به

 انهای زیادی را با آن ها و رفاقت و رابطه گُذرانده ٢غیرسیاسیِ واحدِ  عنوانِ تنبیهی، در بینِ زندانیانِ به

زندانیانِ غیرسیاسی در  کردند. ک می، حاال به او خیلی کُمهایی ها و رفاقت چنین رابطه .ایجاد کرده بود

برای  گاه در همین رابطه .دادند خدماتیِ زندان را انجام میسیساتی و کارگاهی و ٴحصار کارهای تا قزل

 ستماّ ها آنها، مهرداد با  در این موقع آمدند. ای زندانیانِ سیاسی هم میکارِ تعمیر و غیره به بنده

چنین به ابزار و اشیای غیرمُجازی  به خبرها و اطالّعاتِ زندان و بیرون، و هم ها آنطریقِ  گرفت و از می

 .  یافت می  مانندِ تیغِ اصالح و تیزی و سوهان و غیره دست

روزی  شناختیم. قای فداییِ تبریز را میهردویِ ما بسیاری از رُف .شهریِ من بود بچّۀ تبریز و هم مهرداد

ی صدرایی و ها و رُفقای مُشترک، از جُمله حبیب سُروش و کیان و عل و از گذشتهزدیم  باهم قدم می

بارِ اوّل در  علی صدرایی کرد. ز علی صدرایی خیلی تعریف میویژه ا مهرداد به .کردیم دیگران، یاد می

هرداد و حصار با م مُدتّی هم در قزل گویا در این دوره .در زندان ماند ٦٣دستگیر شد و تا سالِ  ٦١سالِ 

گذاشته بود، او  ثیرِ مُثبتی که علی صدرایی رویِ مهرداد ٴبه دلیلِ تا اُتاق شده بود. بند و هم گران همدی

از حزبِ چنین  هماز سازمانِ اکثریّت و  امّا، آذر داشت ١٦دیدِ تقریباً خوبی نسبت به سازمانِ فداییانِ 

  شدّت نفرت داشت.  ، بهها ویژه از رهبریِ آن به ،توده

، شما چرا معیاری ٢٣برای وارد شدنِ زندانیان به اُتاقِ "زنی، من از مهرداد پُرسیدم:  در ادامۀ قدم
کار، آیا مُناسب  اید؟ به نظرِ تو، در شرایطِ شکنجه و فشار، و در زیرِ تیغِ رژیمِ جنایت سیاسی گذاشته

کُنی که همۀ ما زندانیانِ  نمیاُتاق شدن عُمده کنیم؟ آیا فکر  است که چنین معیارهایی را برای هم
و اُمورِ  مابینِ خودمان، ازنظرِ زندگیهای فکری و سیاسی و سازمانیِ  موضعی، ضمنِ پذیرشِ اختالف سرِ

باید که بتوانیم آزادانه و  علیهِ رژیم میاستحکامِ صفِ مُبارزه و مقاومت چنین تقویت و  صنفی و هم
کنم  می من با نظرِ تو کامالً مُوافق هستم، و فکر"پاسخ گفت:  مهرداد در "؟اُتاق شویم راحتی باهم هم به

ن نظرِ کُلیّ با های چپ، و حتّا زندانیانِ مُجاهد هم، در ای اقلیّت و دیگر گروه نِهای سازما که اغلبِ بچّه
واقعی کنم تا روشن شود که دلیلِ  خواهم کمی این قضیّه را باز  امّا اگر اجازه بدهی، می  ،تو مُوافق باشند

بدهم که موضوع صرفاً سیاسی و نشان  ،ین معیاری در شرایطِ کُنونی چیستو عملیِ گذاشتنِ چن



 15   (زرگو ُکشتاِر ب ن )سرکوبوفاتجلد دوم؛ ُگذر از 

 

کنیم  اکثریتّی را از حّقِ زندگیِ مُشترک با خودمان، به این دلیل ما محروم نمی–ای زندانیانِ توده نیست.
یی با سو کاری و هم ت و همکارانه و حمای های خیانت در بیرون از زندان با اتخّاذِ سیاست ها آنکه 

جُنبشِ انقالبی وارد  های مُهلکی بر پیکرِ علیهِ نیروهای انقالبیِ ضّدِ رژیم، ضربهجالّدانِ رژیم، و فعالیت 
و ما در  که در جایِ خودش باید بررسی شود البتّه، این خودش موضوعی حیاتی و مُهّم است .آوردند می

را نخواهیم بخشید.   ها آندِ این طیف را فراموش نکرده و گاه مشیِ سیاسی و عملکر ن رابطه هیچای
  باشد. اکثریتّی در داخلِ خودِ زندان می-ای ها و عملکرد و رفتارِ زندانیانِ توده مُهّم، موضع ألهمس

و درنتیجه  ه شرایط رو به تغییر و اصالح بودشما زمانی به زندان اُفتادید ک"مهرداد در ادامه گفت: 
شما  برایت تعریف خواهم کرد، نبودید. ها و رفتارهایی که حاال گیری ها و موضع و اتفّاق شاهدِ ماجراها

های سیاسی و فکری و  اکثریتّی براساسِ اختالف-ای العملِ ما نسبت به طیفِ توده کنید که عکس فکر می
اجازه بده کمی از  .تگونه نیس امّا ابداً ایندر بیرون از زندان شکل گرفته است،  ها آنسازمانی و عملکردِ 

یم به تا در پایان بتوان برایت تعریف کنم ٦٣تا  ٥٩های  الزندگی و مقاومت و مُبارزه در زندانِ س
ی گوناگون، ها نا، در زندان تعدادِ زندانیانِ چپ، از جری٥٩از نیمۀ دوّمِ سالِ  گیریِ دُرستی برسیم. نتیجه

رگیریِ قولِ خودشان واردِ فازِ د یِ زیادی نداشتند، و بههنوز مُجاهدین دستگیر افت.ی تدریجاً افزایش می
روشنی در  هم که آن زمان در زندان بودند، اتفاقاً موضعِ ها آنتعدادی از  .نظامی با رژیم نشده بودند

طورِ کُلیّ دو دسته  دادند، و به ها اکثریّتِ زندانیان را تشکیل می در آن دوره چپ برابرِ رژیم نداشتند.
ای بودند که رژیم را  وچکی هم زندانیانِ تودهطیفِ ک .تِ زندانیانِ چپ ضّدِ رژیم بودندکثریّبودند: ا

که خودشان نیز اسیر بودند، در  ای، حتّا در داخلِ زندان هم در حالی زندانیانِ توده دانستند. انقالبی می
بنابراین، در بسیاری  .ندکرد خوار حمایت می ز رژیمِ خونیروی از مشیِ خائنانۀ رهبریِ حزبِ توده، اپ

مُقابلِ  در صفِ حمایت از رژیم و در راضیِ زندانیان، این طیفهای اعت ها و حرکت موردها و درگیری
یِ خُردادِ سالِ  ها پس از سی یعنی درواقع همان موقعیتّی را که توّاب گرفتند. عِ زندانیانِ چپ قرار میجم
   البتّه نه تحتِ عُنوانِ توّاب! ؛آن چنان نقشی را داشتند ا پیش ازه ای در زندان پیدا کردند، توده ٦٠

اصطالح واردِ فازِ  یِ خُرداد روی داد و مُجاهدین به به هر صورت، زمانی که وقایعِ سی"مهرداد ادامه داد: 
وره، در ابتدای این د ادارانِ مُجاهدین، پُر شدند.ویژه هو از زندانیانِ ضّدِ رژیم، به ها ناشدند، زند نظامی 

ها هم از طرفِ زندانبان و هم از طرفِ  بندی ها و جبهه گیری رغمِ شکنجه و کُشتارِ زیاد، موضع علی
در این دورۀ کوتاه،  تر و تُندتر از سابق بود. ادیکالزندانیان بسیار روشن و واضح، و در عینِ حال ر

های سایرِ  وتوک توّاب غیره، و تک خوردۀ سابق مانندِ فُرقان و سهند و های ضربه های برخی از گروه توّاب
چه  راه بودند. سو و هم و جالّدان هماکثریتّی، با پاسدارها و بازجویان –ای اضافۀ زندانیانِ توده ها به گروه

از گزارش و لُو دادن گرفته تا عاملِ نگهبانان در اُتاق  .آوردند این جماعت بر سرِ ما نمی بالهایی که
ای با جالّدان تا ضربه  کاریِ زندانیانِ توده گونه هم این موضعی و غیره. نِ سرِبا زندانیا شدن، و درگیری

ونیم، جریان  سال زدیک به یک، یعنی به مدّت ن٦١اش در سالِ  خوردنِ حزبِ توده و دستگیریِ رهبران
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ی سیاسیِ ها نااکثریتّی درمُقابلِ زندانیانِ مُبارزِ همۀ جری–ای در تمامیِ این مدّت، زندانیانِ توده .داشت
این است  کردند. کاری می راهی و هم دان همها و عواملِ رژیم و مسئوالنِ زن دیگر قرار داشتند و با توّاب

ما آن روزها و عملکردِ این طیف در زندان را  .عدمِ اعتماد به این طیف در زنداندلیلِ اصلیِ ما برای 
 گاه فراموش نخواهیم کرد.   هیچ

چنین  بینی قضیّه نه فقط مربوط به بیرون از زندان، بلکه هم طوری که می همان" مهرداد در پایان گفت:
توانیم به این  طور می ما چه است. ها ناهمین زند ها در داخلِ ویژه مربوط به خّطِ مشی و عملکردِ این و به
یم، در این رژزندگیِ صنفی در زندانِ  دگیِ مُشترک داشته باشیم؟زن ها آناعتماد کنیم، و با  ها ناجری

فرض در اُتاق تصمیم بگیریم که در برنج پاک کردن شرکت نکنیم،  اگر به تمامیِ ابعادش سیاسی است.
ای داشته باشد، امکان دارد که  کننده گیری نقشِ فعّال و هدایت و یک زندانیِ مُشخّص هم در این تصمیم

شکنجه ببرد یا حتّا  را زیرِ ویاد نماید و شورش در زندان قلمد دهیِ اعتراض و سازمان یتِ او رارژیم فعال
ما  .ماد و اطمینانِ کامل داشته باشیمدیگر اعت در چنین شرایطی، ما در اُتاق باید به هم اعدام کند.

بی که االن در بند جا در این نظم و ترتی اکثریتّی نداریم.-ای طیفِ توده چنین اعتمادی را به زندانیانِ
های  البتّه، توجّه داشته باش که ما بینِ توّاب تر خواهد بود. راحت ها آنم خیالِ ، هم خیالِ ما و هاُفتاده

هایی که  مُقابلِ توّاب در امروزی تفاوتِ اساسی قایل هستیم.اکثریتّیِ –ای کُنونی و طیفِ زندانیانِ توده
-ای ندانیانِ تودهما طیفِ ز است. ها آنکنند، سیاستِ ما تحریمِ کاملِ  کاری می امروزه با زندانبان هم

بینیم که در شرایطِ کُنونی جُزوِ مُخالفینِ رژیم هستند، و با فکر  اکثریتّیِ امروزی را در صفِ زندانیانی می
ی از زندانیانِ عنوانِ طیف ها به بنابراین، ما با این .کنند خودشان مقاومت و مُبارزه میو مشیِ خاّصِ 

گاه  البتّه، روشن است که ما در زندان هیچ انسانی داریم. و سیاسیِ شایسته و، رابطۀ فردی موضعی سرِ
های  گیری در صورتی که مُوافقِ تصمیم ها آن .ها نخواهیم رفت ای یا صنفیِ تودهدنبالِ مشیِ سیاسی 
راهی  با ما هم جریان یک صورتِ فردی یا موضعی در بند باشند، حقّ دارند که به اکثریّتِ زندانیانِ سرِ

 ".کنند

–ای گیِ برخورد با طیفِ زندانیانِ توده گونه در موردِ چه ،های مهرداد ییدِ اغلبِ صحبتٴتا من ضمنِ

ی در زندان شده رفتارکه مُرتکبِ خطاهای سیاسی و اکثریتّی یا هر فرد و طیفِ دیگری از زندانیان، 

هایی  رغمِ اشتباه یدرکِ ما آن روزها در زندان این بود که عل شد، دید و نظرِ خودمان را توضیح دادم.با

قطعِ  از ادامۀ مُبارزه ها آنشود که احیاناً تعدادی از  باعث می ها آناند، تحریمِ  که این نیروها مُرتکب شده

گونه برخوردها را به نفعِ  بنابراین، آن .ا و زندانبان بدهنده کاری با توّاب ن به هماُمید کنند، و حتّا شاید ت

چنین مُعتقد بودیم که هر فرد و جریانی که از  ما هم دانستیم. دان نمیارزۀ جمعی در زنمقاومت و مُب

طورِ واقعی و عملی برگردد، چه شهامتِ بیانِ صریحِ آن  اش در زندان به مشی و عملکردِ نادُرستِ گذشته

اد و باید که فضا و امکانات و شرایطِ جلبِ چنین افر موضعی می را داشته یا نداشته باشد، ما زندانیانِ سرِ

موقع و در جایِ مُناسبِ خودش، به افشا و  یی را فراهم کنیم.  البتّه، این به آن معنا نبود که بهها ناجری

از  ما مُعتقد بودیم که غیر نپردازیم. ها نانقد و بررسیِ مشی و سیاست و عملکردِ این افراد و جری
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های سابقی که حاال برگشته  ، حتّا توّابرا کردند بقیّۀ افراد کاری می چنان با رژیم هم هایی که هم توّاب

لِ رژیم را تغییر سیاست و مشیِ خودشان در قبا ٦٢اکثریتّی که از سالِ –ای ویژه طیفِ توده بودند و به

طبعاً در موردِ این  نفی و در زندگیِ مُشترک بپذیریم.یدوشرط ازنظرِ صباید که بدونِ ق میداده بودند، 

باید که مسائلِ  طورِ اُصولی و همواره می یِ دیگری در زندانِ جُمهوریِ اسالمی، بهافراد هم، مانندِ هر زندان

 کردیم.   امنیّتی را رعایت می

حاال که رژیم، آگاهانه و برای به جانِ هم انداختن و تلف کردنِ انرژیِ ما، انتخابِ اُتاق را برای نخستین 

ها  کردیم و با قرار دادنِ ضابطه که هوشیارتر رفتار می ستبای خودمان قرار داده بود، ما میبار در اختیارِ 

با تعیین کردن و گذاشتنِ معیارهای سیاسی  اُفتادیم. به دام و تلۀ رژیم نمیهای غیرضروری  و شرط

سازمانی و سیاسی روی های جمعیِ  ها، زندانیان درعمل به شکل دادنِ زندگی گیریِ اُتاق برای شکل

مان در  ن کار به نفعِ پیشبُردِ مقاومت و مُبارزۀ عُمومی و تمرکُزِ تمامیِ انرژیدر مجموع، ای .آورده بودند

ر معرضِ اتهّامِ کارِ سازمانی و تشکیالتی در زندان قرار دزندانیان را هرچه بیشتر  اتفاقآً آن راه نبود، و

 داد. می

ا زندانیانِ مُجاهد هم، در های چپ، و حتّ اغلبِ بچّه های مهرداد بسیار آموزنده بود. تدر هر صورت، صحب

های  البتّه، باید گفت که رابطه .گُذشت داشتند ناپذیر و بی تزلزُلاکثریتّی موضعی -ای برابرِ طیفِ توده

های زندانیانِ  تر از رابطه اکثریتّی، هم بیشتر و هم انسانی -ای های مُجاهدین با زندانیانِ طیفِ توده بچّه

ی آذر، در این مورد هم موقعیّت ١٦ما زندانیانِ فداییانِ  آن زندانیان بود. الح رادیکال بااصط طیفِ چپِ به

اصطالح رادیکال و هم با زندانیانِ  های طیفِ چپِ به هم با بچّه چراکه، .کردیم پیچیده و دُشوار پیدا می

کری و کردیم که استقاللِ ف همواره سعی می های خوب و نزدیکی داشتیم. بطهاکثریتّی را-ای طیفِ توده

های  با در نظر گرفتنِ واقعیّت امّا ،به سمتِ هیچ افراطی کشیده نشویم و سیاسیِ خودمان را حفظ کنیم

رغمِ مشی و درکِ  شدیم که علی مجبور می ای که در زندان جریان داشت، گاه زندگی و مقاومت و مُبارزه

که با توجّه به شرایطِ موجود در  هایی بکنیم گیری لحاظِ تاکتیکی و مُوقتّی، موضع سیاسیِ خودمان، به

ی ها نااکثریتّی یا جری-ای زندان ضروری بودند. مثالً، اگر به انتخابِ اُتاق و زندگیِ مُشترک با طیفِ توده

رفتیم که طیفِ  شدیم، با توجّه به شرایطِ موجود در زندان طبعاً به اُتاقی می چپِ دیگر مجبور می

 بودند. از طیفِ سازمانِ اقلیّت در آن  اهِ کارگر و بخشیویژه زندانیانِ ر های چپ، به بچّه

 

٤ 

 وچهار... اُتاقِ بیست تشکیلِ

دوامِ زیادی نداشت؛ ازلحاظِ رفتاری و فرهنگی و اخالقی، اغلبِ ما با بعضی افراد و  ٢٣ماندنِ ما در اُتاقِ 

لِ بهتری پیدا بکنیم.  اُتاقِ در این فکر بودیم که راهِ حّ .ود در آن اُتاق همگونی نداشتیمهای موج گرایش

عنوانِ اُتاقِ فرهنگیِ بند نگه  زندانبان اصرار داشت که آن را به .خالی اُفتاده بود ٢٣روی اُتاقِ  به در رو ٢٤
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اصغر  گرفت. یچ کاری هم در آن صورت نمیدارد، در حالی که هیچ چیزی در آن موجود نبود و ه

تا ببینیم که آیا  صدریِ بند، واردِ مُذاکره شود نیش و بمن د که با درویش، مسئولِ لیبرالداوطلب ش

برای درویش در طرح و برنامۀ زندانبان  خودمان استفاده کنیم یا نه؟ اسکانِتوانیم از آن برای  می

ی بیشتر و ها نااحتماالً، به مسئوالنِ زندان قول داده بود که با دادنِ امک .زندانیانِ این بند نقش داشت

به هر صورت، اصغر  به کوتاه آمدن و انفعال بکشاند. را ها آنتواند اغلبِ  رها به زندانیان، او میبرخی اختیا

 ن صحبت کند وبا مسئوال موردن ایول داد که در و او هم ق را با درویش مطرح کرد ٢٤اُتاقِ  قضیّۀ

 ٢٤کردیم که اگر اُتاقِ در این فاصله ما با تمامیِ رُفقای خودمان صحبت دهد.  اطالعبه اصغر  نتیجه را 

در اُتاقِ ما  هرکسی که تمایُل به زندگی ،ها را در اختیارِ ما بگذارند، در بند اعالم کنیم که جُز توّاب

های سیاسی به آن بپیوندد، تا در یک مُحیطِ سالم و دموکراتیک  تواند بدونِ مرزبندی می ،داشته باشد

حال  زین و رسول هم از شنیدنِ این خبر بسیار خوشفر مُشترک و جمعی باهم داشته باشیم.زندگیِ 

شان قضیّه  ایِ اُتاق های توده چراکه حاال بچّه ،خواهند پیوست ٢٤قطعاً به اُتاقِ  ها آنشدند، و گفتند که 

خُالصه، فردای آن روز درویش به اصغر اطالّع داد  شدند. ناراحت نمی ها آنکردند، و از دستِ  را درک می

داد  درضمن او قول  .موردِ استفاده قرار گیرد اسکانفعالً برای  ٢٤اُتاقِ  اند که وافقت کردهکه مسئوالن مُ

 فراهم کند. ٢٤طبقه هم برای اُتاقِ  های سه کند تخت می  که سعی

رویم تا  بیرون می ٢٣و به او اطالّع دادیم که ما شش نفر از اُتاقِ  ضیّه را ابتدا با هومن طرح کردیمما ق

مُنتقل  ٢٤خُداحافظی کردیم و به اُتاقِ  ٢٣های اُتاقِ  هروزِ بعد هم با بچّ .رویی مُستقّر شویم به رو اُتاقِ در

ها  در سطحِ بند اعالم کردیم که جُز توّاب ما پیوستند. سپس فرزین و رسول هم اندکی بعد به شدیم.

یدوشرط به اُتاقِ قتواند بدونِ  هرکسِ دیگری که مایِل به زندگیِ مُشترک و دموکراتیکی با ما باشد، می

های اقلیّت،  از بچّه "اسد"مهران و  کردند. های گوناگون اظهارِ تمایُل  تاقزندانی از اُ ای هعدّبپیوندد.  ٢٤

برخی دیگر مانندِ  .نِ اکثریّت به اُتاقِ ما پیوستنداز سازما "رجب"و  "عبدُل"قُلی از زندانیانِ مُجاهد، و 

 ٣های راهِ کارگر و خّطِ  نصور داوران از سازمانِ اکثریّت و حتّا تعدادی از بچّهو م "داوود"و  "جمال"

به هر صورت،  ا نخواستند به اُتاقِ ما بیایند.کردند ولی درعمل نتوانستند ی هم، ابتدا اظهارِ تمایُل می

 .مسکونی شد ٢٤اُتاقِ  ،ما از عصرِ همان روز با سیزده نفر

های عُمومیِ اُتاق مانندِ نحوۀ پذیرشِ افرادِ جدید، شیوۀ  لسه، سیاستهمان شبِ اوّل، در نخستین ج

ره موردِ ها در اُتاق، کارگریِ روز و غی گیری، فُرمِ زندگیِ مُشترک و سطح و مُحتوای آن، مسئولیّت تصمیم

 ار آزادانه وهای بعدی در اُتاق با راحتی و آرامش و بسی این جلسه و جلسه بحث و بررسی قرار گرفت.

های زندانیانِ چپ، و حتّا  ویژه در اُتاق های دیگرِ بند به ها در اُتاق گونه جلسه این رفتند. سریع پیش می

ها، حتّا با  گاهی وقت .کشید ها طول می تر بودند، ساعت تدس های زندانیانِ مُجاهد هم که یک در اُتاق

رغمِ  علی رایط بسیار مُتفاوت بود.ش ٢٤ اُتاقِبود. در  راه می هم های تُند و نادُرستی هم باندبازی و واکُنش

 .ها نداشتیم مسئولیّت قبضه کردنِسازمانیِ ما در اُتاق زیاد بود، امّا ما تمایُلی برای  رُفقای هم ۀعدّکه  این

قرار شد که هر سه انِ مسئولِ اُتاق انتخاب کردیم. عنو نهادِ اصغر و من، رجب را به برای نمونه، به پیش
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ل ها هرکسِ دیگری که مای جُز توّابتوافُق شد که  .طورِ انتخابی عوض شود اُتاق به ر مسئولیّتِماه یک با

گیری در اُتاق هم قرار شد تا حّدِ مُمکن از طریقِ توافُق و تفاهُم و  تصمیم یوندد.باشد بتواند به اُتاقِ ما بپ

گیری  یٴوجود داشت، پس از را درنهایت، اگر نظرهای گوناگونی در موردِ موضوعی .اقناع صورت گیرد

 عنوانِ سیاستِ اُتاق برگُزیده شود.  نظرِ اکثریّتِ زندانیان به

در موردِ شیوۀ زندگیِ جمعی در اُتاق، پس از بحثِ زیادی معلوم شد که دو گرایشِ مُتضّاد موجود است: 

ندگیِ مُشترکِ با زندگیِ مُشترکِ کامل )داریوش، فرزین، یاشار، قُلی، رسول، رجب، و من(، و یا ز

حبیب هنوز موضع و نظرِ مُشخصّی  .راد، عبدُل، اصغر، مهران، و اسد(ای )مُ وکتابِ فردی و سهمیّه حساب

که سابقاً در بسیاری  ستیم همان راهِ حّلِ بینابینی راوگویِ زیادی توان باالخره، پس از گفت شت.ندا

و هرکسی  شد کنیم. یعنی سقفی مالی تعیین می ده بودیم، انتخاب و توافُقموردهای دیگر نیز تجربه کر

طبعاً کسانی که ابداً پولی ریخت.  س از مُالقات در صندوق میکه پول داشت آن مقدار را هر دو هفته پ

هرکسی هم که تمایُل  .پرداخت ولِ زیادی نداشت، کمتر میپ پرداختند و اگر کسی نمی ، چیزینداشتند

رای جمعِ مسئولِ اُتاق از این صندوقِ عُمومی بن کار را بکند. اید که پولِ بیشتری بریزد، آزاد بوداشت 

خُالصه، قرار شد که فعالً به این طریق عمل کنیم، و در این رابطه باز به  کرد. زندانیان هزینه می

 وگویِ بیشتری بپردازیم.   گفت

وزانه که در آن دو نفر تمامیِ تاق هم دو شیوه موردِ بحث بود: کارگریِ کاملِ ردر موردِ کارگریِ روزِ اُ

های  کاری که در آن تمامیِ وظیفه دادند، و یا کارگریِ تقسیم کارهای عُمومیِ روزانۀ اُتاق را انجام می

در حالتِ اوّل، دو نفر در روز  گشت. ری به یکی دو نفر مُحّول میشد و انجامِ هر کا روزانۀ اُتاق لیست می

بود.   ر اُتاق روز مسئولِ کارِ کوچکی د در حالتِ دوّم، هرکسی هر .کردند و بقیّه آزاد بودند کار می

قرار شد  .ریّتِ زندانیانِ اُتاق قرار گرفتدرنهایت، روشِ اوّل یعنی کارگریِ کاملِ روزانه موردِ پذیرشِ اکث

 که هرروز دو نفر کارگریِ اُتاق باشند.

 

٥ 

 ..."و اصالحاتی نرم " تِسیاس

گرفت؛ در طولِ دو هفتۀ اوّل، زندانیان در  کم داشت سروسامان می کّلِ بند کم ها و در زندگی در اُتاق

 ها آن دن و بافتن و ساختن مشغول بودند.ها و در سطحِ بند فقط به کندن و شکاندن و سابی داخلِ اُتاق

ها و  اخلیِ اُتاقشان در ادارۀ اُمورِ د اندازه و باز گذاشتنِ دست متوجّه بودند که هدفِ زندانبان، از نرمشِ بی

قولِ  تا به زدگی بیندا موضعی شکاف و دودسته حتّا کّلِ بند، این است که بتواند درمیانِ زندانیانِ سرِ

طورِ  را به ها آنای  را شناسایی و تفکیک کنند و در پروسه "ها شده ها و اصالح خوب"خودشان بتوانند 

فکیک و در زمان و شرایطِ را هم ت "ها نشدنی بدها و اصالح"از زندان بیرون بفرستند، و  "عمودی"

الح اصط بود که فضا را به این بستر و در این چهارچوب بر از زندان بیرون ببرند. "اُفقی" طورِ به مُناسبی
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العملِ طبیعیِ زندانیان هم، در مرحلۀ اوّل استفادۀ حّداکثر از این  عکس کرده بودند. "لیبرالی"باز و 

های  ویژه تخت به ،ها به جانِ اموال و امکاناتِ زندان درنتیجه، بچّه .بود  "ها آزادی" ای باز و امکانات وفض

در  ها آنهای  شکستند، و از میله ها را می برخی افراد تخت اُفتادند. ها و غیره می رِ اُتاقفلزّی و درودیوا

برای این منظور، البتّه  .ندکرد ها استفاده می فی در اُتاقهای مُحکم برای وسایلِ اضا بندی ساختنِ قفسه

طورِ کُلیّ، و  کردند.  این قضیّه برای کسی که با زندانِ جُمهوریِ اسالمی به دیوارها را هم باید سوراخ می

طورِ خاّص، آشنایی نداشته باشد، شاید موضوعی غیرمهّم محسوب شود.   به ٦٣تا  ٦٠های  زندانِ سال

سابقه نداشت و اتفّاق اسالمی تا این زمان، چنین کارهایی واقعیّت این است که در زندانِ جُمهوریِ 

زندان، شالّق و شکنجه و بازجویی و  س به درودیوارِحتّا زدنِ یک میخ یا پُن هایی در دوره .اُفتاد نمی

 داشت. انفرادی به دنبال می

های دیگر  یِ اُتاقگرفت و هنوز امکاناتِ زیادی نداشت، تمام به هر حال، غیراز اُتاقِ ما که تازه شکل می

 م کرد:شد چنین مجسّ تاق را میبرای نمونه، یک اُ شدند. ر دو هفتۀ اوّل بازسازی د ،در سطحِ بند

گیِ رنگارنگی رویشان کشیده شده بود.   های خانه طبقه دوُرتادوُرِ اُتاق چیده شده، و مالفه های سه تخت

و مُقوّا و پارچه ساخته  ی به طولِ تخت از چوبمانند روی دیوار و در کنارِ طبقۀ دوّمِ هر تخت، طاقچه

"تی بی تی"که زندانیان آن را  شده بود
قسمت برای استفادۀ  هر تخت به سه "تی بی تیِ" .نامیدند می ٣

طبقۀ جا بگذارند.  را در آن انندِ حوله و مسواک و غیرۀ خودوسایلی م ها آنتا  شد سه زندانی تقسیم می

تا زندانیان  ی ساخته بودندا هایش در زیرِ سقفِ اُتاق قفسه کنده بودند و از میلهها را  میانیِ یکی از تخت

در طبقۀ خالیِ همین تخت،  جا قرار دهند. بتوانند ساک و دیگر وسایلِ سنگینِ خودشان را در آن

ید و اصطالح آبدارخانه را هم یک پردۀ سف اصطالح آبدارخانۀ اُتاق را برپا کرده بودند؛ جلویِ این به به

کردند. فضای  های چای و غذا، و میوه و خوراکی نگهداری می تمیزی کشیده بودند و در داخلِ آن وسیله

ذخیره را در آن نگهداری و موّادِ غذاییِ  بندی نموده را در تهِ اُتاق قفسهها  خالیِ بینِ دوتا از تخت

که وقتی از راهرو به داخلِ این  وریشد، ط ای کشیده می ها هم مالفه یا پرده جلویِ این قفسه .کردند می

 دیدی.   کردی، چیزی جُز پارچه و پردۀ تمیزِ سفید یا رنگارنگ نمی ها نگاه می اُتاق

ی برای خودشان تهیّه دیده های مُتفاوت ها چنین امکاناتی را با سلیقه پس از دو یا سه هفته، همۀ اُتاق

اً دیدنی های زندانیانِ چپ هم، واقع ، و حتّا برخی از اُتاقطورِ کُلیّ های زندانیانِ مُجاهد به اُتاق بودند.

طور که قبالً هم گفتم، کارِ دستی و فعالیتِ عملی ارزشِ خاصّی  گونه زندانیان، همان برای این .بودند

 داشت.

 

٦ 

 جشنِ روزِ کارگر...

زیادی از  افرادِ ی تهرانها نابار در زندرسید، و شاید برای نخستین می فرایازدهِ اُردیبهشت داشت 

برای این منظور، برخی  جمعی روزِ کارگر را جشن بگیرند. طورِ علنی و شدند تا به زندانیانِ بند آماده می
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نخستین بار هم بود که بسیاری از ما  کردند. صورتِ خودشان را اصالح می ،از زندانیان با استفاده از تیغ

در این بند، برخی هم ماشینِ دیدیم.  موضعیِ بند می سرِ نیانِتیغِ اصالحِ صورت را در دستِ بعضی از زندا

 های حصار ممنوع بود، امّا زندانیان از راه ها در زندانِ قزل داشتنِ هردویِ این اصالحِ برقی داشتند.

غیرمُجاز به دستِ  صورتِ توانست به تیغِ اصالح فقط می .یافته بودند  ها دست گوناگونی به این وسیله

رابطه با زندانیانِ  ، از طریق٢ِرفاقت و رابطه با زندانیانِ غیرسیاسیِ واحدِ  :، از طریقِمثال د.زندانیان برس

های حضوری، و  در مُالقات ها و فرزندانِ خُردسال ها و مُنفعلین، از طریقِ خانواده ری و توّابگبندهای کار

و در دستِ  شده ها نامُجاز واردِ زندصورتِ  ای و در بندهای خاصّی به ماشینِ اصالحِ برقی در دورهغیره. 

که کشف  های اصالحِ برقی، برای آن در بندهای سرِموضعی ماشینخی از زندانیان باقی مانده بود. بر

داشتنِ تیغ شدند.  ت و با احتیاط استفاده میطورِ سرّی نگهداری و حفاظ نشوند و از دست نروند، به

، هرکسی که تیغ داشت به مسئولیّتِ خودش آن را کامالً تری بود و بنابراین مُشکل و موضوعِ خطرناک

م وارد بودی ما تازه نمود. طورِ خصوصی استفاده می به کرد و با احتیاطِ زیاد از آن طورِ سرّی نگهداری می به

گونه امکانات فعالً  بنابراین از داشتنِ این .در زندان ایجاد نکرده بودیم هایی را گونه رابطه و هنوز این

 بهره بودیم. بی

ند، در روزِ کارگر عطرِ خاصّی به بودتدارُک در بند، که از روزِ قبل اصالح کرده و  ایِ زندانیانِ توده

در  گفتند. تبریک میاین روز را به یکدیگر کشیدند و  سر می های گوناگون خودشان زده بودند و به اُتاق

ه کرد یکی برای آن روز دُرست نی یا کود بود، شیریها، با استفاده از امکاناتِ محدودی که موج اغلبِ اُتاق

 "خُجسته باد اوّلِ ماهِ مِی"حتّا تصویرِ داس و چکّش و  یکِ مُفصّلی تهیّه کرده،ک ٢٣ زندانیانِ اُتاقِند. بود

های زندانیانِ مُجاهد هم در این جشن شرکت  هرچند که اُتاق هم روی آن کشیده و نوشته بودند. را

گفتند و  رفتند و تبریک می های زندانیانِ چپ می زندانیانِ مُجاهد حتّا به برخی از اُتاقداشتند، و بعضی 

های  در برخی از اُتاق تر بودند. پ در روزِ کارگر فعّالهای چ خوردند، امّا در مجموع بچّه شیرینی هم می

ها و از  ، به بعضی از اُتاق٢٤تاقِ از ما از اُ افرادی دنِ سُرود و آواز هم برقرار بود.زندانیانِ چپ، برنامۀ خوان

تاقِ آمدند، امّا از اُ های دیگر به اُتاقِ ما  برخی افراد از اُتاق .گفتیم زدیم و تبریک می سر می ٢٣ جُمله اُتاقِ

حت بودند، که از دستِ ما نارا ها آنکه  این موضوع دو دلیل داشت: یکی این کسی به اُتاقِ ما نیامد. ٢٣

نِ های سازما از بچّه ای هعدّکه  دیگر هم این .ایم ادهرک کرده و اُتاقِ دیگری تشکیل دا تشان ر چرا اُتاق

هم شرکت  ها آنحتّا در جشن و سُرور و آوازخوانیِ  و رفتیم ٢٣به اُتاقِ  اامّما  اکثریّت در اُتاقِ ما بودند.

 کردیم.  

های اتحادیّۀ  او از بچّه .آشنا شدیم ٢١از اُتاقِ  "اسماعیل"، با فردی به نامِ ٢٣در جشنِ اُتاقِ 

، او از ٢١در اُتاقِ  ای بسیار توانا بود. ه و خوانندهها و تیپی بسیار شوخ و اهلِ حال، و نوازند کُمونیست

نظم و ترتیبی در اُتاق گونه  خوابید، و دوست هم نداشت که به هیچ جُمله افرادی بود که تا لنگِ ظُهر می

 "ووِل شُل"و  "نفعلمُ"اصطالح رادیکال، او جُزوِ افرادِ  از زندانیانِ چپِ به به نظرِ بسیاری ن بدهد.ت
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طورِ کُلّ، و  با این حال، چون فردی بسیار باحال و شوخ و هُنرمند بود، زندانیانِ چپ به .شد محسوب می

در جشنِ اُتاقِ  به هر صورت، داشتند. هم، او را دوست  ٢٣کالِ اُتاقِ اصطالح بسیار رادی حتّا زندانیانِ به

 پا کردند. آوازهای تُرکی و فارسی خواندند و غوغایی به "جابِر"اسماعیل و مُراد و  ٢٣

ای جالب در ه پیمان هم از تیپ آشنا شدیم. "پیمان"یگری به نامِ چنین با زندانیِ د در این برنامه، هم

ی ها اهد است، چراکه در یکی از اُتاقکردیم که او زندانیِ مُج تا آن روز ما فکر می این بند و زندان بود.

که در زندان بود،  ٦٠پیمان از سالِ  آن روز فهمیدیم که مُجاهد نیست. .کرد زندانیانِ مُجاهد زندگی می

زندگی  ها آنتصمیم گرفته بود که با  در این بند هم .مُجاهد رابطۀ نزدیک و خوبی داشت با زندانیانِ

 "کی از چند گروههوادار"از طرفِ زندانبان به  شد. خته میشنا "امیچند اتهّ"عنوانِ  به کند. در زندان

از  اامّ دراساس هم بود. "هوادارِ مُنافقین"حتّا صدری و توفانی و  او بنی ها آناز دیدِ  .مُتهّم شده بود

ا و ها و سُروده خُالصه، در جشنِ روزِ کارگر پیمان ترانه بود و ظاهراً حبسِ ابد هم داشت. های چپ بچّه

ن اصالً نشنیده بودم، برای و شعرهای قدیمیِ محلّی و حتّا مالِ کودکان را، که من تا آن زما ها ملودی

 خواند، که بسیار باحال هم بود. جمع 

 

٧ 

 نامه برای بند... اساس تنظیمِ

چه یدا کند، هرباید نظمی پ این ضرورت که بند هم  ،وبیش سروسامان پیدا کردند ها کم وقتی همۀ اُتاق

های  ها، وظیفه گیِ ادارۀ بند، مسئولیّت گونه هایی برای چه دیری نگذشت که بحث .شد بیشتر احساس می

بینِ زندانیانِ بند  گیری در بند، و غیره ها، نحوۀ تصمیم نامه و ضابطه عُمومی، نحوۀ تعیینِ مسئوالن، آیین

موضعی ابداً حقّ و حُقوقی نداشتند، و  انِ سرِدر دورانِ حاج داوود رحمانی، در این زندان زندانی راه اُفتاد.

اش  اُفتادنِ رحمانی و دارودستهبرپس از  بهره بودند. ها و بندها بی اُتاقطبعاً از هرگونه امتیازی در ادارۀ 

عمالً  ،از قدرت در این زندان و باز شدنِ تدریجیِ فضا، زندانیانِ مُجاهد در بندهایی که اکثریّت داشتند

هر جایی هم که  ردند.به شیوه خویش پیش می بُ را بند و ادارۀ آن امورِ زندگی و کُنترلِ روِشِ و  راه

بند و ادارۀ روشِ زندگیِ خودشان را بر اُمورِ  وه رامی کوشیدند  نیز ها آنزندانیانِ چپ در اکثریّت بودند، 

این اواخر در  شد، عمال میا ها در سطحِ اُتاق گونه ابرازِ قُدرت، که در آغاز فقط این ند.کنتحمیل  ،آن

 گردید.   ها در سطحِ بند نیز مطرح می رابطه با کارها و مسئولیّت

بار در این زندان، زندانبان تقریباً تمامیِ مسئولیّتِ داخلی و عملیِ ادارۀ بند را در اختیارِ  برای نخستین

وبیش مُساوی از زندانیانِ مُجاهد و  عمداً تعدادِ کم ها آندرضمن،  .موضعی گذاشته بود زندانیانِ سرِ خودِ

آلود ماهی  لو از آبِ گِ قولِ معروف ما را به جانِ هم بیاندازند تا به د قرار داده بودندچپ را هم در این بن

مورِ بند را سروسامان و اُ کردیم ی برای ادارۀ بند ایجاد میکه سیستم ستبای بگیرند. به هر صورت، ما می

گیری در بند چیست؟   ها بودند: شیوه و کانالِ تصمیم شخّصِ موردِ بحث اینهای مُ موضوع دادیم. می

 شوند؟   گونه و برای چه مُدتّی انتخاب می ها کُدامند، و مسئوالن چه مسئولیّت
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هایی که شکل  گیری امّا نظرها و موضع ،ر تمامیِ سطوح در بند جریان داشتبحث و مشورت، د

مثالً، از زندانیانِ  های گروهی و سیاسی بودند. گرایش ساس مُتّکی بهشدند، درا گرفتند و اعالم می می

یِ ٴها در بند باید براساسِ را همۀ تصمیم ها آنشد که به نظرِ  طورِ غیررسمی، شنیده می مُجاهد، البتّه به

در بینِ  های کوچک وروش بود. از برخی محفل ترین راه این دموکراتیک چراکه ،اکثریّتِ نسبی باشد

اعتقادی به تعیینِ مسئوالن برای کّلِ بند ندارند و ترجیح  ها آنشد که  دانیانِ چپ، شنیده میزن

یعنی درمُقابلِ خطری که از  .وفصل شوند ، و درنهایت فردی، حلّدهند که همۀ اُمور به شکلِ اُتاقی می

به شیوۀ  افراد شد، این یشیایی در بند احساس میتحمیل شدنِ نوعی زندگیِ پادگانی و کُمونیِ میل

 تند.  داشفردی تمایُل  گیریِ زندگی و تصمیم

های افراطی از هر طرفی مُخالف بودند، با احساسِ مسئولیّت  بعضی از زندانیانِ باسابقه که با گرایش

ها را هدایت و  حثهایی در بند، تصمیم گرفتند که پا پیش بگذارند و ب درمُقابلِ خطرِ رُشدِ چنان گرایش

نسبتاً مُستّقل و موردِ قبولِ اغلبِ زندانیانِ بند، طرحِ بسیار  پیمان و یک زندانیِ مُجاهدِ نند.کانالیزه ک

های مُهّمِ این طرح از این  نُکته بُردند. های مُختلف می به اُتاق ای کاغذ نوشته بودند و ای را روی تکّه ساده

مسئوالن برای  .شوند یِ اکثریّت گرفته میٴاصورتِ دموکراتیک و براساسِ ر ها به قرار بودند: در بند تصمیم

ها هم داوطلبانه خواهد  ها و ضابطه تصمیم رعایتِ .شوند ه تعیین خواهد شد انتخاب میدورۀ مُعینّی ک

 بود.  

 این موردها به بحث گذاشته شدند. بالفاصلهها برگُزار و  هایی در اُتاق دنبالِ این طرحِ بحث، جلسه به

مُعترض بودند که گذاشتنِ معیارِ اکثریّتِ  ها آن بُلند شد. های گوناگون چپ از اُتاقصدای زندانیانِ  سرو

و غیردموکراتیک و ناعادالنه  های بند، کاری نادُرست نسبی برای انتخابِ مسئوالن و تصویبِ ضابطه

های خودش را به  ویک درصدی موضع کردند که اگر یک اکثریّتِ نسبیِ حتّا پنجاه مطرح می .است

 .شود ی در بند کامالً پایمال میونُه درصد رسی بنشاند، در آن صورت حّقِ اقلیّتِ بسیار بزرگِ چهلکُ

عالوه بر آن، بسیاری در بند، شاملِ افرادی از تمامیِ  تر انتخاب کنیم. معیاری عادالنه باید که بنابراین 

وفصلِ اُمورِ بند  یّتِ نسبی برای حلّیِ اکثرٴهای مُتّکی به را ی سیاسی، مُعتقد بودند که تصمیمها ناجری

کید ٴها بیشتر رویِ اقناع و تفاهُم و توافُق تا این .که شکننده خواهند بود بل ،زیاد پایدار و مُحکم نبوده

 کردند. می

بندی و به بند ارائه کردیم:  گونه جمع های فراوان، درنهایت ما نظرِ اُتاقِ خودمان را این پس از بحث

وگوهای دوستانه و دور از  کنیم با گفت یعنی ابتدا سعی می باشد. یبر تفاهُم و اقناع م ها اساسِ تصمیم

اگر توافُقی بینِ نظرهای  .دیگر به تفاهُم برسیم یکهای مُشترکی با  تعّصُبِ گروهی و سیاسی، در نُکته

نوانِ ع گیرد، و به چهارُمِ آرایِ بند را دارد موردِ پذیرش قرار می گوناگون حاصل نشود، آن نظری که سه

حتّا در همین حالت هم، نظرهای اقلیّت در بند باید به رسمیّت شناخته  .شود ضابطه در بند رعایت می

اساسِ  دانند عمل کنند. شکلی که صالح میشوند، و این افراد حق داشته باشند که داوطلبانه به هر 
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بنابراین باید تالش کنیم که برای زندگیِ  م،ه زیرِ ضرب و فشارِ رژیم هستیبحثِ ما این بود که ما هموار

ای  گونه این ضوابط به وردِ توافُق و تفاهُمِ همه باشد.م ها آنجمعی ضوابطی را تنظیم کنیم که رعایتِ 

رغمِ محدودیّتِ فضا و امکاناتِ بند و زندان، شرایط را برای ارتقای مقاومت و  بودند که، علی باید می

گونه  کردند.  ما معتقد بودیم که در این ربار و مُنظّم و سالمِ همۀ افراد فراهم میمُبارزۀ جمعی و زندگیِ پُ

های  دانند که تصمیم ظّف نمیؤپیدا خواهند شد که خودشان را مُ جمعی و تحتِ چنین شرایطی، افرادی

را ندارد. حتّا  الزم یِ اکثریّت اعتبارِ اجراییِٴبنابراین، را .انِ بند را بپذیرند و رعایت کننداکثریّتِ زندانی

طورِ داوطلبانه در چنین جمعی شرکت کنند، باز عادالنه نیست که اکثریتّی نسبی نظر و  همه به اگرهم

 روشِ زندگیِ خودش را به بقیّه تحمیل کند.  

ی امّا برا ع، و شرکتِ داوطلبانۀ افراد بود.بر تفاهُم و توافُق و اقنا بندیِ ما فرمول ، اساسِبه همین دلیل

چهارُمِ آرا  ها، مُعتقد بودیم که سه گیری بست در تصمیم رفت از بُن پیدا کردنِ راهِ حلّی عملی برای بُرون

نه زندانیانِ مُجاهد و نه زندانیانِ چپ  چراکه ،د، رقمی نسبتاً قابلِ اعتبار استدر این شرایطِ مُشخّصِ بن

چنین اکثریّتِ  با جلبِ بخشی از نیروی مُقابل به ستیبا تنهایی چنین نیرویی نداشتند، و بنابراین می  به

کاری و اشتراکِ عملِ نیروهای مُختلف و  که، هیچ تصمیمی بدونِ هم یعنی این رسیدند. بزرگی می

 رفت. شد و پیش نمی مُخالف در بند تصویب نمی

صورتِ اُتاقی  چپ بهصورتِ سازمانی، ولی بقیّۀ زندانیانِ  ای به هم زندانیانِ مُجاهد و هم زندانیانِ توده

نهاد در بند ارائه شد:  بندی و پیش درکُلّ، چهار جمع دادند. العمل نشان می ردند و عکسک برخورد می

، و یکی هم از طرفِ ٢٢ای، یکی از طرفِ اُتاقِ  یکی از طرفِ زندانیانِ مُجاهد، یکی از طرفِ زندانیانِ توده

ایت ها را هد ها بحث و نه مسئوالنِ اُتاق صضیّه که افرادی خاّبند، با این ق.  برخی از زندانیانِ ٢٤اُتاقِ 

شروع کرده بودند،  بحث راکه طرحِ  بنابراین، پیمان و دوستِ مُجاهدش .نمودند کردند، مُخالفت می می

ها را در اختیار داشته باشند.   درنهایت قرار شد که فعالً هدایت و کُنترلِ بحث .کشند گفتند کنار می

بودند  دار شده هایی را عُهده از ابتدای شکل گرفتنِ بند، بعضی از زندانیان داوطلبانه مسئولیّتچنین،  هم

های سازمانِ اقلیّت، به کُمکِ یکی دو نفر از زندانیانِ  از بچّه "ایرج"مثالً،  تا کارهای بند پیش بروند.

ورِ نظافتِ مسئولیّت و نظارت بر اُمیک زندانیِ مُجاهد هم  .کردند رِ ورزشیِ بند را هدایت میمُجاهد، اُمو

در بند  افرادی به عُهده گرفته بودند. یکی دو نفر هم مسئولیّتِ تقسیمِ غذا را .دار بود بند را عُهده

 دار شوند، امّا های بند را هم عُهده کردند که همین افراد مسئولیّتِ نظارت و پیشبُردِ بحث نهاد می پیش

، از زندانیانِ "سعید"درضمن، در طولِ این دو سه هفته  اد مُوافقت نکردند.نه ن پیشای خودِ این افراد با

 کار، ها و عُمدتاً با پاسدارها باشد، تا شاید بتواند در ادامه کرد که رابطِ بند با توّاب مُجاهد، تالش می

دند امّا عمالً در بند با این کارِ او مُوافق نبوافرادی  .دار شود مسئولیّتِ بند را عُهده گی و نماینده

 خواستند کاری هم در این زمینه انجام دهند.   توانستند یا نمی نمی

های  و ظاهراً یکی از هدف یِ خاصّی در بند غالب شده بودمگُدر مجموع، وضعیّتی آشُفته و سردر

ین وضعیّت از طرفِ دیگر، ا یّه بود.طبعاً، این جنبۀ منفیِ قض ای این بند نیز دقیقاً همین بود.زندانبان بر
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راحتی  هایی به بار چنین بحث چراکه برای نخستین ،ری اساسی در شرایطِ زندان هم بوددهندۀ تغیی نشان

یابی و ارتقای مقاومت و مُبارزه در  این پروسه به امرِ سازمانداشت.   نه و علنی بینِ زندانیان جریانو آزادا

 کرد. زندان، کُمکِ شایانی می

که  ای از طرفِ زندانیانِ مُجاهد بُلند شد مبنی بر این زمزمه زیراتر هم شد،  دهپیچی قضیّه کمیزودی  به

های دیگر  در موردِ مسئولیّت .ا فرد یا جریانِ دیگری شریک شوندحاضر نیستند مسئولیّتِ بند را ب ها آن

  اهد و چپکه زندانیانِ مُج بینِ زندانیانِ چپ و مُجاهد تقسیم گردند، یا این ها آنپذیرفتند که  می

گیری در بند هم،  در موردِ معیار و شیوۀ تصمیم دار شوند. ها را عُهده مسئولیّت ای تمامیِ صورتِ دوره به

این  ها آندر این مورد، توجیه و توضیحِ  .کردند اکثریّتِ نسبی پافشاری می یِٴزندانیانِ مُجاهد هنوز بر را

ریتّی از زندانیان، که احتماالً مخلوطی از زندانیانِ بود که هر نظری که معقول باشد طبعاً از طرفِ اکث

گی  همه زیرا ،این خواب و خیالی بیش نبودالبتّه،  شود. خواهد بود، حمایت می ها ناهمۀ جری

صورتِ  تشکیالتی و بُنیادِ فکریِ خودشان، به-دانستیم که جمعِ زندانیانِ مُجاهد، با ساختارِ سیاسی می

و همواره به یک نظر و تصمیمِ واحدِ از پیش  کنند عالیت و عمل میای زندگی و ف جمعی و فرقه

وشِ بود، نظر و ر های بند می تصمیم یِ اکثریّتِ نسبی معیارِٴکه، اگر را یعنی این دهند. ی میٴرا  شده تعیین

 اه آنچراکه،  ،شد همواره در بند حاکم می ها آن "دیکتاتوریِ دموکراتیکِ"زندگیِ زندانیانِ مُجاهد و 

ها در زندان  یی هم که سالها آنطورِ کُلیّ، حتّا  بنابراین، زندانیانِ چپ به اکثریّتِ نسبی در بند داشتند.

نهادهای  کردند، با این پیش های زندگیِ مُشترکی را دنبال می شها و رو زندانیانِ مُجاهد دیدگاهبا 

 نمودند. زندانیانِ مُجاهد مُخالفت می

ای بُلند شد: حاال که دیگر اجباری از  ایی از زندانیانِ چپ هم چنین زمزمهه از طرفِ دیگر، از محفل

 "حسّاس"های  ای و یا دادنِ مسئولیّت با سهیم شدن با زندانیانِ توده ها آنطرفِ زندانبان در کار نبود، 

ها  چپ گروهِزدند تا  ه این قضیّه دامن میبخشی از زندانیانِ مُجاهد هم ب مُوافق نبودند. ها آندر بند به 

طورِ رسمی و درظاهر،  به زندانیانِ مُجاهد البته .گی گردد خوشِ اختالف و پراکنده تهرچه بیشتر دس

گونه بود که طیفِ بزرگی، شاملِ زندانیانِ  ها نداشتند.  واقعیّت در بند این ای چینن موضعی در موردِ توده

وکراتیک و عادالنه ها و شرایطِ دم ضابطه مُجاهد و چپ، به زندگیِ مُشترکِ همۀ زندانیانِ بند تحتِ

های  های افراطی و اختالف کرد که نگذارد گرایش سعی می ستبای این طیفِ بزرگ می .اعتقاد داشتند

 گیِ زندانیانِ بند شوند.   گروهی سببِ چندپاره

وپاخت  ساختحث و جدل و های مُختلفی باهم ب به طریق ها ناها در بند ادامه داشت، و افراد و جری بحث

باالخره، طرحی اُصولی و ساده، به شکل و مضمونِ زیر، برای ادارۀ اُمورِ بند تنظیم و تصویب  کردند. می

 شد:

چهارُمِ بند  الف: در بند اساس بر اقناع و تفاهُم خواهد بود؛ درصورتِ عدمِ توافُق بر سرِ موضوعی، آرایِ سه

 برای تصویبِ هر امری معیار خواهد بود.
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ها عبارتند از مسئولِ بند، بهداری، نظافت، غذا )صنفی(، ورزش، و فرهنگی.  برای هر  ولیّتب: مسئ

یعنی یک نفر از طرفِ زندانیانِ  .سیمِ کار باهم فعالیت خواهند کردمسئولیّتی دو نفر با تفاهُم و تق

چون زندانبان  ۀ سه ماه مسئولیّت خواهند داشت.مُجاهد و یک نفر هم از طرفِ زندانیانِ چپ برای دور

را از طرفِ ما به  صاّپذیرد، بنابراین، دو نفری که این مسئولیّتِ خ فعالً مسئولِ بندِ مُنتخبِ ما را نمی

 ها و کّلِ با اُتاق ها آنآهنگیِ کارِ مسئوالنِ دیگرِ بند و رابطۀ  عُهده خواهند داشت، وظیفۀ نظارت و هم

ها یا پاسدارها ارائه خواهند  های ما را به توّاب رها و خواستاین دو نفر نظ دار خواهند بود. بند را عُهده

و اختیارِ  در برخورد با پاسدارها و مسئوالنِ زندان، جُز انتقالِ تصمیم و نظرِ بند حقّ ها آن البتّه .داد

هد خوا  یقِ مسئولِ هر اُتاقها از طر شان با اُتاق ستماّمسئوالنِ گوناگون رابطه و  دیگری نخواهند داشت.

 دار خواهند بود. ها، رهبری و هدایتِ بند را عُهده جمعِ مسئوالنِ بند و مسئوالنِ اُتاق بود.

گونه تبعیضِ  تواند برای گرفتنِ هر مسئولیّتی، بدونِ هیچ ها، می پ: هر فردی از زندانیانِ بند، جُز توّاب

 سیاسی و غیرسیاسی داوطلب شود.

های افراطیِ  ، باالخره گرایشها نامنِش بند، از تمامیِ جری راتبا تالشِ فراوانِ افرادِ مسئول و دموک

نامۀ بند  امه و اساسن عنوانِ آیین ها به این مُصوبّه بندی نظرِ مُساعد نشان دادند. معموجود نیز به این ج

های  چنین زندانیانِ چپ مسئوالنِ مُوازی برای وظیفه قرار شد که زندانیانِ مُجاهد و هم تصویب شدند.

 هایی در پیش بودند.   رسید، امّا هنوز هم مُشکل شده به نظر می وناگون مُعرّفی کنند.  ظاهراً قضیّه حّلگ

 "هادی"برای مسئولیّتِ ورزش، از طرفِ زندانیانِ چپ ایرج و از طرفِ زندانیانِ مُجاهد هم فردی به نامِ 

این دو نفر  لیّت را به عُهده داشتند.ین مسئوطورِ غیررسمی ا هم، هردو به همین زماندر  .دمُعرّفی شدن

های زندان  که البتّه زندانبان اصرار داشت طبقِ ضابطهبُردند،  گاهی را پیش می ورزشِ صُبحامور باید 

ها تقسیم و تنظیم و  امکانات و وقتِ ورزشِ روزانه را بینِ اُتاق ستبای می ها آنچنین،  هم .صورت گیرد

 کردند.   دهی می سازمان

ها  قرار شد که این افراد ضابطه دو طرف افرادی را مُعرّفی کردند.د مسئولیّتِ نظافتِ بند هم، هر در مور

تا موردِ تصویب قرار گیرد و اجرا شود.   ها ارائه دهند تنظیم و به اُتاق گیِ نظافتِ تمامیِ بند را گونه و چه

که راهروی بند چند نوبت در روز  نویژه در موردِ ای در این مورد کمی اختالفِ سلیقه وجود داشت؛ به

زندانیانِ مُجاهد در بندهای خودشان روزی سه  کننده نظافت شود. ادۀّ ضّدعُفونیباید با کفِ صابون و م

ر و فک دانستند ی میرو امّا زندانیانِ چپ این کار را زیاده ،کردند طورِ کامل نظافت می را به بار راهرو

ا کننده و یک بار هم فقط ب ار در روز با کفِ صابون و مادۀّ ضّدعُفونیب کردند که اگر راهروی بند یک می

های فراوان، باالخره، قرار شد که هر اُتاقی که کارگریِ  پس از بحث آب شُسته شود، کافی خواهد بود.

تِ با آب نظاف فقط کننده و یک بار هم دار است، یک بار با کفِ صابون و مادۀّ ضّدعُفونی روزِ بند را عُهده

خواستند نظافتی بیش از آن را انجام  اگر زندانیانِ اُتاقی در روزِ کارگریِ خودشان می راهرو را انجام دهد.

 توانستند به آن کار بپردازند.   می ،ۀ زندانیانعمُطالوقت دهند، با رعایتِ شرایطِ زندگی و کار و 
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 فرادی از هر دو طرف مُعرّفی شدندبند، اخانۀ  در موردِ مسئولیّتِ فرهنگی، یعنی درواقع مسئولیّتِ کتاب

 ها آندرضمن، قرار شد که  .های موجود در بند را تهیّه کنند لیستِ تمامیِ کتاب ها آنو قرار شد که 

 خانۀ زندان، و حتّا خریدِ کتاب هم، تالش بکنند.  برای گرفتنِ کتاب از کتاب

 ها آنو  هر دو طرف افرادی مُعرّفی شدندز در موردِ مسئولیّتِ غذا یا صنفی مُشکلی موجود نبود؛ ا

 بُردند.  کارشان را خوب پیش می

دعوا بر سرِ این بود که آیا افرادِ مُتخصّص، مانندِ  .داری، دوباره کمی بحث راه اُفتاددر موردِ مسئولیّتِ به

در بسیاری ؟ اُولویّت و برتری دارند یا نه جویِ پزشکی، برای این مورد پزشک و حتّا دانش پزشک و دندان

هرکسی  و مسئولیّت بیشتر جنبۀ اجرایی داردگفتند که این  امّا برخی می ،بند به این امر مُعتقد بودند

 توانند از افرادِ اگر هم این افراد الزم ببینند و نیازی داشته باشند، می .تواند آن را انجام دهد می

و زندانیانِ مُجاهد هم یک زندانیِ  نفر پزشکنهایت، زندانیانِ چپ یک در مُتخصّص در بند کُمک بگیرند.

زندانیِ پزشک  اامّ درعمل .نامزد کردند این مسئولیت را جهتِ "مُطلّع در اُمورِ درمان"قولِ خودشان  به

 کرد.  زندانیانِ مُجاهد درواقع به او کُمک می نمایندۀدار بود و  مسئولیّت را عُهده

ها را انتصاب  مسئولِ فرهنگی، خودِ زندانبان افرادی از توّاب در موردِ مسئولِ بند و مسئولِ بهداری و

گانِ ما در این موردها  نماینده .شناخت ها را به رسمیّت نمی عرصه کرده بود، و افرادِ مُنتخبِ ما در این

های  و رابطه با بیرون را فقط از طریقِ توّاب دار بودند ها را عُهده مسئولیّت بیشتر در داخلِ بند

 توانستند برقرار کنند. شده می بانتصا

دیکتاتوریِ تمام  زندانیانِ مُجاهد با مد، مربوط به مسئولیّتِ بند بود.مُشکلِ مُهمّی که در بند پیش آ

ی دیگر شریک و ها ناو جری ها ناحاضر نیستند مسئولیّتِ بند را با هیچ فردی از سازم اعالم کردند که

باید فقط یک نفر و آن هم از میانِ زندانیانِ مُجاهد  ، صخاّ گفتند که در این موردِ می .سهیم باشند

یکی از  .مسئولِ بندِ انتخابی نداشتیم ،در بندما در این زمان،  قه و مقاوم و مُبارز انتخاب شود!باساب

و  ها عنوانِ نمایندۀ بند به توّاب ها بود که سعی داشت خودش را به زندانیانِ مُجاهد، سعید، مدّت

این بود که موضوع را   بند از اوّل در این رابطه تاکتیکِ زندانیانِ مُجاهدِ و مسئوالن بشناساند. پاسدارها

 طوری پیش ببرند که در درازمدّت سعید بتواند موردِ قبولِ بند و مسئوالنِ زندان قرار گیرد.  

شناخت و تمامیِ  و فقط او را به رسمیّت می وانِ مسئولِ بند گُمارده بودعن زندانبان درویش را به

زندانیانِ مُجاهد بند اصرار داشتند که اگر سعید جلو  داد. ز طریقِ او در بند انجام میکارهایش را هم ا

  اساسِ بحثِ زندانیانِ مُجاهد در این رابطه آمد. وجود می رفت و اغتشاش به میاُفتاد، کارها پیش ن نمی

تواند آن را  نمی و هرکس از هر گروهی ستتِ بند امری خطرناک و حساّس ااین بود که مسئولیّ

 چون اهمیّتِ عملیِ زیادی برای زندانیانِ ، ولینشده باقی ماند لبند حّ مشکلِدار شود. این بخش از  عُهده

کرد که  سعید سعی می ن ادامه داشت.چنا امّا بحث در این باره هم ،بند نداشت، کسی نگرانِ آن نبود

گفت که هروقت  درضمن، می .و پاسدارها بشناساند و بقبوالند ها د به توّابعنوانِ نمایندۀ بن خودش را به
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دار  را عُهدهبند رویِ کس یا کسانی به توافُق برسد، او کنار خواهد کشید تا آن فرد یا افراد مسئولیّتِ بند 

تیک و نهادهای غیردموکرا ها و پیش تاکتیک و اُمیدِ زندانیانِ مُجاهد این بود که با اقدام شوند.

که، به اعتقادِ خودشان، درعمل سعید را  تا این بست نگه دارند ن قضیّه را در بُناقتدارگرایانه، بتوانند ای

 هم به زندانبان و هم به زندانیان بقبوالنند. ،عنوانِ نمایندۀ ثابتِ بند به

توانستند حتّا  و نمی بودند گی و اختالفِ نظر پراکنده زندانیانِ چپ در رابطه با قضیّۀ مسئولیّتِ بند دُچارِ 

با ی چپ مُعتقد بودند که این مسئولیّت ها نابرخی جری .خودشان هم به نظرِ واحدی برسند در بینِ

به دار شوند.  را عُهده اکثریتّی نباید آن–ای و بنابراین زندانیانِ توده های دیگر تفاوت دارد مسئولیّت

 ماند. نشده باقی می ا در بینِ خودِ زندانیانِ چپ هم حّلهای دیگری، این موضوع حتّ همین علّت، و دلیل

شود  ند نمیکردند که اساساً در رابطه با مسئولیّتِ ب در ادامه، یک موقعی زندانیانِ مُجاهد مطرح می

پ هم با این بخشِ بزرگی از زندانیانِ چ .ئولِ بند باشدو باید فقط یک نفر مس مسئوالنِ مُوازی داشت

کردند که این مسئولیّت برای سه ماه در دستِ  نهاد می زندانیانِ چپ درمُقابل پیش دند.قضیّه مُوافق بو

کردند که در دورۀ اوّل،  حتّا قبول میعدی در دستِ زندانیانِ چپ باشد. زندانیانِ مُجاهد و در سه ماهِ ب

به زندانیانِ  هم به شکلی زندانیانِ چپ امتیازی یعنی .د در دستِ زندانیانِ مُجاهد باشدمسئولیتِ بن

تاکتیکِ زندانیانِ چپ این بود که  نهاد را پذیرفتند. الخره این پیشمُجاهد با زندانیانِدادند.  مُجاهد می

تنظیم کرد که این فرد فقط رابطِ بند با بیرون  ای گونه  بهباید  ها و اختیاراتِ مسئولِ بند را فهاساساً وظی

های  وظیفه شد. لرنهایت به همین ترتیب هم حّقضیّه د. دبوده، و هیچ اختیارِ دیگری نداشته باش

گونه اختیارِ دیگری  د، هیچعنوانِ نمایندۀ بن ای تنظیم شد که جُز ارتباط با بیرون، به گونه مسئولِ بند به

باالخره،  شد. کرد و نظرِ بند را جویا می یبه جمعِ زندانیانِ بند مُراجعه م برای هر تصمیمی، او .نداشت

 دار شد. مسئولیّتِ بند را از طرفِ ما زندانیان عُهده ،رسماً برای سه ماهِ اوّلسعید 

گیری، انتخابات، تعیینِ  پس از یک ماه بحث و جدل و صرفِ نیرو و انرژیِ زیادی برای تصمیم

ای تهیّه و تصویب شد.   نامه های زندگی در بند، باالخره اساس های مسئوالن، و تنظیمِ ضابطه وظیفه

آوردی  مان دستهایی داشت، امّا برای ما در آن ز نامه در بعضی موردها ضعف د که این اساسهرچن

 اش که به جانِ هم انداختنِ ما زندانیان بود درواقع، زندانبان مُوفّق نشد به هدف شد. بزرگ محسوب می

 موضعی بود. سرِدهیِ امرِ مقاومت و مُبارزۀ کّلِ زندانیانِ  این پیروزیِ بزرگی برای سازمان .برسد

 

٨ 

 ..."ملّی"بازیِ فوتبالِ 

تا دوازده ساعت در این فصل ما حدوداً یازده  یعنی .ز طُلوعِ آفتاب تا غُروب باز بودحیاطِ هواخوری ا

یاط حوضِ در وسطِ ح تمیز و بزرگ و بسیار مُرتّب بود.، ٣در واحدِ  ١حیاطِ بندِ هواخوری داشتیم. 

دوُرتادوُرِ حوض چهار کرتِ بزرگ، و  .کردیم آن را تمیز و با آب پُر می که ما نسبتاً بزرگی قرار داشت

در اطرافِ حیاط راهروهای  .وجود داشت برای قدم زدن و عُبورهم راهروهای باریکی  ها آنمابینِ 
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تر بود که زمینِ  عِ حیاط راهرو بسیار عریضدر یک ضل .ن یا دویدن وجود داشتعریضی برای قدم زد

جا قرار داشتند.  سازی و غیره در آن برداری و بدن پُنک و وسایلِ وزنه و میزهای پینک تبالوالیبال و فو

ها را زیرورو  ، بعضی از زندانیانِ مُجاهد زیرِ نظرِ مسئوالنِ نظافتِ بند، خاکِ این کرتچون فصلِ بهار بود

 کردند ها رسیدگی می کرتز به این این افرادِ داوطلب هررو .کاشتند در آن کردند و مقداری بذرِ سبزی

 بُردند. و واقعاً از کار و زحمتِ خودشان هم لذّتِ فراوانی می

صبحِ زود،  ود.ز و مظهرِ روحیّۀ جمعی و اتحّادِ زندانیانِ بند بهای بار گاهی یکی از نمونه صُبح ورزشِ

 .یدار و آماده بودندگاهی ب صُبح کارانِ بند برای دویدن و نرمشِ شد، ورزش هواخوری باز می درِوقتی که 

کردند.   گاهی شرکت می شاید بیش از پنجاه درصدِ بند، یعنی رقمی حدودِ سیصد نفر، در ورزشِ صُبح

 وپنجاه تا چهارصد نفر در نوسانالبتّه، بسته به آب و هوایِ روز و شرایطِ فصلی و غیره، این رقم بینِ صد

و بدنِ  ای قبل از آن هم در حیاط بودند رادِ حرفهشد، ولی اف دویدن سرِ ساعتِ مُعینّی شروع میبود.  

صورتِ  ساعت نرمش به ساعت دویدن و بعد هم نیم شده، نیم سرِ وقتِ تعیین کردند. خودشان را گرم می

 شد.   جمعی و با سرپرستیِ مسئوالنِ ورزشِ بند انجام می دسته

ی گوناگون ها ناشاید هدفِ افراد و جری بخش بود. هیِ بند دیدنی و روحیّهگا واقعاً که منظرۀ ورزشِ صُبح

ها هرچه که بود، در مجموع این امر سببِ تقویتِ  دلیل ،امّا گاهی مُتفاوت بود به ورزشِ صُبح از پیوستن

شد.   کشیدن می حبسجسمی و باال بُردنِ روحیّۀ جمعیِ زندانیان برای مقاومتِ بیشتر و تواناییِ بهتر در 

زندان را  ها آن ها بیش از آن هم بود. این فعالیتنیانِ مُجاهد از شرکت در البتّه، هدف و منظورِ زندا

خودشان را برای  کردند و تصمیم داشتند زمانِ مُجاهدین ارزیابی میجبهۀ میلیشیایِ سا عنوانِ پُشت به

شیایی را کردند که روحیّۀ رزمی و میلی بنابراین، سعی می .آماده نگه دارند "رژیمِ آخوندی" نبردِ نهایی با

 ای وارد کنند. گونه گاهی هم به حتّا در ورزشِ صُبح

 .دویدند های آب در حمّامِ بند می گاهی، اغلبِ زندانیان به زیرِ دوش پس از پایان یافتنِ ورزشِ صُبح

ییز و زمستان واقعاً های پا امّا در فصل ،های بهار و تابستان تاحدّی قابلِ تحمّل آب در فصل سرمایِ

هنوز  یی کهها آنشد، و  پا می ای به کاران به داخلِ بند ولوله با سرازیر شدنِ ناگهانیِ ورزش د.کُشنده بو

ده درصدی برای ورزشِ  ،گشتند خلِ بند برنمیکاران به دا البتّه، همۀ ورزش شدند. خواب بودند بیدار می

گاهیِ خودشان را  شِ صُبحشاید تا سه ساعتِ دیگر هم ورز یافراد ماندند. تر هنوز در حیاط باقی میبیش

 دادند.   ادامه می

های ورزشیِ روزانۀ  گاهی و نوبت های فوتبال از وقتِ مابینِ ورزشِ صُبح مندان و خُوره تعدادی از عالقه

ها را  در ابتدا، فقط دو تیمِ چندنفره این بازی پرداختند. می "ملّی"زیِ فوتبالِ و به با ها استفاده کرده تاقاُ

که  دو سه تیمِ دیگر هم شکل گرفتند، طوری تدریج به ولی ،هفت تا هشتِ صُبح راه انداختند بینِ ساعتِ

های  والیبال و فوتبالِ گُلِ کوچک، هردو بازی .شد ها برپا می در این ساعت مُسابقاتِ فوتبالی بینِ این تیم

حیاط انجام دهیم.  برای  توانستیم در را می ها آنولی هرروز فقط یکی از  ،موردِ عالقۀ زندانیان بودند
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امّا برای والیبال  ،شد داده می ها آنها تقسیم و به  ورزشِ فوتبال، وقتِ روزانه براساسِ تعدادِ افرادِ اُتاق

ها برگُزار گردد.  بینِ این تیم تا بازی و رقابتی هایی تشکیل شوند در سطحِ بند تیمقرار بر این بود که 

پُنک، براساسِ تعدادِ  وقتِ میزهای پینک .خاّصِ خودش برقرار بود در زمینِ پُنک هرروز بازیِ پینک

عالوه بر این، مسئوالنِ ورزشِ بند  گرفت. ها قرار می اختیارِ اُتاق شد و در زندانی در هر اُتاق، تقسیم می

 دادند. های ورزشی، مُسابقاتی را ترتیب می هم گاهی در سطحِ بند، در هرکُدام از این عرصه

 

٩ 

 های زندانیانِ مُجاهد... ندگیِ جمعی در اُتاقشیوۀ ز

من عالوه بر وقتی که صرفِ کارهای مربوط  کردند. م و ترتیبِ مُناسبی پیدا ها و کّلِ بند سرانجام نظ اُتاق

وگو  زنی و بحث و گفت کردم، بیشترِ بقیّۀ وقتِ خودم را در کارهای ورزشی و مُطالعه، و یا قدم به اُتاق می

زنی با یاور، از او خواستم که  یکی از این روزها موقعِ قدم گُذراندم. ی گوناگون، میها ناجری با افرادی از

طورِ  به طورِ کُلیّ، و زندانیانِ اُتاقِ خودش های داخلیِ زندانیانِ مُجاهد به ها و بحث کمی دربارۀ رابطه

د بود، او با کمالِ تقابلی که موجوبا توجّه به رابطۀ نزدیک و قابلِ اعتمادِ مُ .مُشخّص، برایم صحبت کند

من به او گفتم که درظاهر، و از دیدِ ما، در بینِ زندانیانِ مُجاهد اختالفِ چندانی بر سرِ  یل پذیرفت.م

پُرسیدم که آیا این تصوّر که اغلبِ زندانیانِ مُجاهدِ زندان، به دلیلِ  .یوۀ زندگی در زندان موجود نیستش

چنین دراثرِ جوّ و فضای ایجادشده توسّطِ زندانیانِ مُجاهدِ سابق،  واحد و هم اعتقاد به یک سیستمِ فکریِ

: چنین گفتمن  سئوالیاور در پاسُخ به  صحیح است؟ ،کنند شیوۀ زندگیِ واحد و مُعینّی را دنبال می

وگو صورت  ضوعی بحث و گفتی سیاسی، بر سرِ هر موها ناهای ما هم، مثلِ بقیّۀ جری در بینِ بچّه"
لحاظِ سیستمِ فکریِ واحد و تاریخچه  اساساً به امّا ،ختالفِ سلیقه و نظر هم وجود داردو احیاناً ا گیرد می

اند که مسائلِ  گاهِ رهبریِ سازمان و غیره، همه پذیرفته ش و جایو درک از روش و من یو ساختارِ سازمان
شخّص در رابطه با شیوۀ زندگی و طورِ مُ اگر بخواهم به انی نباید برای عُموم مطرح شوند.سازم درون

  ؛ه بوده استگون اش این دهی و پیشبُردِ مقاومت و مُبارزه در زندان کمی صحبت کنم، تاریخچه سازمان
به بعد سعادتی، زمانی که هنوز زنده و در زندانِ اوین بود، در مُطابقت با مشی و سیاستِ  ٥٩از سالِ 

سازمان بر این نظر  کرد. دهی می داخلِ زندان سازمان یایی را درسازمانی، شیوۀ زندگی و مُبارزاتیِ میلیش
ای ورزیده برای باید که به مدرسۀ آموزش و تدارُک و تربیتِ کادره بود که زندانِ جُمهوریِ اسالمی را می

اش به زندان  شود و راه سعادتی هم مُعتقد بود که هر هوادار و عُضوی که دستگیر  .سازمان تبدیل کرد
که وقتی آزاد  تا این سازی و تقویتِ فکری و رزمی ببیند باید یک دورۀ خودسازیِ معنوی و بدن ، بیُفتد

 علیهِ رژیم، تحتِ رهبریِ سازمان، بپیوندد.  فُشردۀ مُبارزاتِ مردم  یها شود بتواند به صف می

و آموزشی، البتّه  بنابراین، برای دنبال کردن و پیش بُردنِ چنین سیستمِ تدارُکی"یاور در ادامه گفت: 
یک ای  سیستمِ بسته انِ اوین در، زندانیانِ مُجاهد در زند٦٠های خُردادِ سالِ  قبل از شروعِ درگیری

بود،  حتّا اگر امکاناتی هم در زندان موجود می .کردند ی و میلیشیایی را دنبال میزندگیِ کامالً چریک
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بندی و  چیز جیره در جمعِ زندانیانِ مُجاهد همهه، در این دور دند. کر محروم می ها آنخودشان را از 
های  نو تمری به ورزش و کارهای عملیاغلبِ وقتِ زندانیان  ،شد،  انضباطی آهنین برقرار بود کُنترل می

های  ویژه با شهادتِ سعادتی و ضربه ، و به٦٠ِ خُردادِ  ی پس از سی گذشت. رزمی و میلیشیایی می
طورِ کُلیّ با تغییرهایی در شرایطِ  و به مان در بیرون و داخلِ زندانی سازسنگینِ دیگری به نیروها

شرایطِ زندگیِ کامالً  تدریج به ،ویژه زندان، جالّدانی مانندِ الجوردی و رحمانی و دیگران جامعه و به
در این دورانِ دُشوارِ  کردند. ندانیانِ مُجاهد تحمیل میویژه به ز ای را به همۀ زندانیان به فردی

شرایط برای زندگیِ جمعی  .کرد جانِ خودش نهایتِ تالش را مینشینی، طبعاً هر فردی برای حفظِ  قبع
و  آن دورانِ درد خودش بود. هِقولِ معروف هرکسی مُواظبِ کُال هو ب یایی دیگر مُهیّا نبودو رزمی و میلیش

که نه مانندِ  وجود آمده به  شرایطِ جدیدیدر همین زندان حاال مثالً .رنج و خون هم باالخره تمام شد
ش و شیوۀ زندگیِ موردِ نظرِ در آن شرایط رودورانِ رحمانی است و نه شبیه به دورانی است که سعادتی 

 .آورد وجود می خودش و سازمان را در زندان به

را با شرایطِ نُوین مُنطبق  کشیدنِ خودمان حبسحاال، ما باید زندگی کردن و "یاور در پایان گفت: 
های ما بعضی  در اُتاق کنند. رایطِ جدید را خوب درک نمیسّفانه بسیاری افراد این تغییرها و شٴمُتا .یمکن

برخی دیگر  .ی برگردیما هنامُعتقدند که همانندِ زمانِ سعادتی باید به زندگیِ میلیشیایی و سربازخ
کاریِ  ید در نهایتِ احتیاط و مخفیگردد، و بنابراین ما با مُعتقدند که شرایطِ دورانِ رحمانی دوباره برمی

این  ها، در من شخصاً مُعتقدم که هردویِ این گرایش فعالیتِ خودمان را سازمان دهیم. کامل زندگی و
طورِ عِینی آن را بشناسیم و  و باید به رو هستیم به ا وضعیّتِ نُوینی روما ب زمانِ خاصّ، نادُرست هستند.

این شرایطِ جدید در زندان  شیوۀ زندگیِ ما باید مُنطبق با .مُنطبق کنیممان را با شرایطِ آن فعالیتِ خود
برداری کنیم، اتحّادِ وسیعی در بینِ  شده بهره بایست از تمامیِ امکاناتِ جدید و فضای ایجاد ما می باشد.

ه و بینانه برای مُبارزه و مقاومت تربیت و آماد طورِ واقع زندانیان ایجاد نماییم، و خودمان را به
 ".دهی کنیم سازمان

و او  آید هایی پیش می مسأله  ست، چههمُشخّص برای خودش، در اُتاقی که طورِ  از یاور پُرسیدم که به

در  ٤ا از بندِ ه در اُتاقی که من هستم، اغلبِ بچّه"جواب داد:  دهد؟ واکُنش نشان می ها آنگونه به  چه
ندِ دورانِ سعادتی در زندان ای همان ش و شیوۀ زندگیان به روایشِ عُمومیِ این زندانیگر .اند آمده ١واحدِ 
باید که زندگیِ خودمان را بیشتر  داقل امکاناتِ مادّی در زندان، کا به حّتّکه با ا ها مُعتقدند این است.

 همواره خودمان را برای نبردِ نهایی، که هرلحظه مُمکن .لِ ورزش و کارِ عملیِ جمعی سازمان دهیمحو
ما  های مسئوالنِ اُتاق براساسِ این طرزِ تفّکُر، زندگیِ روزمّره و فعالیت ز شود، آماده نگه داریم.است آغا

های زندانیانِ مُجاهد، افراد اجازه دارند  در اُتاقِ ما و برخی دیگر از اُتاق دهند. مثالً را در اُتاق سازمان می
مقدارِ چای در  ند. یک موقعنوشوان چای بی مُعینّی، یک لیها هم سرِ ساعت فقط روزی سه نوبت، و آن

د چای امّا امروزه، در این بن ،دادند ن در روز چای به زندانی میمثالً فقط دو لیوا دود بود،زندان بسیار مح
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ولی نظرِ برخی هنوز هم بر این است که ما باید برای ساختنِ خودمان، فقط  طورِ فراوان موجود است. به
این در حالی است که بسیاری در بند  .های مُعیّن هم در سرِ ساعت و آن یموشنهمان سه لیوان چای را ب

البتّه، تحلیلِ واقعیِ پُشتِ این  ند.نوش کنند، چای می س میدارند و هویل آزادانه، هر موقعی که م طورِ به
ما نباید در  .ذاردگُ فراوان در اختیارِ بند میزندانبان عمداً چایِ  که: است  های ما این ر بینِ بچّهگرایش د

 .  نشان دهیم به این امکان عادت دهیم، و ضعف این دام بیُفتیم و خودمان را

های دیگر در بند این است که  های ما هم همانندِ اغلبِ اُتاق ها در اُتاق یکی از ضابطه"یاور ادامه داد: 
های زندانیانِ  در اغلبِ اُتاق بحانه و ناهار و شام حاضر شوند.های مُعینّی برای صُ همه باید سرِ ساعت

مُجاهد اگر کسی چند دقیقه دیر بکند، و یا خطاهایی دیگر از این قبیل مُرتکب شود، جلسه تشکیل 
یکی از نخستین روزهایی که من به این اُتاق آمدم، در  کنند. ز رفتارِ آن شخص انتقاد میدهند و ا می

دانی که با غذا آبِ  طبقِ عادتی که دارم، و می .ستمتوجّه شدم که آب سرِ سُفره نیموقعِ صرفِ ناهار 
و پس از آن  م پارچِ آب را پُر کردم و آوردم. ناهارمان را خوردیمخورم، بُلند شدم و رفت زیادی می

د و مرا در جلسه این موضوع را طرح کردن در اُتاق خواهیم داشت.  لِ اُتاق اعالم کرد که شب جلسهمسئو
گفتم که خوردنِ آب سرِ غذا امری  کردم و می دفاع می من شدیداً از کارِ خود .دموردِ انتقاد قرار دادن

توانم این کار  رم و نمیمن با غذا باید آب بخو به رعایتِ انضباطِ خُشک ندارد، حیاتی است که ابداً نیازی
دلگیر  به هر صورت، بحث به جایی نرسید و هنوز هم برخی در اُتاق از این کارِ من بسیار را نکنم.

 هستند.  
ترورِ حاج داوود رحمانی برخی هم در اُتاقِ ما هنوز در دورانِ رُعب و وحشت و "یاور در پایان گفت: 

آورند که  گونه افراد فشار می این آورد. گردد و پدرِ همه را درمی یمُعتقدند که حاجی روزی برم اسیرند،
اعتمادی  ط و تاحدّی بیراین سببِ کاهشِ ارتبابناب .طورِ مُطلق رعایت شوند باید بهمسائلِ امنیّتی 

توانند تغییرهای واقعی در  تجربۀ دورانِ جهنّمیِ رحمانی، نمی این زندانیان، پس از گذراندنِ .شوند می
البتّه، در این یکی دو سالِ اخیر که شرایطِ زندان در  ان را درک کنند و آن را بپذیرند.شرایطِ کنونیِ زند
ان و اش به شرایطِ واقعاً موجود در زند که طرفداران رفتهطیفِ دیگری هم شکل گحالِ تغییر بوده، 

شدّت  ایطِ جدید، بهها ضمنِ اعتقاد به زندگی و مُبارزۀ مُنطبق با این شر این .بیرون از زندان توجّه دارند
دارانِ این گرایش هوا اعتمادی مُخالفند. کشی و بی یاضتراه با ر یِ هما هناشِ زندگیِ سربازخبا تحمیلِ رو

عالوه بر  .ید با این وضعیّتِ تازه وفق دهندشِ زندگی و مقاومت و مُبارزۀ خودشان را بامُعتقدند که رو
و به مُطالعه و تحقیق  تری داشته باشند ۀ بازتر و صمیمیبا زندانیانِ چپ رابط خواهند ها می آن، این

 ".اهمیّتِ بیشتری بدهند
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١٠ 

 در زندان "لُمپنی"های رفتار 

زمان  طورِ هم آن شب، به ها درگرفت. ابطه با یکی از ضابطهیکی از این روزها، بحثِ شدیدی در بند در ر

جا را اداره  جلسۀ آنو  بود ٢٣های بحثی برپا بود. هومن مسئولِ اُتاقِ  جلسه ٢٣اقِ در اُتاقِ ما و اُت

ی ٴرفتند که بینِ دو نظرِ مُخالفِ موجود رادر این اُتاق، پس از بحثِ فراوان، ظاهراً تصمیم گ کرد. می

که تیپی بسیار  نظرِ اُتاق به بند اعالم کنند. هومن عنوانِ به ،یِ بیشتری داردٴرانظر را که و آن  بگیرند

شان کار کرده و  های اُتاق با بچّه بی هم بود، ظاهراً در روزهای قبلاجتماعی و مُروّج و مُبلّغِ بسیار خو

درمُقابل، تعدادی از افرادِ اُتاق به رهبریِ فردی به  .راه ساخته بود ا با نظرِ خودش همر ها آنبسیاری از 

رِ هومن بود، با نظ ت و تیپی نسبتاً بدبین و عصبیهای سازمانِ اقلیّ ، که او هم از بچّه"مُصطفی"نامِ 

ها فقط با  چون اُتاق .ن بودریازمان در هر دو اُتاق در ج طورِ هم خُالصه، جلسه بهشدیداً مُخالفت داشتند. 

 رفتِ گیِ پیش گونه ناخواسته شاهد و ناظرِ چه ها آنهم ما و هم  شدند، از راهرو جُدا می های آهنی میله

 دیگر بودیم.   های هم جلسه

دقیقه درگیریِ اولیّه چند  .راه اُفتاد ٢٣بزنی در اُتاقِ  زنحدودِ ساعتِ نُهِ شب، ناگهان داد و فریاد و ب

بعضی از اُتاقِ ما و افرادی  رفینِ دعوا را از هم جُدا کردند.فوری ط ٢٣و زندانیانِ اُتاقِ  طول نکشید بیشتر

ما  .ه هومن یکی از طرفینِ درگیری استمتوجّه شدیم ک رساندیم، ٢٣ودمان را به اُتاقِ هم خ ٢٢از اُتاقِ 

که معلوم شد طرفِ دیگرِ دعوا  ا مُصطفیامّ ،اش کردیم امفوری او را به اُتاقِ خودمان آوردیم و تاحدّی آر

های زشتی را نثارِ  شضرب فُح یک داده و تاحدّی قاطی کرده بود.است، کُنترلِ خودش را کامالً از دست 

هایی که شاید تا آن زمان درمیانِ جمع، کسی از یک زندانیِ سیاسی نشنیده بود.   فُحش ،کرد هومن می

 .ات را قاییدم هومن ننه"گفت:  می .شنیدند ایش را تمامیِ بند میکه صد کشید، طوری د میمُصطفی فریا
   "ات، ... کُشم هومن تو جاسوس هستی؛ هومن می

خاموش و شرمنده روی  گفت، جوابِ مُصطفی هیچ چیز نمی هومن، که تیپِ بسیار متینی هم بود، در

نستند توا ٢٣، زندانیانِ اُتاقِ ساعت پس از نیم بود. باالخره ها در اُتاقِ ما دراز کشیده یکی از تخت

بعداً فهمیدیم که در جلسۀ  رم کّلِ بند را در خود فُروبُرد.سکوتِ ناباوری و شمُصطفی را کمی آرام کنند. 

ناگهان از کوره  اکثریّت دارد، گیری، وقتی مُصطفی متوجّه شد که نظرِ هومن یٴو در جریانِ را ٢٣اُتاقِ 

ا در اُتاقِ در هر صورت، ما آن شب هومن رحملۀ فیزیکی به هومن کرد. داد و  دررفت و شروع به دادوبی

اگر ": ، شنیدیم که مُصطفی تهدید کرده٢٣قِ فردا از طریقِ زندانیانِ دیگری در اُتاخودمان نگه داشتیم. 
ماند.  ما هومن را قانع کردیم که در اُتاقِ ما ب ".بگذارد، من او را خواهم کُشت ٢٣هومن پایش را به اُتاقِ 

را تشکیل دادیم.   ٢٤را تَرک کردیم و اُتاقِ  ٢٣چرا ما اُتاقِ  ،او باالخره متوجّه شد که چند هفته پیش

در  "لُمپنی"متوجّهِ رفتار و افکارِ  بودیم، ٢٣د روزی که در اُتاقِ واقعیّت این است که در همان چن
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پس از این ماجرا، هومن رسماً به مانیم. جا ن و تصمیم گرفتیم که در آن بعضی از افرادِ آن اُتاق شدیم

 اُتاقِ ما پیوست.

 

١١ 

 ..."مُهندسینِ ناظر بر اعصابِ دیگران"

، ١در واحدِ  ٤حدوداً پنجاه نفر از بندِ  ها آنیکی از این روزها، تعدادِ زیادی زندانیِ جدید واردِ بند شدند؛ 

های زندانیانِ  که فوری در اُتاق بودند ها آن چند زندانیِ مُجاهد در جمعِ های چپ بودند. و اغلب هم بچّه

ای تقسیم  های توده اُتاق که بینِ ای در این گروه بودند های توده ههم بچّ تنی چند مُجاهد جا گرفتند.

 ملق به زندانیانِ چپ در بند تقسیمُتعّ ترِ های کوچک های چپِ آن جمع هم در اُتاق از بچّه ای هعدّ شدند.

به دوست داشتند که  خواستند پراکنده بشوند، ها نمی ید بیش از بیست نفر از اینیک گروهِ شا شدند.

بنابراین  .اُتاق در بند که چنین ظرفیتّی داشت اُتاقِ ما بودتنها  .جمع در اُتاقی جا بگیرندیک  شکلِ

یل مالِ مکوتاهی ترتیب دادیم و با کهای اُتاق، فوری جلسۀ  ما طبقِ ضابطه گرفتند. ستماّبا ما  ها آن

 وپنج نفر رسید.   تعدادِ زندانیانِ اُتاقِ ما ناگهان به باالی سی را در اُتاقِ خودمان پذیرفتیم. ها آن

در مُقایسه با میانگینِ سنّیِ  .بودند ٦١و  ٦٠های  اغلبِ افرادِ این گروه، از زندانیانِ باتجربه و باسابقۀ سال

طورِ ویژه در ذهنم  دو نفر از افرادِ این گروه، به التری داشتند.وسالِ نسبتاً با نّها س پایین در زندان، این

از گروهِ راهِ  "حکیم"و احتماالً از گروهِ اشرف دهقانی، و دیگری هم به نامِ  "حنیف"اند؛ یکی به نامِ  مانده

شوخ و پِ بسیار داد، و تی ساله بودند. حکیم همیشه به همه روحیّه می ها حدوداً چهل کارگر.  هردویِ این

 دوره ادی غفارّیِ معروف هم همو گویا با ه گی کرده ظاهراً در حوزۀ علمیّه طلبه .صحبتی هم بود خوش

 بود.

ها و روالِ زندگی در اُتاق را از نو بررسی و  ای در اُتاق برگُزار شد تا با شرکتِ همه، ضابطه خُالصه، جلسه

های پیش  نیان را از سالود، برخی از این زنداگیریِ جمعی بکنیم. رجب، که مسئولِ اُتاقِ ما ب تصمیم

ها و  در موردِ ضابطه در مسئولیّتِ اُتاق باقی بماند. جمعِ جدید توافُق کرد که رجب .شناخت می

موردِ شیوۀ حتّا در  های قبلیِ ما توافُق داشت. گیری های دیگرِ اُتاق هم، جمع با همان تصمیم مسأله

قرار شد که در هزینه  .شده مُوافقت شد سقفِ پولیِ تعیینمُشترک و شِ صندوقِ زندگی هم، با همان رو

ی و میوه، لوازمِ بهداشتی غذایی، سبز چنان با خریدِ کُمک کردن از صندوقِ عُمومیِ اُتاق، اولویّت هم

و سه یا چهار نفر هرروز آن مسئولیّت را به عُهده داشته  اُتاق هم قرار شد که روزانه باشدکارگریِ  باشد.

 باشند.  

های دیگر  اُتاق ی چونهای بندی مثالً، ما قفسه .ما تازه تشکیل شده بود، امکاناتِ زیادی نداشت چون اُتاقِ

چند میله  .راً جلو اُفتادند و بقیّه را هم به کار گرفتندحکیم و حنیف با دو سه نفرِ دیگر فوهنوز نداشتیم. 

م نمودیم، و م، مقداری نخ تابیدیم، چوب و طناب فراههای زندان را پیدا کردی شده از تخت و آهنِ کنده
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تا  عریض در زیرِ سقفِ اُتاق ساختیم در طّیِ چند روز، یکی دو قفسۀ مُحکم و مشغولِ به کار شدیم.

 جا جا دهیم. ها و وسایلِ اضافی و بزرگِ اُتاق را در آن بتوانیم ساک

سوزی در  های نفت چراغ .شد بند از آن استفاده میدارخانۀ عنوانِ آب در زیرِهشتِ بند اُتاقکی بود که به

روزی پاسدارها اعالم کردیم.  استفاده می ها آنکه برای گرم کردنِ غذا و جوشاندنِ آب از  جا بودند آن

بدیل به دفترِ پاسدارِ بند جا ت توانیم از آن اُتاقک استفاده کنیم، چراکه قرار است آن کردند که دیگر نمی

به جایی در تهِ بند  های نفتی و وسایلِ چای و غیره را ما باید گفتند که چراغ زندان میمسئوالنِ  بشود.

و از روزِ بعد اُتاقکِ زیرِهشت به دفترِ پاسدارِ بند تبدیل شد.   اجباراً این کار را انجام دادیم .مُنتقل کنیم

ه پدیدۀ جدیدی در این زندان این قضیّ جا مُستّقر گردید. ای هم در آن کرده پاسدارِ جوان و تیپِ تحصیل

ها در بندها، مسئوالنِ زندان به این نتیجه رسیده بودند که باید  بود؛ ظاهراً با کاهشِ نقش و قُدرتِ توّاب

در کُجا در گونه و  در بند بحث شد که آبدارخانه را چه یماً در بندها حضور داشته باشند.خودشان مُستق

 غذا گرم کردنِ شویی و راهروی آن، بساطِ ظرف سیدیم که مُوقتّاً در اُتاقِبه توافُق ر تهِ بند ایجاد بکنیم.

رسید و ما معموالً غذای سحریِ خودمان را باید موقعِ  می چراکه، ماهِ رمضان داشت فرا ،بیندازیم  را راه

 خوردیم.   کردیم و می ناهار گرم می

، کارگریِ روزِ اُتاق را به عُهده داشتیم.  "رضا" یک روز اصغر و من و یکی از زندانیانِ جدیدِ اُتاق به نامِ

های  روی چراغ نوبت غذای ناهارشان را ها بتوانند به مسئوالنِ غذا و نظافتِ بند ترتیبی داده بودند تا اُتاق

و از  کردنِ غذای اُتاقِ خودمان بودیم. رضا اهلِ خوزستانمن و رضا مشغولِ گرم  سوز گرم کنند. نفت

نِ زندانیازدیم.  درضمن داشتیم باهم گپ می من و او در حینِ گرم کردنِ غذا، ه بود.ابقزندانیانِ باس

شد، حاال چه با من و رضا آشنایی و رفاقتی  هرکسی هم که رد می ،وآمد بودند زیادی در حالِ رفت

خواهد اش را زیاد کنید، بهتر نیست؟ قاشُقِ چوبی بهتر  شُعله"کرد:  داشت یا نداشت، اظهارِ نظری می
 ها آندادم، امّا رضا گاهی به بعضی از  من اهمیتّی نمی  "!آخری لاید. و ا ؟ به نظرم آب کم ریختهبود، نه

 گذشت.   شوخی و سرگرمی می در مجموع، قضیّه به .داد جوابی می

پُرسیدم:  "؟ام دانی در زندان به این جماعت من چه لقبی داده می"رضا ناگهان رو به من کرد، و گفت: 

جا، در هر کاری  جا یا بی هایی هستند که، به منظورم این"جواب داد:  "؟منظورت چه کسانی هستند"
گفت:  ".دانم که این جماعت در زندان چه لقبی دارند نه، نمی"گفتم:  ".کنند دخالت و اظهارِ نظر می

خُالصه، کمی خندیدیم،  ".ʻمُهندسینِ ناظر بر اعصابِ دیگرانۥ گوییم: ، ما به این تیپ افراد میدر زندان"

بِ دیگر و مُدام روی اعصا دی هستند که خودشان آرامش ندارندها افرا این"و بعد رضا اضافه کرد: 
تنها خودشان دُچارِ عوارضی هستند، بلکه دیگران را هم تحتِ فشارِ روانیِ  نه .کنند زندانیان هم کار می

 ".دهند زیادی قرار می
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از آن به گرم شده بود، برداشتیم و رفتیم. عد هم غذای اُتاق را، که دیگر کمی بیشتر باهم خندیدیم و ب

مُهندسینِ ناظر بر "بعد بینِ من و رضا این رمز و شوخی برقرار بود؛ هروقت در بند کسی از دارودستۀ 

 کردیم. دیگر اشاره می دیدیم، محضِ تفریح به هم را می "اعصابِ دیگران

 

١٢ 

 ده بود...ای که راهِ کارگری ش طلبه

اهم زدند و ب قدم می ٢٢از اُتاقِ  "فرهاد"از زندانیانِ جدیدِ اُتاق، حکیم و حنیف اغلب با فردی به نامِ 

و گاهی اصغر و من  های اصغر در دانشگاه بود ای دوره فرهاد درضمن از هم رفاقتِ بسیار نزدیکی داشتند.

روز هم من و حکیم  کردیم. یک ره صحبت میا و زندان و غیه زدیم و دربارۀ گذشته و او باهم قدم می

و سپس  عالیتِ خودم کمی برایش صحبت کردمزنی پرداختیم؛ ابتدا من در موردِ زندگی و ف باهم به قدم

ها پیش  من فردی شدیداً مذهبی بودم، و مدّت"تعریف نمود:  چنینحکیم از زندگیِ خودش برای من 
ی و در حوزه، با هادی غفارّی و محمّد منتظر .مشغول بودمگی  زۀ علمیّه به طلبهدو سه سالی هم در حو

شناسم.   اندرکارانِ فعلیِ حکومت را از آن دوران می بسیاری از دست دوره بودم. حتّا رفسنجانی هم
تدریجاً  شدم، ینی دُچارِ شکّ و تردید میکم نسبت به دین و ایمان و دستگاهِ د های انقالب، کم نزدیک

باالخره، کار به جایی رسید که دیگر  پرداختم. انتقادی و شکاّکانه می تِواالسئبه طرحِ مسائل و 
تدریجاً که جُنبشِ ضّدِ سلطنت داشت باال  .مادامه دهم، بنابراین بیرون آمدگی  توانستم به کارِ طلبه نمی
قیق خواندم و تح هرچه بیشتر می .فتمگر گرفت، من هم در مسیر و سیلِ تحّولِ انقالبی قرار می می
ه حمایت از مُبارزانِ چپ در آستانۀ انقالب بود که ب گرفتم. ایمان فاصله می کردم، بیشتر از دین و می

   پیوستم. ها آنعنوانِ هوادار به  وقتی هم گروهِ راهِ کارگر اعالمِ موجودیّت کرد، فوری به .پرداختم

رداد، در میدانِ فردوسیِ تهران با یِ خُ ، اندکی قبل از سی٦٠در سالِ "اش ادامه داد:  حکیم به صحبت
تا به هم رسیدیم، گشتِ کُمیتۀ انقالبِ اسالمی که ظاهراً به  .قای زن از راهِ کارگر قرار داشتمیکی از رُف

ما را به مقّرِ کُمیتۀ خودشان در پایینِ میدانِ فردوسی بُردند.   کوک شده بود، ما را بازداشت کرد.ما مش
باهم داشتیم، قرار بود درصورتِ بازداشت هردو مطرح کنیم که من داشتم طبقِ توافُق و توجیهی که 

من فردی مذهبی هستم ۥ  ، من در بازجویی در کُمیته گفتم:بنابراین خریدم. ۀ راهِ کارگر را از او مینشریّ
اره هایی در آن ب الئواز این خانم س .زی برای گفتن داردو فقط کُنجکاو بودم بدانم که راهِ کارگر چه چی

  ʻمن ابداً با این خانم آشناییِ قبلی ندارم. .هایی هم گرفتم. قضیّه همین بود و بس کردم و جواب
گویا بعداً به خانۀ آن  لِ زندگی و شُماره تلفن خواستند.از هردویِ ما آدرسِ محّ ها آن"حکیم ادامه داد: 

تعهّد گرفتند که  ها آنظاهراً از  .رنددرش بیایند و او را تحویل بگیرفیقِ دُختر تلفن کردند تا پدر و ما
مرا نگه  دانم چرا نمی دادند. ها آنسپس او را تحویلِ  یگر نشریّاتِ کُمونیستی نفروشد،دُخترشان د

دیدند من فردی مذهبی ولی  شاید چون می .وگو کردند بیشتر با من بحث و گفتداشتند و کمی 
من هم، که هم به مسائلِ مذهبی  ویِ من کار کنند.خواستند کمی ر یکُنجکاو هستم، به نظرِ خودشان م
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شان کنم که من فردی عادّی  مُسلطّ بودم و هم با روحیّۀ این جماعت خوب آشنایی داشتم، توانستم قانع
ع و کامالً قان ها آنبه نظرِ خودم،  گوید. چه می  من هستم و فقط کُنجکاو بودم بدانم که این گروهٴو مو

شبانه  ها آن گهان نظرِ بازجوی کُمیته عوض شد.گونه نا دانم چرا و چه نمی .ها کنندآماده بودند که مرا ر
و ماندن و گرفتار شدن هم همان!   شتند و روانۀ زندانِ اوین کردند. اوین رفتن همانمرا در ماشینی گذا

 ".ندیمیِ خُرداد رُخ داد و ما دیگر ماندیم که ما تکلیفی در اوین، ماجرای سی ها بی پس از هفته

 

١٣ 

 حصار... زندانِ قزل در انرین دورت آرام

ها  توّاب بود. حاکم ،ویژه در بندِ ما به ،طورِ کُلیّ وضعیّتِ بسیار جالبی در زندان در این مقطعِ زمانی، به

صدری به نامِ درویش  هبیِ بنیمذ-دیگر قُدرتِ سابق را نداشتند. مسئولِ بند هم هنوز همان فردِ ملّی

  "به راهِ راست هدایت کند."راهی با زندانبان تعدادی از زندانیانِ بندِ ما را  داشت در همکه سعی  بود

هم که در زیرِهشتِ بند بود، درظاهر کاری به ما نداشت و تیپِ   ای کرده پاسدارِ نسبتاً جوان و تحصیل

همۀ این  دیم.کر آمد، در داخلِ بند می رمیمان ب ما هم هر کاری از دست. رسید آرامی به نظر می

تنها حاکی از  رسید، نه می ها ناگُریخته از دیگر زند اضافۀ خبرهایی که جسته ها، به ها و نُکته مُشاهده

دهندۀ سیاستی فراتر بود که وزارتِ اطالّعات در  که نشان ، بلها نارژیم در زند "اصالحاتِ"سیاستِ 

 اجرای آن نقشِ اصلی را داشت.

 سبیگاهی، صُبحانه، دو ساعت سکوتِ ن بود: ورزشِ صُبح چنینطورِ کُلیّ  زها بهروالِ زندگیِ ما در این رو

های گوناگون در حیاط، تدارُک و تقسیم  های مُختلف و ورزش زمان کالس در داخلِ بند برای مُطالعه، هم

زمان  بند، هم و صرفِ ناهار، دو ساعت سکوتِ نسبی در بعدازظُهر برای خواب و مُطالعه در داخلِ

های گوناگون در حیاط، تدارُک و صرفِ شام،  زنی و برگُزاریِ کالس های گوناگون در حیاط، قدم رزشو

ها، تماشای اخبار و دیگر  زنیِ بعد از شام در راهروی بند، صرفِ چای و جلسه و تجمّع در اُتاق قدم

ها، تدارُک و آماده  از اُتاقزمان مُطالعه و بحث و تفریح در برخی  های تلویزیونی در سالُنِ بند، هم برنامه

 شدن برای خواب، ساعتِ یازده خاموشی و سکوت مُطلق و خوابِ شب.

ترین زمان در تاریخِ این زندان بود و شرایط هم نسبتاً بازتر شده بود، دو سه  در این دوره، که شاید آرام

و  های گوناگون، ، انجامِ ورزشها چیز در زندگیِ روزمرّۀ بند بسیار برجسته بودند: برگُزاریِ انواعِ کالس

بار در تاریخِ زندانِ جُمهوریِ اسالمی اکثریّتِ زندانیان در  های تلویزیونی. برای نخستین تماشای برنامه

هم،   مانده و عقب دُگمحتّا زندانیانِ  .سابقه بود کردند که کاری بی چند کالسِ مُختلف شرکت می یک یا

ها است، حاال خودشان بر سرِ شرکت  ها و سوسول کالس کارِ بُریدهدر  کردند شرکت که روزگاری فکر می

ها،  در بینِ انواعِ کالس ند.ستشک ها سر و دست می رِ کالسی خارجی یا انواعِ دیگها ناهای زب در کالس
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ی انگلیسی و فرانسه و آلمانی، ها نای خارجی خواستارانِ فراوانی داشت؛ زبها ناآموزش و یادگیریِ زب

 کردند.   ، در درجاتِ باال قرار داشتند، و در هر کالس هم معموالً دو تا چند نفر شرکت میترتیب به

او  .کرد به حزبِ رنجبران، تدریس می وابسته، از زندانیانِ "عزّت"مده طورِ عُ در این بند زبانِ آلمانی را به

یار عزّت اهلِ شُمال، و تیپِ بس رده بود.جویان فعالیت ک و در کُنفدراسیونِ دانش ها در آلمان زندگی سال

که هر کالس هم یک تا  داشتنی و جالبی بود. هرروز چندین کالسِ چندنفره داشت دوست

رموسِ ، او کتاب و دفتر و تشویی دسترفتن به پس از خوردنِ صُبحانه و  کشید. ونیم طول می ساعت یک

جویانِ اوّلین کالسِ او، مثالً سرِ  دانش رفت. حیاط می طرفِ الّنه بهس الّنهسداشت و  چایِ خودش را برمی

رسید، و  آرام می عزّت آرام .انداخته و مُنتظرِ اُستاد بودند ای از حیاط پتویی ساعتِ هشتِ صُبح، در گوشه

از آنجایی که شنواییِ عزّت در جریانِ بازجویی و بر اثرِ  کرد. شروع می کالسنخستین تدریس را در 

آسیب دیده بود، موقعِ تدریسِ زبانِ آلمانی صدای او  ،سر و صورتش رد بشت و لگهای سیلی و مُ ضربه

مِ تدریس تُند و ها و بازوهای او هم در هنگا عالوه بر آن، حرکتِ دست .شد تدریجاً بُلتدتر و بُلندتر می

که این  واقعاً د.ش کُننده می درنتیجه، تماشای تدریسِ زبانِ آلمانی توسّطِ او بسیار سرگرمزده بود.  هیجان

اش  جویانِ کالس به همین دلیل هم تماشاچیِ کالسِ عزّت گاهی بیش از تعدادِ دانش منظره دیدنی بود،

 بود. می

نجبران بازجویی و حسابی راه با برخی دیگر از کادرها و اعضای حزبِ ر دستگیر و هم ٦١عزّت در سالِ 

، بازجوها ٦٢در سالِ  مُنتقل شد. حصار نِ قزلبعد هم هشت سال حُکم گرفت و به زندا .شکنجه شد

و برای گرفتنِ  اوین یا کُمیتۀ مُشترک جمع کردندبسیاری از افرادِ مُتعّلق به حزبِ رنجبران را در 

، دوباره "پیرمرد"اش  قولِ رُفقای نزدیک عزّت، یا به را تحتِ فشار گذاشتند. ها آنمُصاحبۀ تلویزیونی 

بقیّه اغلب تَن به مُصاحبه گفت که غیراز او و دو سه نفرِ دیگر،  خودش می ل شد.فشارِ زیادی را مُتحّم

زدنِ خودش به  های گوناگون و حتّا کار بستنِ تاکتیک ظاهرا،ً با کمی مقاومت و به .دادند

و از  فشار ها انفرادی و باالخره، پس از ماه که از آن خطر سالم بیرون بیاید. مُوفّق شد ،"گی مُرده موش"

 حصار برگردد.   توانست سربُلند به بندِ خودش در قزل یک به پانزده کیلو وزن،دنِ نزددست دا

شهری و دوست و  ماش صحبت کردم، ه کرد و با مُصطفی، که قبالً در باره زندگی می ٢٣عزّت در اُتاقِ 

 تیپ و شخصیّت و رفتارِ این دو نفر شباهتِ چندان زیادی به هم نداشت. امّا ،رفیقِ نزدیک بود

 

١٤ 

 زندانیان میانِدر "پریشی روان"

ن در تمامِ تجربۀ ای بود که م او یکی از افرادِ ویژه ."کامران"بود به نامِ  ٢٣اُتاقِ  فردِ دیگری هم در

 باری که با او آشنا شدم، احساس و تشخیصِ من این بود که او مُبتال به ام دیدم. از همان نخستین زندان

های  کرد و حرف بندی و چاخان می مُرتّب خالی پریشی است. و یا روانشخصیّتی نوعی عارضه یا بیماریِ  

ین اُتاق و آن اُتاق سر و به ا زد بح تا شب با این و آن حرف میاصالً آرامش نداشت و صُ .زد مُتناقض می
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احی و نقّاشی و خطّاطی داشت. و تواناییِ خوبی هم در طرّ باز و اجتماعی بود پی بسیار رفیقتی کشید. می

که ما مُطمئن  دفترچۀ شعری هم داشت .گوید اصطالح هُنرمند بود و ادّعا داشت که شعر هم می به

سازی و هُنر هم  کالسِ طرّاحی و مُجسّمه داخلِ آن مالِ خودش است یا نه. گاه نبودیم که آیا شعرهای

 گذاشت.   در بند می

زندانیِ  یککه  با این ،شدی ی متوجّه میکرد ن نگاه میوقتی به زندگی و مُناسبات و رفتارِ او در زندا

ادّعاهای  گرفت. ع کسی او را خیلی جدّی نمیبود و تقریباً با همه هم ارتباط داشت، در مجمو قدیمی 

های مُتنّوعِ او به مُرورِ زمان سبب شده بود که همه در عینِ حال که با او  بندی غریب و خالی و عجیب

دیدیم  عنوانِ نمونه، این روزها می بهو ادّعاهای او را جدّی نگیرند.  رهاها و کا امّا صحبت ،رابطه داشتند

است که عُضوِ و مُدّعی  رود تۀ اُستانِ آذربایجان راه میکه او در بند مُرتّب با لباسِ ورزشیِ تیمِ شنا یا کارا

های  تواند قالب میهای کاراته حتّا  چنین ادّعا داشت که با ضربه در همین رابطه هم .ها بوده است آن تیم

بندی بیش نیست و  گفتند که خالی مانندِ مُراد، به او می ،های شیطان بعضی از بچّهبزرگِ یخ را بشکند. 

تنها یک قالبِ یخ   نه او شد که کامران هم درمُقابل مُدّعی می .گونه قالبِ یخ را بشکند اند هیچتو نمی

 بۀ کاراته شکسته است.  قبالً با ضر را ه حتّا دو قالبِ یخِ روی همک بل

 یک های کاراته تواند با ضربه ها با او شرط بستند تا درعمل ثابت کند که واقعاً می باالخره، روزی بچّه

د بن عنوانِ فردی خالی گفتند که در غیرِ این صورت او را فقط به به او می ها آن .قالبِ یخ را بشکند

 ،ای نگهداریِ موّادِ غذاییهم بسیار گرم بود، بنابراین برچون فصلِ تابستان و هوای بند  خواهند شناخت.

آهنگی با مسئوالنِ صنفی  یک روز در هم خریدیم. یخ از فروشگاهِ زندان میما روزانه چندین قالبِ بزرگِ 

گی در تهِ بند جمع شدیم تا  شدند، همه های یخ به بند تحویل داده  و کارگریِ روزِ بند، موقعی که قالب

ها یکی از  بچّه های کاراته بشکند. قالبِ یخ را با ضربهیک تواند  عمل ثابت کند که واقعاً میکامران در

کرد، چندین  های یخ را روی دوتا پایه قرار دادند و کامران، که از قبل خودش را گرم و آماده می قالب

کامران هم  که دستِ بلتنها قالبِ یخ هیچ تکانی نخورد  نه .به آن قالبِ یخ زداصطالح کاراته  ضربۀ به

ترتیب، دستِ کامران به این  ن به بهداریِ زندان مُراجعه کند.مجبور شد برای درما که صدمه دید، طوری

رسید که این عادتِ  به نظر می که ادّعاهایش اغلب توخالی هستند.فهمیدند   و همه تاحدّی رو شد

که باالخره  تا این بکشد ها آنو ادعّاهایش را به رُخِ  وارد رابطه برقرار کند کامران بود که با زندانیانِ تازه

که او یکی از  در موردِ یکی دیگر از ادّعاهای کامران، یعنی اینهم دستِ او را بخوانند.  ها آنروزی 

ترین زندانیان در زمانِ حاج داوود رحمانی بوده، دیگران نظرهای مُتفاوتی داشتند؛ برخی این  مقاوم

 دانستند.  ساختۀ ذهنِ کامران می نیزکردند و بعضی دیگر آن را  ییید مٴموضوع را تا

حال، و دارای  فکر و پریشان واقعیّت این است که کامران در این زمان در مجموع فردی بسیار آشُفته

راه  چپِ قدیمیِ بند بدوبیروز بیشتر و بیشتر به زندانیانِ  به غریب بود. درضمن، او روز و رفتاری عجیب
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زندانیانِ مُجاهد هرچه بیشتر به  درمُقابل، .گذاشت صفحه می ها آنقولِ معروف پُشتِ سرِ  و به گفت می

 گرفت. قرار می ها آنو موردِ لُطف و مُحبّت و حمایتِ  شد تر می نزدیک

 

١٥ 

 خوانی... ی خارجی و کتابها ناجِ یادگیریِ زباو

 ، من هم تصمیم گرفتمبود  مانندِ زبانِ مادری ایشبر و زبانِ آلمانی م مُتولّدِ آلمانهمسرکه  به دلیلِ آن

وغ و مُدتّی دنبالِ عزّت بودم تا شاید بتوانم از او یاد بگیرم، امّا او سرش بسیار شل را یاد بگیرم.ن زبان ای

نهاد  و درضمن پیش بشوم  ست که مُنتظرِ دورۀ بعدیِ کالسخوا او از من می .هایش کامالً پُر بودند کالس

اند  ن تاحدّی یاد گرفتههای ابتدایی را از کسانی که زبانِ آلمانی را در زندا در آن فاصله مطلب کرد که می

من و او یک نفر را پیدا  بنابراین ،در کالسِ زبانِ آلمانی شرکت کند خواست مهران هم می بیاموزم.

 ی را پیشِ او بیاموزیم.  مُقدمّاتِ زبانِ آلمان قرار شد و مقداری آلمانی یاد گرفته بود کردیم که قبالً

اگر کتابی هم  نبعِ زیادی در زندان موجود نبود.ی خارجی کتاب و مها ناطورِ کُلّی، برای یادگیریِ زب به

آموزانی  به دستِ زندانیان رسیده بود: اوّل، از طریقِ دانش "مُجاز"موجود بود، معموالً از دو سه طریقِ 

گاهِ کتاب،  دوّم، از طریقِ نمایش .وانند دیپلُمِ دبیرستان را بگیرندبتکه در زندان اجازۀ تحصیل داشتند تا 

و سوّم، از طریقِ  .در یکی دو نوبت برگُزار شده بود ها نادر زند "اصالحات"که پس از آغازِ دورانِ 

نِ امّا امکا داد. طالعه به زندانیان امانت میهایی را برای مُ که گاهی کتاب خانۀ زندان تابسیستمِ ک

یا از طریقِ و  از طریقِ زندانیانِ توّاب ،مثالً، از طریقِ مُالقاتِ حضوری .بود "غیرمُجاز"گرش هم راهِ دی

نُسخۀ  ها آنها فوری از  رسیدند، بچّه ها می به هر حال، از هر طریقی که این کتاب زندانیانِ غیرسیاسی.

 داشتند. کردند و در بند نگه می نویسی تهیّه می دست

اصغر، که تا این  یا دو زبانِ خارجی مشغول بودند. ها به یادگیریِ یک ، در اُتاقِ ما اغلبِ بچّهدر این زمان

زبانِ فرانسه هم روی  طورِ جدّی به یادگیریِ یادگیریِ زبانِ انگلیسی مشغول بود، حاال به به عمدتاً زمان

ی خارجی را یاد ها ناان زبترین کسانی بود که در زند ترین و مُوفّق اصغر یکی از جدّی آورده بود.

طرفِ دیگر، حتّا در از  داد. تحقیقیِ زیادی هم انجام می و در این رابطه کارِ سیستماتیک و گرفت می

در رابطه با یادگیریِ که  و یا عبدُل، که پزشک هم بود، هنوز افرادی بودند مانندِ مُراد اُتاقِ ما هم

دستِ "گفت:  شوخی می و همیشه به داد به این کار نمیکردند. عبدُل تَن  ی خارجی لجبازی میها نازب
شانه خالی کردنِ او فقط از روی  امّا ،داد مُراد هم تَن به این کار نمی ".بینم ر میانگلیس را در این کا

و احیاناً  آمد کسی مُعّلمِ او بشود اش نمی گی و عدمِ پذیرشِ آتوریته بود. مُراد خوش هحوصل تنبلی و بی

سازمانیِ خودمان مُعتقد بودند که من تنها کسی هستم که  رُفقای هم او رفتار و برخورد کند.مرانه با آ

بنابراین، من هم مُراد را به آن کار تشویق  .یادگیریِ زبانِ انگلیسی جلب کنم شاید بتوانم مُراد را به

خُالصه، در  بپردازیم. دوتایی باهم به آن کارکه باالخره او حاضر شد که فقط من و او  کردم، تا این می

 کردیم. ای دو سه روز، و هر بار یک ساعت، در زمینۀ زبانِ انگلیسی باهم کار می این بند من و مُراد هفته
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خانۀ  دش کتابهر اُتاقی تدریجاً برای خو خوانی بود. یزانِ کتاب و کتابهای این دوره، م گی یکی از ویژه

های موجود در بند تهیّه  هم لیستِ مُفصّلی از تمامیِ کتابمسئولِ فرهنگیِ بند  .داد کوچکی ترتیب می

یّۀ طورِ مُرتّب سهم خانۀ زندان هم به حاال، ماهانه، مسئوالنِ کتابداد.  ها قرار می اختیارِ اُتاق در کرده،

خانۀ زندان انتخاب  بتوانست سه کتاب را از رویِ لیستِ کتا هر زندانی می دادند. کتاب به بند امانت می

رسید.   ها کتاب هم از این طریق به بند می یعنی ماهی ده .تقاضا کند تا حّداقل یکی را تحویل بگیردو 

های  امّا هنوز هم کتاب ،چین شده بودند خانۀ زندان، طبعاً دست های موجود در لیستِ کتاب کتاب

شد.   یافت می ها آنبینِ های تاریخ، ادبّیات، داستان و رُمان، ادیان، فلسفه و غیره در  مُفیدی در زمینه

شد، خواندنِ کتاب هم  شب در بند تشکیل می و های گوناگونی که در طولِ روز بنابراین، عالوه بر کالس

ها بیشتر در زمینۀ ادبیّات و شعر و داستان، و  کتاب ندانیان شده بود.های اغلبِ ز یکی دیگر از مشغله

های مُتعدّدی از تولستوی، داستایفسکی،  مثالً، کتاب .دبا سیاست و اقتصاد و فلسفه بودنکمتر در رابطه 

های تاریخی  کتاب رس بودند. ک تواین و غیره در دستجک لندن، ویکتور هوگو، چارلز دیکنز، مار

 ویژه تاریخِ هُنر، علم، جهان، ایران و غیره نیز بسیار فراوان بودند.   به

در سیستمی هم در سطحِ بند و  .در اختیارِ همه بود ها در بند اببه این ترتیب، مجموعۀ گوناگونی از کت

های موجود در  از میانِ کتابها را بخوانند.  نوبت کتاب ند بهتا همه بتوان داخلِ هر اُتاق ایجاد شده بود

مانندِ تاریخِ ایرانِ پتروشفسکی، تاریخِ علم، تاریخِ هُنر، رُمانِ جنگ و  ،بند، برخی بسیار پُرطرفدار بودند

های ضّدشوروی و ضّدکُمونیستی هم فراوان  کتاب حیات و غیره. ءکتابِ دُن کیشوت، کتابِ منشاصُلح، 

 البتّه، برخی از زندانیان مُخالفِ شد. یافت می ها آنهای جالبی نیز در  بودند، که البتّه اطالّعات و فاکت

را خواند تا نظرِ  ها آننها باید ت نه الی که بعضی دیگر مُعتقد بودنددر ح ،ها بودند گونه کتاب خواندنِ این

که در چنین شرایطی و  مُخالفین و مُنتقدین را دربارۀ سیستمِ شوروی و تاریخِ جُنبشِ چپ فهمید، بل

های مُفیدی هستند  ها حتّا دارای اطالّعات و داده گونه کتاب در محدودیّتِ زندانِ جمهوریِ اسالمی این

 بهره بُرد. ها آنکه باید از 

کُلفتی مانندِ جنگ و صُلح را مسئوالنِ فرهنگی و کارِ ملّیِ بند، با کُمکِ افرادی که وارد بودند  های کتاب

به این  .کردند موده، و صحّافیِ مُوقّت میتر تقسیم ن و امکاناتی که موجود بود، فوری به چند جلدِ کوچک

در پایانِ کار،  شد. ل داده میه اُتاقِ بعدی تحویب شد، میدر یک اُتاق خوانده  که ترتیب، هر جلدِ آن

خانۀ زندان  کتابو سپس به  کردند اش دوباره صحّافی می اصلی مسئوالنِ فنّی و چاپ کتاب را در جلدِ

کرد تا  بندی می رسید، مسئولِ اُتاق فوری زمان نوبت به اُتاقی می هر کتابی هم که به دادند. تحویل می

 باشد، و همه بتوانند کتاب را بخوانند. زمانِ مُعینّی سهم داشته هرکسی برای مدّت
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و لحاظِ روحی و روانی کمی نامُتعادل بود  ای بود که به های زندانیانِ مُجاهد، زندانی در یکی از اُتاق

حاج داوود رحمانی این زندانی از جُمله اعتقاد داشت که همۀ زندانیان در دورانِ  هایی داشت. مُشکل

اش هم عُموماً  او معموالً با خودش بود و حال ان دیگر به کسی اعتماد کرد.تو میو ن اند خیانت کرده

زندانیانِ بند رعایتِ وضع   تمامیِ .شد آورد و با دیگران درگیر می عادّی بود، امّا گاهی به خُشونت روی می

 آمد.   مُشکل و درگیری پیش می کردند، ولی باز گاه لِ او را میو حا

زندانیانِ مُجاهدِ  های کردند، در یکی دیگر از اُتاق صدا می "دایی"زندانیان او را  پیرمردی افغانی هم، که

ودش را ویژه زندانیانِ مُجاهد مانده بود، و خ ها در بینِ زندانیانِ سیاسی به این پیرمرد سال این بند بود.

تِ او خورده بود، و به ظاهراً در زمانِ حاج داوود رحمانی کُتکِ زیادی از دس دانست. مُجاهدِ افغانی می

دقیقاً معلوم نبود  رسیدند. میهمین دلیل هم زندانیانِ سیاسیِ قدیمیِ مُجاهد هوای او را داشتند و به او 

مُجاز از مرز عُبور کرده غیرطور  بهخودش مُدّعی بود که فقط  .او به چه اتهّامی دستگیر شده استکه 

رژیمِ ایران مُدّعی بود الِ چپ یا مُجاهدِ افغانی بود. اد فعّاحتمالِ زی و به است. شّمِ سیاسیِ خوبی داشت

کرده است. به هر صورت، تیپِ جالبی  یران میو سالحِ غیرمُجاز واردِ ا باشد افغانی می "مُنافقینِ"و از که ا

بی داشته ونمود که با همه رابطۀ خ و سعی میکرد،  خواند، فارسی را خوب صحبت می نمازش را می .بود

 باشد.

زندانیانِ غیرسیاسی  ها آنفوری خبر پخش شد که  .، دو زندانیِ جدید به بند آوردندیکی از این روزها

برخی از زندانیانِ  کار بودند. های ورزش وچند ساله و نیرومند و تیپ اً بیستدو جوانِ حدود هستند.

اهراً این دو نفر را انده بودند، ظعنوانِ تنبیهی مُدتّی در بینِ زندانیانِ غیرسیاسی م مُجاهد، که سابقاً به

ندانیانِ مُجاهدِ بند های ز باالخره، پاسدارِ مسئولِ بند این دو زندانی را به یکی از اُتاق شناختند. می

بودند که یکی از افرادِ بندشان   مدّعی .اند را تنبیهی در انفرادی مانده گفتند که اخیراً یک ماه میفرستاد. 

را به اتهّامِ وارد کردنِ موّادِ مُخّدر به داخلِ زندان لُو داده است.   ها آنو  کرده "خیانت" ها آنبه 

اند.   گونه نقشی نداشته در آوردنِ موّادِ مُخدّر به زندان هیچ ها آنو  پایه است ام بیگفتند که این اتهّ می

ای که  دو نفر از آن زندانیقضیّه هر چه که بود، این  .که ماجرا واقعاً از چه قرار است خُالصه، معلوم نبود

کشیدند. هردویِ اینها  ان میرا لُو داده بود دلِ پُرخونی داشتند و مُرتّب برایش خّط و نش ها آنظاهراً 

 بود. باز و فوتبالیستِ خوبی کاراته ها آنیکی از  ؛منش بودند یطهای لو تیپ

 

١٧ 

های  اُتاق، در سطحِ بند هم مُسابقاتی بینِ تیمهای درونِ هر  این روزها، عالوه بر بازیِ فوتبال مابینِ تیم

موجود در  "ملّیِ"های  های فوتبال در وقت ای ها و حرفه چنین، خُوره ها جریان داشت. هم مُنتخبِ اُتاق

ظُهر، که تا ساعتِ دو و گاهی  "ملّیِ"بازی در وقتِ  دادند. هایی نیز ترتیب می ، بازیصُبح و ظُهر و عصر

چراکه، زندانیانِ  ،های چپِ بند بود فقط شاملِ بچّه وبیش یافت، کم ر هم ادامه مییِ بعدازظُه تا سه
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های چپِ  بنابراین، تعدادی از بچّه خوابیدند. پس از ناهار می ستبای ای، می طورِ سازمانی و فرقه مُجاهد، به

معموالً دو سه  .کردند ا مینهایتِ استفاده ر "لّیم"عاشقِ فوتبال که بعد از ناهار بیدار بودند، از این وقتِ 

از اُتاقِ ما مُراد و رسول و یاشار و اصغر و قُلی  کردیم. سابی بازی میو ح دادیم تیمِ چهار نفره تشکیل می

برای بسیاری در بند باورکردنی نبود که  ها شرکت داشتیم. یشه در این بازیو مهران و هومن و من هم

 ها آن البتّه .کردیم ما در حیاط فوتبال بازی میر و مُرداد، های تی در آن هوایِ داغِ بعدازظُهرِ ماه

 بُردیم.   ها می دانستند که ما چه لذتّی از آن بازی نمی

ها  کم بچّه کم .گرفتیم رفتیم با آبِ سرد دوش می بعدازظُهر، می "ملّیِ"یِ فوتبالِ اوایل، پس از پایانِ باز

 مُراد و رسول همه را به این کار تشویق واط بپرند. بازی به داخلِ حوضِ حیشدند که پس از  وسوسه 

حتّا  .کردیم پریدیم و حسابی هم حال می خُالصه، بعضی از ما به داخلِ حوض می کردند. تحریک می

کم بعضی زندانیانِ دیگر، که حتّا فوتبال  کم کردند. ا هم در همان حیاط عوض میهایشان ر برخی لباس

باالخره، کار به  دند.پری آمدند و داخلِ حوض می می ،شدند خواب بیدار میکردند، وقتی از  هم بازی نمی

پاسدارها این  .را که هنوز در حوض بودند گرفتند جایی رسید که روزی پاسدارها ریختند و تعدادی

ها را حسابی گرفت.   این بچّهآمد و حالِ  حیاط ردیف کردند تا انصاریلُخت را در  زندانیانِ خیس و نیمه

در روزهایی که حوض را باید تمیز کار مُبادرت نکنند. تعهّد گرفتند که دیگر به این  ها آناز  سپس

شدند و آن  کردیم، با اطالّعِ پاسدارِ بند چند نفری که این وظیفه را به عُهده داشتند داخلِ حوض می می

ین کار را بکنند، همیشه که چه کسانی ا در بند، سرِ این .کردند نی هم میت ند، و درضمن آبشُست را می

 رقابت بود.  

های  بالیستویژه در روزهای نوبتِ بازیِ والیبال، دو تیم از والی به ،بعضی روزها، قبل از تعطیلیِ هواخوری

ایستادند.   بند هم به تماشا می دادند و بسیاری از زندانیانِ مُسابقه می ها آنو  شد خوبِ بند تشکیل می

ایِ بند  های حرفه اهی در پایانِ روز به همین ترتیب دو تیم از فوتبالیستدر روزهای فوتبال هم، گ

ها  ای فه مُسابقۀ والیبالِ حرایستادند.  انیان هم به تماشا میدادند و زند مُسابقه می ها آن .شد تشکیل می

و برای  شد ل مییار خشن و غیرقابلِ کُنترها بس ای امّا بازیِ فوتبالِ حرفه ،دبّانه بودٴبسیار مُالیم و مو

ایِ خوبی هم  های حرفه مُراد و ایرج، که هردو فوتبالیست بند ابداً خوشایند نبود. بسیاری از زندانیانِ

خوانی و رقابت و شوخیِ افراطی و گاهی هم  کُرکُری کردند. ها شرکت می در این بازی بودند، معموالً

 ها غیرقابلِ تحمّل و باورنکردنی بود. از تماشاچیها، برای بسیاری  راهِ موجود در این بازی فُحش و بدوبی

 

١٨ 

 وچهار و تشکیلِ آبدارخانه... انحاللِ اُتاقِ بیست

گذشت که روزی پاسدارِ بند با ما  نمی  وچند نفر زندانیِ جدید به اُتاقِ ما سه یا چهار هفته از آمدنِ بیست

خالی شود، تا آبدارخانۀ بند در  ٢٤که اُتاقِ  اند گرفت و اطالّع داد که مسئوالنِ زندان دستور داده ستماّ
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کنند تا تعدادی از ما در آنجا مُستّقر شویم،  را خالی می ٢گفت که اُتاقِ شمارۀ  او می .جا ایجاد گردد آن

جا شدن و  جابه .غایی در اُتاقِ ما راه اُفتادغوبالفاصله،  های دیگر پخش بشوند. ید به اُتاقو بقیّه هم با

ها بود، ظاهراً برای برخی افراد مُشکل  ، که تا حاال اُتاقِ توّاب٢چنین رفتن به اُتاقِ شمارۀ  هم سامانی و بی

این  کرد. اید برای خودش جایی پیدا میهای مُختلف هم، هرکسی ب برای پخش شدن در اُتاق .بود

به نظرِ ما  .اهمیّتی نداشتهای سازمانیِ ما  هها بود، برای بچّ قبالً اُتاقِ توّاب ٢موضوع که اُتاقِ شمارۀ 

خُالصه، آن تعداد ی داشتند. ا هناآفرین بود، واقعاً طرزِ فکرِ کودک کسانی که چنین چیزی برایشان مُشکل

به این  .مُنتقل شویم ٢که باهم به اُتاقِ را تشکیل داده بودیم، داوطلب شدیم  ٢٤از ما که در ابتدا اُتاقِ 

 .هم با ما آمدند "حُجّت"و  "رحمان"هومن و  ن را حفظ کنیم.انستیم جمعِ خودماتو ترتیب، ما می

بقیّه هم که حدودِ بیست  کشی کردیم. خالی شده بود، اسباب ، که کامال٢ًبنابراین، ما پانزده نفر به اُتاقِ 

به این ترتیب،  ترِ بند تقسیم شدند. های کوچک اقو برخی اُت ٢٣و  ٢٢های  نفری بودند، اغلب بینِ اُتاق

 هم به پایان رسید. ٢٤گی کردنِ ما در اُتاقِ زند

و  مُنتقل کردند ٢٤ره را به اُتاقِ های بزرگِ آب و وسایلِ چای و غی های نفتی و کتری مسئوالنِ بند چراغ

ا بود، مسئولیّتِ آبدارخانه ر هر اُتاقی که کارگریِ روزِ بند می بزرگی را برای بند ایجاد نمودند.آبدارخانۀ 

ریزی  را برنامه مسئوالنِ بند و افرادِ کارگریِ روز، از این اُتاق کارهای بند شد. دار می عُهده هم در آن روز

البتّه، مسئولیتِ اصلی و دائمیِ آبدارخانه با مسئولِ صنفی و مسئولِ نظافتِ بند بود.   .بُردند و پیش می

های  کرد و در ترموس ان آماده میطورِ مُداوِم آبِ جوش و چایِ فراو خُالصه، حاال دیگر کارگریِ روز به

استفاده  ها آنها درصورتِ نیاز از  تا اُتاق چید ریخت و در آبدارخانه می د میها داشتن زیادی که اُتاق

 هالبت .داشت زِ احتمالی آماده نگه میوپ سوز را برای پُخت های نفت چنین چراغ کارگریِ روز هم کنند.

ها بیشتر برای گرم نگه داشتنِ غذای  وجود نداشت، از چراغ کخورا پختنِچون امکاناتِ زیادی برای 

 شد.   آبِ جوش و چای استفاده می غذاهای باقیمانده، و تهیّه جیرۀ روزانۀ زندان، گرم کردنِ

نوعی اُملتِ  ها آنیکی از شد.  راک در آبدارخانه تهیّه میاصطالح خو با این حال، هنوز هم دو سه نوع به

فرنگیِ  زِ باقیمانده از سهمّیۀ شامِ قبلی و گوجهپ های آب مُرغ ا استفاده از تُخمب فرنگی بود که گوجه

رس نبود، برای  تچون روغن و کره در دس شد. ندان، برای صُبحانه تهیّه میشده از فروشگاهِ ز خریداری

رگِ زندان های بز بنابراین، روزهایی که در دیگ .شد باید از منبعی روغن تهیّه می زوپ این نوع پُخت

دادند، مسئولِ صنفی با کُمکِ کارگریِ روز فوری الیۀ روغنی را که رویِ  خورشت یا آبگوشتِ چرب می

از  زوپ دادند تا در پُخت هر اُتاق میین روغن را به سهمی از ا کردند. ستاده بود جمع و ذخیره میغذا ای

 آن استفاده کنند.  

خوراکِ آبگوشتِ طالح یک نوع شامی یا کُتلت بود. اص هکردند، ب غدای دیگری هم که برخی تهیّه می

کردند  جُدا میبرخی از زندانیان این نُخود و لوبیایِ اضافی را  .داشت عموالً نُخود و لوبیایِ فراوان زندان م

افه کوبیدند و نانِ خُشکِ خُردشده و کمی هم نمک و فلفل به آن اض آن را می داشتند. سپس و نگه می

در  آن راگاه، با استفاده از روغنی که ذخیره کرده بودند،  آن شد مادّۀ شامی یا کُتلت. ین میا .کردند می
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چنین غذایی طبعاً چیزِ سالمی  .کردند سرخ میاصطالح شامی یا کُتلت  صورتِ به تابه یا قابلمه به ماهی

بعضی از زندانیان هم، با  شد. ه بود و نعمتی بزرگ محسوب مینبود، امّا برای ما در آن شرایط بسیار بامزّ

کردند.   رنی یا مسقطی برای صُبحانه دُرست میه و موّادی دیگر، چیزی شبیه به فاستفاده از نشاست

فرنگیِ  ها مخلوطی از ماهیِ تُن و گوجه غذاییِ شام هم، معمول بود که بسیاری از اُتاق برای کُمک

 شد. آبدارخانۀ بند حسابی استفاده میخُالصه، از این شده را در پیازِ داغ بپزند.  اریخرید

 

١٩ 

 ..."ضربه را خوردی!"

ای گذاشت و  را در زیرِهشت در گوشه هایش او وسیله .روزی زندانیِ جدیدی واردِ بند شداواسطِ تیرماه 

روانی هم -ناراحتیِ روحی است، و کمی "کیخسرو"بعداً معلوم شد که نامش جا ماند.  خودش هم همان

برای مُدتّی در زیرِهشت بود ولی بعد تدریجاً او در داخلِ  به هیچ اُتاقی در بند برود. نبودحاضر  .دارد

البتّه،  خوابید. خورد و می ماند و می می جا همان .بان حُسینّیۀ بند، مُستقّر شدقولِ زندان سالُن، یا به

قِ اشار و دو سه نفرِ دیگر از اُتای مثالً .خوابیدند ند هم در همان سالُن میها تعدادِ زیادی از زندانیانِ ب شب

گفتیم که  کردیم، و به او می مُراد و من و دیگران با یاشار شوخی میکردند.  ما هم همین کار را می

ظاهراً،  ور شود. ه او حملهخواهد در فُرصتی مُناسب ب کیخسرو مُرتّب او را زیرِ نظر دارد و احتماالً می

اش را جایی انداخت  ابیدن به سالن رفت، شانسی وسایلِ خوابهمان شبِ اوّل وقتی کیخسرو برای خو

گفتیم که  به او می کردیم، ه و مایۀ شوخی با یاشار ما این را هم بهان خوابید. ها در آنجا می شار هفتهکه یا

چنان ادامه  ها هم اُفتاد، ولی این شوخی البته، هیچ اتفّاقی واقعاً نمی .بهتر است مُواظبِ کیخسرو باشد

 اشت.  د

او ساعتِ بسیار بزرگ و مُشخصّی را  .اش گُم شده است مطرح کرد که ساعتروزی یاشار در اُتاق 

بینِ زندانیانِ سیاسی،  تیم امّا از ساعت هیچ اثری نبود.همه جا را گش بست. یشه به مُچِ دستش میهم

پس از  ساز بود. مسألهمی بنابراین، موضوعِ گُم شدنِ ساعت، ک .ی و کِش رفتن تقریباً وجود نداشتدُزد

رۀ این نوع چیزها کردند و اساساً خو م با یاشار میمُدتّی مُراد و هومن، که معموالً بیشترین شوخی را ه

این موضوع را به یاشار  ها آنطبعاً،  .سرو استبودند، کشف کردند که ساعتِ یاشار رویِ مُچِ دستِ کیخ

خواست از نزدیک ببیند و مطمئن شود  ریزی، می برنامه یاشار خودش هم یواشکی، و با کُلیّ هم گفتند.

باف و  که در حالتِ عادّی هم فردِ نگران و خیال اش واقعاً مُچِ دستِ کیخسرو است. یاشار که ساعت

و  کُنِ ماجرا نبودند و هومن هم وِلمُراد  .اش کامالً به هم ریخته بود زندگیشکّاکی بود، حاال دیگر روالِ 

ساعتِ مُچِ دستِ کیخسرو،  خواست مُطمئن شود که یاشار می کردند. را هرچه بیشتر می یاشار نگرانیِ

ها  هم بود، یاشار ساعت در کنارشان  ها، که جایِ خواب خُالصه شباقعاً همان ساعتِ او است یا نه؟ و

 ماند تا دقیقاً بررسی کند و مُطمئن شود که آن ساعت همان ساعتِ خودش است!   بیدار می
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دانست  مان ساعتِ خودش است، نمیهم که یاشار مُطمئن شد که ساعتِ مُچِ دستِ کیخسرو ه وقتی

 خسرو صحبت کند؟ در این صورت، امکان داشتبود که خودش با کی آیا بهتر می چه باید بکند.

اش  در همین روزها، یک شب که کیخسرو ظاهراً خوابور گردد.  ه دربرود و به او حملهکیخسرو از کور

 برزد کرد که بخوابد؛ کیخسرو در جواب سیلیِ مُحکمی  های بند به او گوش بُرد، گویا یکی از توّاب نمی

 که با صدایش بسیاری در سالُن از جُمله خودِ یاشار از خواب پریدند.   گوشِ آن توّاب خواباند، طوری

 لِ محور وروزِ یاشار حو و  شب .مالً از کار و زندگی اُفتاده بودها ادامه داشت و یاشار هم کا این شوخی

حبت کردیم و گفتیم که بهتر باالخره، فرزین و من با یاشار ص چرخید. موضوعِ ساعت و کیخسرو می

یاشار  .ست، صحبت کند و از او کُمک بگیردهای هم  کرده ه تیپِ جوان و تحصیلبا پاسدارِ بند، ک است

صددرصد مُطمئن است که  یاشار پُرسید که آیا پاسدار از هم پذیرفت و به پاسدارِ بند مُراجعه نمود.

دیگر کاری  به او گفت پاسدار هم .یید کردٴیاشار قضّیه را تامُچِ دستِ کیخسرو مالِ او است؟  ساعتِ

 ز کیخسرو را از بند بیرون بُرد،رو که او خودش با کیخسرو صحبت کند. پاسدار آن نداشته باشد و بگذارد

او تحویل داد.   عصر پاسدار آمد و ساعتِ یاشار را به .به بند برگشتند باهم ها آنیکی دو ساعت بعد 

 کرد که ساعت مالِ او نیست. ظاهراً  قبولبا کیخسرو حرف زد، او از همان ابتدا  گفت وقتی پاسدار می

ضیّۀ ساعتِ خُالصه،  ق. ه استو برداشت هو او آن را پیدا کرد ود که ساعت در سالُن اُفتاده بودگفته ب 

 چنان ادامه داشت. های مُراد و هومن با یاشار هم شوخی امّا ،یاشار باالخره حلّ شد

س، بازارِ داغی در بند داشت. نوبتِ اُتاقِ ما که شد، انتاین روزها خواندنِ کتابِ دُن کیشوت، نوشتۀ سرو

بخوانند.   زمان در چند روز کتاب را نویسی کرد تا همه بتوانند هم روز را یک نفر اسم از هر ساعت

ل مشغولِ پرید، تا در سکوتِ کام گرفت و باالی تخت می شد کتاب را می اش می هرکسی در اُتاق نوبت

نشستم و یواشکی آن کسی را که کتابِ دُن  من هروقت در اُتاق بودم، رویِ زمین می خواندن بشود.

ها و ماجراهای کتاب  شخصیّت ثیرِٴخوان معموالً تحتِ تا کتاب .گرفتم خواند، زیرِ نظر می را می کیشوت

درضمن، این روزها در موقعِ د. ش هایش مُشاهده می های جالبی در چهره و حرکت و حالت گرفت قرار می

به این  .کرد ها و ماجراهای کتاب تعریف می خواند دربارۀ شخصیّت ناهار و شام، هرکسی که کتاب را می

 اُفتاد. ه میترتیب، تفسیر و بحث و شوخی و خنده در اُتاق را

  کردند، ه او و هومن مییکی از کارهای جالبی ک شوخی و خنده در اُتاقِ ما بود. مُراد یکی از سردمدارانِ

 اسی و اجتماعی و فرهنگی، که بیشتر جنبۀ سی"ضربه را خوردی"ها بود با عُنوانِ  نوعی بازی با کلمه
وین ابداع و راه انداخته گاهِ ا در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٢ابتدا در اُتاقِ  ها آنظاهراً، این بازی را  هم داشت.

 .داد های مملکتی را به بندها می هجریانِ بازی از این قرار بود: زندانبان هرروز تعدادی از روزنامبودند. 
ها را به داخلِ بند  در زندان، این روزنامه "عادّی"یعنی سرِ ساعتِ نسبتاً مُعینّی، البتّه در شرایطِ 

ستادند و ای ها در زیرِهشت می ، مُدتّی قبل از رسیدنِ روزنامهها آنمُراد یا هومن، یا هردویِ  ختند.اندا می
کردند  ها را مُرور می با سُرعتِ زیادی تیترهای روزنامه ها آنرسیدند،  ها می وقتی روزنامه .شدند مُنتظر می

فتند، و بازی را شروع ر رادِ دیگری میسپس، به سُراغِ فرد یا اف دیدند. بر یا خبرهای مُهّم را میو خ
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مُراد، ضربه را "گفت:  شد و می دفعه هومن وارد می مثالً، ما در اُتاق نشسته بودیم که یککردند.  می
مثالً  کردند. یگران شروع به حدس زدن میمُراد و د "؟شدهمرگ  جوانحدس بزن که کی  خوردی!

داد. آیا جنتّی  صل شده است؟ هومن جوابِ منفی میرَک واسیدند: آیا حاج احمد خُمینی به دپُر می

درنهایت، هومن براساسِ خبرِ روزنامه، مثالً آخر.  یلداد. و ا یگور شده است؟ هومن جوابِ نه م گوربه

روزی هم  ".مرگ شدند گی در شهرِ مشهد جوان اهلل ... در سّنِ صدوپنج ساله دیروز آیت"کرد:  اعالم می

خواسته به بیضۀ  حدس بزنید که کی دستگیر شده، که می ضربه را خوردید!"گفت:   مُراد واردِ اُتاق شد و
مهدی "گفت: رسید. باالخره، مُراد مثالً نشد و به جایی  خُالصه، حدس زدن شروع  "؟اسالم خیانت بکُنه

و کُمدیِ ژه شّمِ سیاسی وی مُراد به ".اند اش را به جُرمِ خیانت به بیضۀ اسالم گرفته هاشمی و دارودسته

روزی واردِ اُتاق  . یادم هست که، داشتبودند دار  هایی که بسیار خنده در پیدا کردنِ خبرها و نُکته خوبی

حدس بزنید که کُدام شخصیّتِ مُهمّی در حالِ دیدار از کشورِ اسالمیِ  ضربه را خوردید!"شد و گفت: 
گوزباالخان "گونه رو کرد:  یّه را اینو باالخره مُراد قض های ما به جایی نرسید حدس "؟خودمان است

 ".مُحمّد، از رهبرانِ گروهِ بزرگِ مُجاهدانِ نُصرتِ حقّ، میهمانِ رییسِ جُمهورِ اسالمیِ ایران است

 "بزمِ شبانه"بودند،  های دیگر پیشِ ما میهمان ها که در اُتاق جمع بودیم و افرادی هم از اُتاق برخی شب

کردند.   دار تعریف می ی خندهها ناخواندند، بعضی هم داست د آواز و ترانه میانداختیم.  بعضی افرا راه می

مهوریِ اسالمی ها رجالِ سیاسی و مذهبی و رهبرانِ جُ داد، برخی بچّه در پایان هم اگر شرایط اجازه می

یلی و غیره تعدادی، از جُمله مُراد، در تقلیدِ گیالنی، خُمینی، مُنتظری، موسویِ اردب .کردند را تقلید می

 نظیری داشتند. مهارتِ بی

 

٢٠ 

هایش واردِ زیرِهشتِ بند شد.   با کُلیّۀ وسیله "گناه ولی بی"اهلل شانجانی معروف به  اواخرِ تیرماه روزی ولی

زودی  به شناختیم. جا می ها با ما در بندِ قرنطینه بود، و ما او را از آن ای بود که ماه او زندانیِ غیرسیاسی

که آن دو زندانیِ جوانِ غیرسیاسی هم که چند هفته پیش به بند آمدند، درواقع دربارۀ ولی معلوم شد 

روشن نبود که چرا زندانبان، با آگاهی از  کشیدند. کردند و خّط و نشان می یگناه بود که صحبت م بی

گناه  ولی بی ند.را هم به همین بند آورده بود گناه داشتند، او ای که این دو جوان نسبت به ولی بی کینه

و جوان قطعاً او را موردِ دانست که آن د می زیرا ،شد وجه داخلِ بند نمی به هیچ در زیرِهشت مانده بود و

 کُشتند.   می دادند، و شاید هم م قرار میتوش ضرب

 گوید؛ درضمن، تا ببینیم که ماجرا ازچه قرار است و او چه می هگنا و من رفتیم به سُراغِ ولی بی مُراد

سُرعت با  گناه به ولی بییرون و یا از داخلِ زندان دارد. ای از ب خواستیم ببینیم که چه خبرهای تازه می

"شهری، بی پیچاخ یَده تیزی مَنه یِتیرین. هم"صدای آهسته و به زبانِ آذری گفت: 
اش را  ما دلیل ٤

قطعاً برای نابودیِ من اقدام  آن دو جوان دُشمنانِ خونینِ من هستند، و"گناه گفت:  ولی بی پُرسیدیم،
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که چنین  گُذارند ها نمی اوّال،ً در بندِ زندانیانِ سیاسی، بچّه"مُراد و من به او گفتیم:  ".خواهند کرد
توانیم به تو چاقو یا تیزی بدهیم تا درگیر شوی و کسی این وسط  ثانیاً، ما نمی .اتفّاقی برای تو بیُفتد

گیریم که تا وقتی که در این بند هستید،  تعهّد می ها آنکنیم و از  می ما با این دو نفر صحبت تلف شود.
گونه  ها و این این حرف گناه به امّا، ولی بی "هایی دست نزنید. ها و اقدام به چنین حرکت ها آننه تو و نه 

تیزی  خواست که چاقو یا و مُرتّب از ما می پیچید او در زیرِهشت به خودش می .راهِ حلّ اعتماد نداشت

 به او برسانیم.  

 امّا .گناه تعیین کرد د را برای ولی بیهای زندانیانِ مُجاه باالخره، پس از مُدتّی پاسدارِ بند یکی از اُتاق

ها هم،  گناه توّاب نبود و با توّاب ولی بی پذیرند. شان نمی او را در اُتاق زندانیانِ آن اُتاق اعالم کردند که

طبقِ گفتۀ این دو جوان، در بندی که باهم  .کرد ری نمیکا دورۀ اخیر، هم چه در گذشتۀ دور و چه در

عنوانِ کسانی  و گویا این دو نفر را به بود کاری کرده با پاسدارها هم ها آنگناه ظاهراً برضّدِ  ولی بی ،بودند

مُجاهد، و به تبعیّت از  های زندانیانِ بر این اساس، اُتاق کردند لُو داده بود. بند وارد میکه موّادِ مُخّدر به 

های خودشان  در اُتاقگناه را  ای نیز، به پاسدارِ بند اعالم کردند که ولی بی های زندانیانِ توده اُتاق ها آن

گناه را داوطلبانه نپذیرد، او مجبور  پاسدارِ بند هم اعالم کرد که اگر هیچ اُتاقی ولی بی پذیرند. نمی

، بحثی در کّلِ بند خُالصهخواهد بفرستد.  تاقی که میاو را به هر اُ ها خودش شود که مانندِ گذشته می

گناه زندانیِ  در اُتاقِ ما دو گرایش وجود داشت: تعدادی نظرشان این بود که چون ولی بیراه اُفتاد. 

یگر این کار را نادُرست من و تعدادی دندارد، ما نباید او را بپذیریم. غیرسیاسی است و وضعِ روشنی هم 

گفتیم که اگر  می .سیاسی بودن و نبودن تفاوت گذاشت مُعتقد بودیم که ازنظرِ انسانی نباید بینِ انسته،د

ها ادامه داشت، ولی  خُالصه، بحث در اُتاق بفرستند، ما باید او را بپذیریم.گناه را به اُتاقِ ما  ولی بی

 چرخید.   چنان آواره در زیرِهشتِ بند می گناه هم هم بی

ن آن دو جوان زنی اقدام نمود، ناگها گناه برای نخستین بار در راهروی بند به قدم هر وقتی ولی بیبعدازظُ

ای که در کنارِ راهرو  گناه هم با استفاده از یک میزِ مُطالعۀ کوچکِ چوبی ولی بی ،ور شدند به او حمله

های آن اطراف  های اُتاق هردّوبدل شد، امّا بچّ ها آنیکی دو ضربه بینِ  کرد. د، از خودش دفاع میبو

هرسه نفرشان  پاسدارِ بند، که خودش هم ماجرا را دیده بود، را از هم سوا کردند. ها آنریختند و فوری 

پُرسیدیم  آوردیم و می به پاسدار فشار می ند هم این قضیّه را بهانه کرده،ما زندانیانِ ب .را به زیرِهشت بُرد

ند با بیرون خُالصه، پاسدارِ ب دو طرفِ دعوا در بندِ ما دارند؟ هرکه مسئوالن چه هدفی از نگهداریِ 

قضیّۀ بینِ آن سه نفر هم  .هایش از بند بیرون بُرد ۀ وسیلهگناه را با کُلیّ شب ولی بی نهمامشورت کرد، و 

 مُوقتّاً فیصله یافت.
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٢١ 

 با یادِ منصور داوران...

اش پایان  از زندانیانِ سازمانِ اکثریّت را، که محکومیّت شهریِ من منصور داوران یکی از این روزها هم

به من گفت که هر کاری در تبریز  .کردیم  باهم خُداحافظیِ گرمی بود، با کُلیّۀ وسایل صدا زدند. یافته

من آدرسِ منزلِ مادرم را دادم و خواستم که از  .اند پس از آزادی برایم انجام دهدتو می داشته باشم،

من هم دیگر خبری از او  به زندانِ اوین رفت تا آزاد شود.خُالصه، او . از گاه به او سری بزندطرفِ من هر 

و  شده "کش ملّی"پذیرفته و زندانیِ شرایطِ دادستانی برای آزادی را ن که بعداً فهمیدم که شتم تا اینندا

 ٥هنوز هم در زندانِ اوین است.

یک تا دویِ بعدازظُهر، یعنی دُرست موقعِ خواب و  معمول بود که رادیوی زندان هرروز بینِ ساعتِ

موضعی، کسی به این  در بندهای زندانیانِ سرِ .کرد رانیِ مذهبی پخش می یک سُخن استراحتِ زندانیان،

سرِ  بود. میها  امّا به هر حال صدا و مُزخرفاتِ آن مُزاحمِ استراحتِ بچّه ،داد ها گوش نمی رانی سُخن

و برخی از ما در بند که بیدار بودیم  شد مۀ خبریِ روز از رادیو پخش میهر هم برناساعتِ دویِ بعدازظُ

در همین برنامۀ خبری پخش  ترین خبرهای روز هم، معموالً مُهّم دادیم. ه این برنامۀ خبری گوش میب

 یادم است که در این روزها دو خبرِ مُهّم از رادیو پخش شد: یکی دستگیریِ مهدی هاشمی و شد. می

هایی هم که  دلیل "عیّاران."اعضای گروهی به نامِ  اش، و دیگری هم دستگیریِ تعدادی از طرفداران

بود که جُمهوریِ   ای های کلیشه دادند، همان موضوع مسئوالنِ اطالّعاتیِ رژیم در هردو مورد ارائه می

زِنا،  مشروب،داسالم، لواط، یعنی: ضّدانقالب، ضّ .کرد سی مطرح میاسالمی تقریباً برای هر بازداشتِ سیا

 آخر.ی لقتل، جاسوسی، و ا

گانِ  اش را به دلیلِ درز دادن و افشای برنامۀ سفرِ مخفیِ نماینده در حقیقت، مهدی هاشمی و طرفداران

گانِ خُمینی بازداشت کرده بودند.   ریگان، رئیس جُمهورِ امریکا، به ایران برای مُذاکرۀ سرّی با نماینده

آمدند، که با افشا شدنِ این سفرِ سرّی در  کِیک و کلید و انجیل به تهران  های ها با هدیه کاییظاهراً امری

اش، با این تصّوُر که  مهدی هاشمی و طرفدارانخورد. ، تمامیِ قرارها به هم ای در لبنان مجّله یا روزنامه

شخصِ خُمینی ترتیب داده شده  باشد و بدونِ اطالّعِ آن قرار و رابطۀ سرّی کارِ رفسنجانی و دیگران می

طالّعِ خودِ امّا درواقع، همه چیز به دستور و با ا ای در لُبنان افشا کردند. مجّله است، آن را در روزنامه یا

اهلل  رغمِ تالشِ آیت علی رِ بازداشتِ گروهِ هاشمی را داد.بنابراین، خُمینی دستو .گرفت خُمینی صورت می

در مُجازاتِ مهدی هاشمی )چون برادرِ مهدی هاشمی دامادِ مُنتظری و مُنتظری برای گرفتنِ تخفیف 

گروهِ مهدی  رئیسِ دفترش بود(، خُمینی با کینه و نفرتِ تمام دستورِ شکنجه و اعدامِ همۀ افرادِ اصلیِ

های اوّلیۀ شکاف و جُدایی بینِ خُمینی و مُنتظری نیز از  درواقع، یکی از زمینه هاشمی را صادر کرد.

 ن قضیّه شروع شد.همی
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و رهبر و اعضای اصلیِ آن  شد می یک فرقۀ مذهبیِ انحرافی یاد عنوانِ  در خبرِ رادیویی، از گروهِ عیّاران به

چنین اعالم  در خبر هم شدند. گروهی و غیره مُتّهم می وندینی و فساد و حتّا قتل و تصفیۀ در به بی

وقتی  اند. در اطرافِ کرج مُستّقر بودهحصار  به نامِ سُرخهشد که افرادِ این گروه از جُمله در روستایی  می

رتِ های قبل از دستگیریِ خودم یعنی زمانی که در وزا اختیار به یادِ ماه من این خبر را شنیدم، بی

ا روی طرحی باهم کار ج پزشک در آن ای که من و تعدادی دکترِ دام دوره .کردم اُفتادم کشاورزی کار می

ی واال و ها نااو یکی از انس .منصوری هم آنجا بود صدراهلل سیاهپزشکی به نامِ  دام دکترِ ،کردیم می

پزشکِ  کردم.  چندین دکترِ دام اش را پیدا  بامعلومات و بامعرفتی بود که من در ایران شانسِ آشنایی

وری بودند، منص جویانِ دکتر صدراهلل سیاه پزشکیِ تهران دانش دیگری هم، که روزگاری در دانشکدۀ دام

در مدّتِ تقریباً شش ماه که من با این گروه کار  کردند. کاری می ن در همین طرح همحاال با او و م

 "نورالدّین"اش به نامِ  جویانِ سابق منصوری و یکی از دانش ویژه بینِ من و صدراهلل سیاه کردم، به می

 رابطۀ بسیار نزدیک و خوبی برقرار شد.  

پزشکیِ تهران در زمانِ شاه، کارِ  اش در دانشکدۀ دام پس از پایانِ تحصیالت منصوری صدراهلل سیاه

کتاب هم در آن رابطه مُنتشر  یکی دو .گوسفندانِ بومیِ ایران انجام دادتحقیقاتیِ مُفصّلی رویِ نژادهای 

ز یکی از به انگلیس رفت و ا ین زمینه بودند. سپسکه شاید در آن زمان در ایران بهترین منابع در ا کرد

 گرفت و به ایران برگشت، دِ دام در رشتۀ ژنتیک و اصالحِ نژا جا فوقِ لیسانس های آن مُعتبرترین دانشگاه

ترین  یکی از محبوب پزشکیِ تهران شروع به کار کرد. در زمانِ انقالب، در تهران مدر دانشکدۀ دا

از انگلیسی به کتابِ ژنتیک را  راه با دکتر خاوری یک هم شگاهی بود. پس از انقالب،های دان چهره

و از همۀ نیروهای انقالبیِ  فردی بسیار مُتّرقی بود ،او ضمنِ داشتنِ نوعی باورِ مذهبی فارسی برگرداندند.

به دلیلِ محبوبیّتی که در جریانِ انقالب و پس از آن در بینِ  کرد. جویی هواداری و حمایت می نشدا

 ،"انقالبِ فرهنگی"بود، در ماجرای  وهای چپ به دست آوردهجویانِ طرفدارِ مُجاهدین و نیر دانش

 خودشاهدینِ خلق از دانشگاه اخراج کرد. جُمهوریِ اسالمی او را به اتهّامِ هواداری از سازمانِ مُج

انجمنِ اسالمیِ دانشگاهیان  های اُستادانِ فاالنژ و ها و خباثت اش حسادت گفت که عاملِ اصلیِ تصفیه می

ای در بازداشت نگه  سه هفته از دانشگاه، دادستانیِ انقالب او را دستگیر کرد و دو لِ اخراجدنبا بود. به

، چون مدرکِ مُهمّی علیهِ او موجود نبود، او را رها کردند.  ٦٠یِ خُردادِ سالِ  در فضایِ قبل از سی .داشت

صورتِ قراردادی  ابراین، بهبن .ی در سیستمِ دانشگاهی داشته باشدتوانست شُغلِ رسمیِ علم او دیگر نمی

 کرد.  های گوناگون کار می سّسهٴهای علمی در مو ای، برای طرح و مُشاوره

اش زمانِ انقالب یا کمی پس از آن رفتند و مرکزِ  جویان ظاهراً، به تشویق و راهنماییِ او تعدادی از دانش

عنوانِ مُتخصّصینِ اصالحِ نژاد و  به تا ترل و مُدیریّتِ خودشان درآوردندمُرغِ زیارانِ کرج را تحتِ کُن

بعداً در همین زمینه طرحی به  ی تولیداتِ داخلی سروسامان دهند.پزشک بتوانند آن مرکز را برا دام

برای  "طرحِ مُرغِ الین"کم تحّول و تکامل یافت، و باالخره تحتِ عُنوانِ  وزارتِ کشاورزی دادند که کم

منصوری از مُدتّی  این همان طرحی بود که صدراهلل سیاه درآمد.وجۀ گوشتی برای کّلِ کشور تولیدِ ج
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مُعاونتِ اُمورِ دام در وزارتِ کشاورزی، در حالِ  کار شدیم. آن پیوستیم و باهم هم پیش، و من هم بعداً، به

 مُذاکره با کشورهایی مانندِ هُلند و انگلیس بود تا این برنامه را مُشترکاً پیش ببرند.  

گونه برای من  منصوری به فعالیتِ مُهّمِ دیگری هم مشغول بود، که خودش آن زمان این صدراهلل سیاه

بعد از  کنند. ی و کار میحصار زندگ ها است که در قریۀ سُرخه خانواده و آشنایانِ ما سال"داد:  توضیح می
اونی تشکیل نهاد کردیم که در سطحِ روستا یک شرکتِ تع انقالب من و افرادِ دیگری در خانواده پیش

دیگر  اغلب هم با هم ها پیش به این مکان انتقال داده شدند، و حصار دهه بدهیم.  بیشترِ اهالیِ سُرخه
نامه و  تعاونیِ ما دارای آیین کنیم. ی صحبت میما به زبانِ آذری ولی با لهجۀ خاصّ .فامیل هستند

 کنیم.  بعدها راکی هم پیروی میویشی و اشتو ما از یک نوع تفّکُرِ در نامه و مُدیریّتِ انتخابی است اساس
در این  سیار مُدرنِ دیگری راه انداختیم.جا هم تعاونیِ ب در غربِ کشور زمینی تهیّه کردیم و در آن

ها، از کشاورزی و  ای در تمامیِ زمینه رفته های بسیار پیش برنامه روستاییان و کارگران ها برای تعاونی
ترین  رفته کنیم که پیش سعی می .شت و تحصیل و تفریح و غیره داریمهداداری گرفته تا اُمورِ ب دام

   ".کار گیریم ها به های موجود را در این تعاونی تکنولوژی

وسیقی و رقصِ های خودشان، ویدیوهای م در تجمّعاتِ تعاونی ،هاد کردمن یادم هست که به او پیش

من و  کند. نهاد را دنبال می ه این پیشاد کمنصوری هم قول د صدراهلل سیاه .آذری هم نشان بدهند

دانست که من چپ هستم، و احتماالً  او میرابطۀ خوب و جالبی باهم داشتیم. منصوری  صدراهلل سیاه

عرفان و مسلکِ دانستم که او به  من هم می .شاید با تشکیالتی در ارتباط باشمزد که  حدس هم می

باشد.   می ها آنهای گروهیِ  ها پوششی برای فعالیت نیزدم که تعاو و حدس می درویشی گرایش دارد

گاه نه من و نه او  کردیم، به دلیلِ امنیتّی، هیچ های زیادی که باهم می ها و بحث رغمِ صحبت امّا، علی

 دادیم. دیگر کُنجکاوی نشان نمی دربارۀ یک

رِ کرج را شنیدم، حصا سُرخهبه هر صورت، وقتی که در زندان خبرِ رادیوییِ ضربه به گروهِ عیّاران در 

منصوری  هلل سیاهزدم که گروهِ عیّاران باید همان تعاونی و گروهِ درویشیِ صدرا حدس می قلبم فُروریخت.

را با کسی مطرح   امّا چون هنوز راهی برای یقین پیدا کردن نداشتم، این مطلب .اش باشد و فامیل

 ر این مورد بودم.  کردم و مُنتظرِ اطالّعات و خبرهای بیشتری د نمی

ی دیگر، معموالً از طریقِ ها ناهایی در زند ها، و یا اتفّاق خبر و اطالّعاتِ بیشتر دربارۀ این نوع دستگیری

تعدادی از  ٦٥که فروردینِ سالِ  مثالً، در همین روزها خبری رسید مبنی بر این رسید. مُالقات به ما می

 .اند گاهِ کُمیتۀ مُشترک بُرده ازداشتسیِ مُخالف را از اوین به بی سیاها نارهبران و کادرهای زندانیِ سازم

را تحتِ  ها آنکاری با رژیم،  های ویدیویی و تلویزیونی و هم ای از مُصاحبه ظاهراً، برای گرفتنِ مجموعه

یرفته راهی با مسئوالن را پذ گویا تعدادِ معدودی از این زندانیان، نوعی مُصاحبه و هم دادند. فشار قرار می

چنین، در همین ایّام خبرِ اعدامِ  هم رفتند. کردند و زیرِ بار نمی می مقاومت ها آنبودند، ولی اغلبِ 

لُر(، یکی  از جُمله خبرِ اعدامِ مسعود انصاری )معروف به حُسین .مان رسید تعدادی در اوین هم به دست
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مِ اسماعیل حُسینی و منصور خبرِ اعدا ،تشکیالتِ سازمان در داخلِ کشور از سه کادرِ رهبریِ

، ها آنعالوه بر  .دستگیر شده بودند ٦٣ضربۀ سالِ  گی در نورمُحمّدزاده از کادرهای سازمان، که همه

اُتاق بودیم و برای دو سال  گاهِ اوین باهم هم در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٤امیرساعد نعمتی، که در اُتاقِ 

 زیرِحُکم بود، نیز اعدام شده بود.  

خواهند زندانِ  می ها ناز خبرهایی هم که آن روزها شایع شد این بود: شهربانی و سازمانِ زندیکی ا

طورِ کامل از دادستانیِ انقالب پس بگیرند تا بتوانند زندانیانِ غیرسیاسی را، که تعدادشان  حصار را به قزل

گیریِ  هیجان و اوُج واقعیّت این است که در شور و حالِ افزایش است، در آن جا دهند.مُرتّب در 

و جنایی در کشور رو به کاهش جرایمِ عادّی  ٥٨تا  ٥٦های  وضعیّت و موقعیّتِ انقالبی، در بینِ سال

های اخیر، با اُفتِ روحیّۀ انقالبی و قشرگرایی و ناتوانیِ رژیم در  ویژه در سال بعد از انقالب و به .داشت

های دیگر، جرایمِ  اسیِ مردم، و بسیاری دلیلگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی و سی پاسخ

یشتر بنابراین تعدادِ زندانیانِ غیرسیاسی هم هرروز ب .امعه شدیداً رو به افزایش داشتغیرسیاسی در ج

از  .های سیاسی توسّطِ رژیم بود سرکوبها و  اوجِ دستگیری ٦٣تا  ٦٠های  از طرفِ دیگر، سال شد. می

العاده،  های مُخالفِ رژیم در داخلِ کشور، خفقان و سرکوبِ فوق نسبیِ تشکلآن به بعد، به دلیلِ نابودیِ 

 های علنی و حتّا مخفی، تعدادِ دستگیری و عدمِ امکانِ هرگونه فعالیتِ سیاسی و تشکیالتیِ علنی و نیمه

درضمن، در طولِ این چند سالِ گذشته تعدادِ زیادی از زندانیان  سیاسی تدریجاً رو به کاهش داشت.

ی تهران رو به کاهش داشت.  ها ناای هم آزاد شده بودند، و تعدادِ زندانیانِ باقیمانده در زند اعدام و عدّه

های سیاسی دو  در اوُجِ سرکوب و دستگیری ٦٠ها، دادستانیِ انقالبِ تهران که در سالِ  به این دلیل

فشار بود که برای رفعِ نیازِ رو به  حصار را از دستِ شهربانی گرفته بود، حاال زیرِ واحد از زندانِ قزل

حصار را از زندانیانِ  در جا دادنِ زندانیانِ غیرسیاسی، زندانِ قزل ها ناافزایشِ شهربانی و سازمانِ زند

 تحویل دهد. ها آنسیاسی تخلیه کند و به 

 

٢٢ 

 های گردن... مُهره "آرتروزِ" ناراحتیِ

 ،هایم حساس کردم که بازوها و دستواخوری، ناگهان ادر این دوره روزی در حینِ بازیِ والیبال در ه

چند روز  گی شدند. گرفته حسّی و برق تاه دُچارِ حالتِ بیوی انگشتانم، برای مُدتّی بسیار کویژه نُکِ برخ به

شویی قرار دهم،  شده را روی توریِ باالی ظرف های شُسته وقتی خواستم ظرف ،شویی بعد، موقعِ ظرف

گری هم خُالصه، تدریجاً متوجّهِ عوارضِ جدیدِ دی بُلند کردنِ بازوهایم را ندارم. رتِمتوجّه شدم که قُد

و روزی به  درمانگاهِ زندان رفتم. پزشکِ  شدم که قبالً نداشتم. اسمِ خود را در نوبتِ بهداری نوشتم می

تشخیص داد که  پس از آن .های گردنم بگیرند عکسی از مُهره نوشت تا نه و بررسی،زندان، پس از معای

گردنم  های شمارۀ شش و هفتِ ظاهراً در فاصلۀ بینِ مُهره ام. های گردن شده مُهره "آرتروزِ"من مُبتال به 

ش این فشار و سای .دهایم فشار وارد شو های دست شد که به عصب و باعث می وجود آمده بود تغییری به
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های شانه  اهیچهرخت شدنِ مم درد و کهعوارضِ آن  شد. ها می و حتّا جراحتِ این عصبسببِ تحریک 

گیِ خفیفی نیز پیدا  گرفته حسّی یا برق گشتانِ دست حالتِ بیگاهی هم نُکِ ان .و بازو و دست بود

 کرد.   می

بخشی هم داد  داروی آرام .ی تهیّه کنند و به زندان بیاورندبندِ طبّ ام یک گردن دکتر نوشت که خانواده

نظرش البتّه این بود که با فیزیوتراپی و ورزش و نرمشِ خاّص،  استفاده کنم. از آن تا هنگامِ دردِ زیاد

 .دهای گردن و شانه و پُشتم را باید تقویت کنم تا فشارِ کمتری به اعصابِ دستانم وارد گرد ماهیچه

 تا فشارِ های سر و گردنم دقّتِ زیادی کنم قعیّت و حرکتکیدِ فراوان داشت که در نحوۀ نشستن و موٴتا

های  ن و حرکتهای سنگی دستور داد که برای مُدتّی از ورزش .وارد شودهای گردنم  متری روی مُهرهک

 خودداری کنم.   ناگهانیِ سر و گردن و برداشتنِ وزنۀ سنگین

دیدم که  می .بندِ طبّی دارند ز زندانیان گردنپس از این ماجرا، من تازه متوجّه شدم که بسیاری ا

کنند،  ستن روی زمین و تکیه دادن به دیوار از یک نوع پُشتیِ چوبی هم استفاده میشان موقعِ نش اغلب

همۀ  د نیاورد.های گردن فشارِ زیادی وار شان خمیده نباشد و هم وزنِ سرشان روی مُهره تا هم پُشت

شتیِ ک پُکار شدند و ی های اُتاق فوری دست به خُالصه، بچّهد هم همان ناراحتیِ مرا داشتند. این افرا

از آن  .و یک پارچۀ تمیز هم رویش کشیدند و با پتویی روی آن را پوشاندند ای برای من ساختند تخته

شدم که این بهترین حالتِ  تازه متوجّه می .دادم موقعِ نشستن همیشه به این پُشتی تکیه می به بعد، من

حتی و سوزشِ دست و غیره گونه احساسِ درد و نارا نشستن برای من است، چراکه در آن وضعیّت هیچ

و برای مُدتّی ورزشِ فوتبال و  انجامِ کارهای سنگین معاف کردند هم مُوقتاً مرا از  نداشتم. در اُتاق

 والیبال را هم کنار گذاشتم.

 

٢٣ 

ز امریکا به آلمان ، از طریقِ خانواده در مالقات فهمیدم که کِتی و بهار ا٦٥در روزهای پایانیِ تابستانِ 

به دلیلِ دوریِ بیش از حّدِ امریکا از ایران و عدمِ امکانِ دریافتِ سریعِ خبر در رابطه با  اند. هکوچ کرد

ویژه در  به ،و سیاسی که اغلب در اُروپا سازمانی تر بودن به رُفقای هم یکچنین برای نزد زندان، و هم

وند و در آنجا زندگی کنند.  ربه کشورِ آلمان ب پناهنده بودند، همسرم تصمیم گرفت که ،لمان و فرانسهآ

، طبقِ معمول، لبخندی ها آنکه همیشه در  رسید هایی از بهار به دستم می کساز طریقِ مُالقات ع گاه

حاال، نزدیک به شد.  ن و روحیّه بخشیدن به ما میحالیِ من و دیگرا سببِ خوش این خود .داشت ر لبب

هم در تنهایی و  ها آنکردم که  میشه احساس میه .من کِتی و بهار را ندیده بودم دو سال بود که

مُستقّل  سرم در زندگیِبا توانایی و تجربۀ زیادی که هم گذرانند. ز من زندگیِ سختی را میجُدایی ا

امّا هنوز هم تهِ دل  ،خودش و بهار را از آب بیرون بکشدتواند گلیمِ  راحتی می به داشت، مُطمئن بودم که

 کنند. کُمک  ها آنۀ خودش و خانوادۀ من، و دوستان و رُفقا، به اُمیدوار بودم که خانواد
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 همانندِ بیرون، در زندان هم آدم با تعدادِ زیادی مُعاشرت دارد امّا فقط با افرادِ معدودی دوستی و رفاقتِ

مهران  ،یکی از کسانی که من در زندان با او رابطۀ صمیمی پیدا کردمکند.  صمیمانه و نزدیک پیدا می

مهران و من در موردِ  گاهِ اوین آشنا و دوست بودیم. زشدر آمو ٣ در سالُنِ ٦٤که باهم از اُتاقِ  بود

در بندِ دادیم.  اُمور قرار می در جریانِ دیگر را و هم کردیم هم دردِ دل میگی و غیره با زندگیِ خانواده

گفت که پدر و  می .ه استدار شد مسأله همسرشگذاشت که  قرنطینه که بودیم، او با من در میان می

من کُمک کردم تا مهران  زنند. دامن می ها آنهای بینِ  کنند و به اختالف او را تحریک می همسرشمادرِ 

به  همسرشای مُفصّل برای  سازمانیِ خودمان، نامه رُفقای همبتواند از طریقِ مُالقات و فرزندِ یکی از 

همسرش قرار های خودش با  را در جریانِ رابطه و مُشکلبیرون بفرستد؛ از آن به بعد، مهران مُرتّب م

ونیم اقامت باالخره از  سال و دُخترم پس از یک همسرهمین روزها، وقتی به مهران گفتم که در  داد. می

رفتن به خارج از را برای ادامۀ تحصیل و  همسرشبه این فکر اُفتاد که  اند، امریکا به آلمان کوچ کرده

توانست او  یرفت، هرچند که مهران دیگر نم برای تحصیل به خارج می همسرشگر ا کشور تشویق کند.

م دائ توانستند نمی همسرشاز این بابت که دیگر پدر و مادرِ  . حداقلدش اش راحت می خیال را ببیند امّا

ه پدر و کرد ک درضمن، مهران فکر میرا به هم بریزند.  ها آنو رابطۀ زناشوییِ  به دُخترشان فشار بیاورند

 شوند اگر دُخترشان برای ادامۀ تحصیل به خارج برود.   حال می بسیار خوش همسرشمادرِ 

وگو کردیم، و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که در شرایطِ  خُالصه، کمی بیشتر روی این طرح گفت

زیرِ فشارِ را از  همسرشدر حالِ گسستن است، این اقدام هم  همسرشموجود و در حالی که رابطۀ او و 

نماید و هم خیالِ مهران کمی  حال می را خوش همسرشکند و هم پدر و مادرِ  اش رها می خانواده

 و او هم از آن همسرش در میان گذاشتنهاد را با  مهران در مُالقاتِ بعدی این پیششود.  تر می ودهآس

آن هم به  ها آن طرح کرد،اش م دهآن را با خانوا هم همسرشبعد  .حال شد استقبال کرد و بسیار خوش

 مهران برای ادامۀ تحصیل عازمِ خارج از کشور شد. همسرِبعد،   ماهچند  نهاد پاسُخِ مُثبت دادند. پیش

 

٢٤ 

 ..."جشگنتا چشمِ گُ از شیرِ بُز"

های حیاطِ  که قبالً هم گفتم چندین نفر داوطلب، و اغلب هم از زندانیانِ مُجاهد، خاکِ کرت طور همان

و مقداری بذرِ سبزی و خیار  ملّیِ بند زیرورو و آماده کردند را زیرِ نظرِ مسئوالنِ نظافت و کارِ هواخوری

ای یکی دو نوبت مقداری  مر رسید، هفتهها به ث وقتی محصولِ کرتکاشتند.  در آن فرنگی و گوجه

ی هم که نوبتِ کارگریِ زندانیانِ هر اُتاقشد.  ها داده می ار به همۀ اُتاقفرنگی و خی سبزی خوردن و گوجه

حیاطِ هواخوری واقعاً در این دوره،  کردند. ها کُمک می مسئوالنِ کرت روز را داشتند، در این اُمور به

زدیم و صحبت و بحث  م میمُراد و من، هروقت کارِ دیگری نداشتیم باهم در حیاط قد دیدنی بود.

در این  کردیم. خُالصه خیلی صفا می .خواند از میت یا درِگوشِ من آوگف مُراد مُرتّب لطیفه می .کردیم می

های زندانیانِ مُجاهد موّاد و محصوالتِ ذخیرۀ خودشان را برای هوا دادن در  فصل، هرروز یکی از اُتاق
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عُبور  ها آنبساطِ  کنارِزنی از  مُراد و من در حالِ قدم .کردند ی از حیاط رویِ پتو پهن میا گوشه

ما  کرد. ها شوخی می د و با این بچّهز شان می ناخُنکی به موّاد و محصوالتمُراد همیشه  .کردیم می

آورند؟  مُراد که با یاور  همیشه در حیرت بودیم که زندانیانِ مُجاهد این همه موّاد را از کُجا به دست می

، حتماً شما همه چیز، از شیرِ بُز گرفته تا چشمِ گُنجشک"گفت:  کرد، همیشه به او می شوخیِ زیادی می
به دلیلِ  ،زندانیانِ مُجاهد ،این البتّه شوخی بود امّا درواقع هم ".کنید صورتِ مخفی ذخیره می دارید و به

 کردند ی را تهیّه و نگهداری میسیستمِ سازمانی و شیوۀ زندگی و تعدادِ نفرات و امکانات، واقعاً هر چیز

های  ، در مراسمِ خاصّی و یا درصورتِ نیاز، اُتاقگاه به گاه نیاز داشته باشند. ها آنتا شاید روزی به 

 آورد. کردند که آدم شاخ درمی زندانیانِ مُجاهد چیزهایی را رو می

اصطالح تحّول و انقالبِ ایدئولوژیک در سازمانِ مُجاهدین، که مسعود و مریم رجوی راه انداختند،  به

که جوانانِ  ها آنبرای بسیاری از مُجاهد بود.  درمیانِ زندانیانِ ساز مسألهانگیز و  هنوز هم موضوعی بحث

ای، چه در  امّا به دلیلِ تربیتِ فرقه ،سنگین و غیرقابلِ هضم بود هواداری بیش نبودند، قضیّه بسیار

جُدا شدنِ پرویز یعقوبی، یکی از کادرهای رهبریِ  آمد. دان، معموالً صدایشان درنمیبیرون و چه در زن

ادی از دیگر اعضای سازمان، که در رابطه با تحّول در رهبریِ مُجاهدین صورت راه با تعد مُجاهدین، هم

واقعیّت این است که مسعود رجوی با استفاده  ساز بود. مسألهگرفت، نیز برای بسیاری از زندانیانِ مُجاهد 

میلِ به خواست و  برخی کادرهای رهبری و به بازسازیِ آن تصفیۀ، به "انقالبِ ایدئولوژیک"از پوششِ 

در این کرد.  هدین تثبیت میرهبریِ بالمُنازعِ خودش و مریم رجوی را در سازمانِ مُجا خودش پرداخته،

 تر شدن به خاکِ اصطالح نزدیک چنین موضوعِ رفتنِ نیروهای مُجاهدین به کشورِ عراق برای به دوره، هم

در  نیروهای جوانِ مُجاهدینخودِ این موضوع هم برای بسیاری از  .ایران نیز مطرح و در جریان بود

کاری با رژیمِ عراق،  حُسین و هم صدّام هجاهدین باین نزدیک شدنِ مُ زندان قابلِ درک و هضم نبود.

 شدّت ادامه داشت. گرفت که جنگِ بینِ دو کشور هنوز به زمانی صورت می

های اخیر  قضیّۀ درگیری های بسیار داغ و موردِ بحث درمیانِ زندانیان در این دوره، مسألهیکی دیگر از 

سو شدنِ بخشی از این نیروها با  در درونِ نیروهای مُسلّحِ سازمانِ فداییانِ اقلیّت در کُردستان، و هم

نحوۀ برخوردِ سازمانِ مُجاهدین با این  به شورایِ ملّیِ مُقاومت بود. ها آنسازمانِ مُجاهدین و پیوستنِ 

ویژه برای زندانیانِ مُتعّلق به سازمانِ فداییانِ اقلیّت  هدین و بهقضیّه، برای بخشی از نیروهای خودِ مُجا

 ساز بود. مسألهانگیز و  بسیار بحث

 

٢٥ 

 های مُهّم درمیانِ زندانیان... بحث

گیِ تحلیل از وضعیّتِ جامعه و مردم و حکومت،  ها در بینِ زندانیان در این دوره چگونه ترین بحث مُهّم

های مُناسب توسّطِ زندانیان، وضعیّت و  های زندانبان، اتخّاذِ تاکتیک و تاکتیکاندازِ زندان، سیاست  چشم
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های سیاسی و اجتماعی در جامعه بود.   تحّولِ پدیدۀ توّابان، و جایگاه و نقشِ زندان و زندانی در تحّول

د: آیا حاکمیّت، ها موردِ بحث و تبادُلِ نظر بودن ها و موضوع سئوالطورِ مُشخّص این  ها، به در این زمینه

زده  ها نانشینی در زند ها، از موضعِ دفاعی دست به عقب ای و فشارِ خانواده های توده به دلیلِ اعتراض

اند )یعنی از موضعِ تهاجُمی  آگاهانه تاکتیکِ نرمش و اصالحات را در پیش گرفته آنها هک یا ایناست، 

اصطالح فضای باز، تا کُجا و تا چه  یاستِ بهنشینیِ رژیم و س ولی در شکلی نرم و رفُرمی(؟ این عقب

نشینی و فضای باز و اصالحات، زندانبان چه  اصطالح عقب یابد؟ درمُقابلِ این به حدّی ادامه می

خواهد بگیرد؟ در واکُنش به این وضعیّت و شرایط، تاکتیکِ ما چه باید  امتیازهایی از ما زندانیان می

سازی و پدیدۀ توّابان ارزش و اهمیّتِ خودش را در زندان از دست  ابنظرِ رژیم سیاستِ توّ باشد؟ آیا از

 داده است؟

هر فرد و گروهی سعی  .های روزمرّه در زندان بودند بحث هایی از این قبیل، محورِ مسألهها و  سئوال

ویتِ هایی از جامعه و حکومت و زندان، در تق ها و داده با یافتن و فُرموله کردن و ارائۀ فاکت کرد می

هایی همواره، حتّا در بدترین شرایط  البتّه، چنین بحث و رّدِ آرایِ دیگران کوشا باشد. تحلیل و نظرِ خود

بار در زندانِ  امّا واقعیّت این است که برای نخستین ،بودند هم، در زندان مطرح  ٦٢تا  ٦٠ای ه در سال

که  وجود آمده بود، طوری بتاً بازی بهی تهران، حاال فضای نسها ناجُمهوریِ اسالمی، حّداقل در زند

وگویِ عمیق و گُسترده  دیگر به بحث و گفت توانستند با یک راحتی و با اطمینانِ نسبی می زندانیان به

 بپردازند.  

ها در این فضای خاصّ، سه گرایشِ عُمده در بینِ زندانیان در حالِ شکل گرفتن بود:  گونه بحث از این

و مُعتقد بود که  دانست شدۀ رژیم می و بازیِ حساب ییرهای زندان را زودگُذرگرایشِ اوّل تمامیِ تغ

کاری و نوعاً به عدمِ اعتماد  ها بر احتیاط و مُحافظه این .گردد زودی دوباره برمی سابق به وضعیّت و شرایطِ

ز زندانیانِ این گرایش ابتدا در بینِ زندانیان بسیار قوی بود، چراکه بخشِ اعظمی ا کردند. کید میٴتا

اش در حالِ ضعیف  ایگاهامّا به مُرورِ زمان پ ،شد را شامل میهای چپِ رادیکال و برانداز  مُجاهد و گروه

آمده در  های پیش بین بود و تغییرهای درونِ رژیم و تحّول گرایشِ دوّم به اوضاع خیلی خوششدن بود. 

این افراد به  .اسِ نگرانیِ زیادی نداشتراین احسبناب .دانست ان را غیرقابلِ برگشت میسیستمِ زند

این طیف، هرچند گرایان اُمیدِ فراوانی داشتند.  ویژه به کارِ اصالح های زندانِ رژیم و به ها و سیاست وعده

رفتند.  گرایشِ  کم رو به انفعالِ کامل می کم ها این .ا طرفدارانِ باسابقه و خوبی داشتکه کوچک بود امّ

روز در حالِ تقویت شدن  به وزکه ر گرفت سالِ اخیر در زندان شکل می یکی دوجدید و سوّمی هم در 

شدۀ  آمده در سیستمِ زندان را گُذرا و بازیِ حساب های پیش که تحّول طرفدارانِ این گرایش با آن .بود

افرادِ این دانستند.   بینانه نمی دیدند، امّا اندیشۀ بازگشتِ این وضعیّت به شرایطِ گذشته را واقع رژیم می

را برای  برداری کرده، خود باید هرچه بیشتر بهره می "فضای باز" طیف عقیده داشتند که از این

بینِ درونِ خُطوطِ سیاسیِ  این گرایش بیشتر در بینِ افرادِ چپِ مُستّقل و واقع نبردهای آتی آماده کنیم.

 رفدارانی داشت.     و حتّا در میانِ بخشِ کوچکی از زندانیانِ مُجاهد هم، ط مُختلف
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بود: آیا در  کننده می های اساسیِ زیر، امری تعیین سئوالهای گوناگون به  گیِ پاسُخِ گرایش گونه چه

نشینی و فُروپاشی، و جُنبشِ  جامعه وضعیّت و موقعیّتِ انقالبی برقرار است؟ آیا رژیم در حالِ عقب

رناتیوِ سیاسی و سازمانیِ واقعی در برابرِ رژیم ای در حالِ خیزش است؟ آیا در شرایطِ کُنونی آلت توده

شدند: طیفِ  ها، زندانیان به دو بخشِ عُمده تقسیم می الئوگویی به این س موجود است؟  در پاسخ

و  دادند های باال جوابِ مُثبت می لائوبه تمامیِ س های دیگر فرادِ معدودی از گروهزندانیانِ مُجاهد و ا

درمُقابل،  .دانستند واقعی در برابرِ رژیم میشورای ملّیِ مُقاومت را آلترناتیوِ  طبعاً سازمانِ مُجاهدین و

دادند.  ها پاسُخِ منفی می السئواساس به این  که در یباً تمامیِ طیفِ چپ قرار داشتندزندانیانِ تقر

ف در های هردو طیف هم در زندان، چه در این زمان و چه در آینده، از همین اختال سیاست و تاکتیک

زندانیانِ مُجاهد با تحلیلی که  شد. معه و حکومت و زندان ناشی میتحلیل از شرایط و وضعیّتِ جا

ی براندازیِ رژیم آماده داشتند، تدریجاً خودشان را برای حمایت از سازمانِ مُجاهدینِ خلق در نبرد برا

مُجاهد را غیرواقعی و  طیفِ چپ این تحلیل و تدارُکِ سازمانِ مُجاهدین و زندانیانِ .کردند می

 .دانست ردازانه و ماجراجویانه میپ خیال

کم  کم رسیدند.  ٦٥به شهریورماهِ سالِ  ها و در چنین وضع و حالی ها و تحلیل زندانیان با این گرایش

ها در  شاهدِ تغییرهای بیشتری در بند و در زندان بودیم؛ یکی از تغییرها این بود که تدریجاً تعدادِ توّاب

شان از بند رفتند. حتّا درویش  سرانجام اغلب که در بند رو به کاهش گذاشت، طوری ١تاقِ شمارۀ اُ

هم چندی بعد رفت و یک زندانیِ توّابِ جدید، که گویا از سازمانِ پیکار و از فعّالینِ  مسئولِ بند

ی بود؛ کاری به کارِ الباین فرد تیپِ جر زمانِ شاه در دانشگاهِ تهران بود، مسئولِ بند شد. شده د شناخته

کردند که رژیم  شناختند، تعجّب می کسانی که او را از گذشته میما نداشت و سرش به کارِ خودش بود. 

 هنوز او را زنده نگه داشته است.  

و نه حتّا منزلتی پیشِ زندانبان  دیگر نه قُدرت ها آن ه چهار توّاب در بند باقی بودند.طورِ کُلیّ، فقط س به

ساز شده بود.   مسألهها برای خودِ رژیم و زندانبان هم دیگر  توان گفت که پدیدۀ توّاب می .دنداشت

تخفیف و آزاد شدن، صحبت مسئوالن معموالً از رفتن به بندِ جهاد و کوتاه آمدن، جهتِ گرفتنِ 

ها را که این  ها دُرست و عملی هستند، پس چرا توّاب گفتیم که اگر این وعده ما درمُقابل می .کردند می

این نُقطۀ ضعفی برای مسئوالن بود و  دارید؟ نگه می ها ناهنوز در زند ،اند به شما خدمت کرده همه

چندی بعد، بکنند.  ای حلّ  گونه ضیّه را بهابتدا این ق خواستند می ها آن .معموالً جوابی برایش نداشتند

حصار را در بندی خاصّ  ی مختلفِ زندانِ قزلهای موجود در بندها اطالّع پیدا کردیم که اکثریّتِ توّاب

 اند. در همین واحد جمع کرده
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٢٦ 

 اش... امیرانتظام و پایداری اسعبّ

در همین دوره روزی درِ بند باز شد و یک زندانیِ نسبتاً مُسنّ و پُشتِ سرش هم پاسداری با گاریِ 

 ٦وارد عباسّ امیرانتظام شد که زندانیِ تازه خبر در بند پخش هبالفاصل. ایلِ او واردِ زیرِهشتِ بند شدندوس

کردند،  ر در آن زندگی می، که فقط چهار پنج نف١چند دقیقه بعد، پاسدارِ بند او را به اُتاقِ شمارۀ   است.

که در زمانِ حاج داوود رحمانی در همین زندان مقاومت و  بل ،تنها توّاب نبود امیرانتظام نه فرستاد.

گفتند که  ها می بچّه و آزار و اذیّتِ دائمیِ رحمانی بود.و موردِ توهین  ی کرده بودا هناگیِ جان ایستاده

گویا  .زد تا شخصیّتِ او را خُرد کند میی امیرانتظام را جلویِ زندانیان کُتک ا هناورز طورِ کینه رحمانی به

ام،  هر کاری در بیرون کرده"گفت:  و درمُقابل همواره به رحمانی می آمد ای کوتاه نمی انتظام هم ذرّهامیر
و باز هرچه بیشتر به  شد تر می ظاهراً رحمانی عصبانی ".خُمینی بوده است با اطالّع و اجازۀ شخصِ امام

 پرداخت.  آزار و اذیّتِ امیرانتظام می

گی از شخصیّت و  کشیده بودند، همه حبس با امیرانتظام در بندهای گوناگونزندانیانی که در آن دوران 

های  این در حالی است که زندانیانِ زیادی از گروه .کردند وحیّۀ او تعریف و تقدیر میمت و رمقاو

برخی هم با او راهی و حتّا  آمدند و با رحمانی هم مُختلف، در آن دوره زیرِ فشار و شکنجه کوتاه می

راه و  بان همزندان و با خودش را حفظ کندکرد که شخصیّتِ  امیرانتظام سعی می کردند. کاری می هم

او را مجبور به کوتاه آمدن و  زندان، رژیم هنوز هم سعی داشت پس از هفت سال کار نشود. هم

فرستادند،  امیرانتظام را به هر بند و اُتاق و سلّول می شد. ، ولی در این کار مُوفّق نمینشینی کند عقب

جسمی مریض و رنجور، هنوز هم در و   سفید یاو با موهای .کشید ا میاش ر حبسرفت و با سربُلندی  می

 کرد. ای قوی مُقاومت می برابرِ فشارهای رژیم با روحیّه

فتند و با راش  زودی به سُراغ داشتند، به بندی زندانیانی که از گذشته با او سابقۀ دوستی و آشنایی و هم

بندِ کوچکِ  داد. ائه میدهیِ واحد ار سازمان گیِ گونه او اطالّعاتِ جدیدی از چه زدند. او قدم و گپی می

 و بود پزشکی  دایمیِمخصوصِ زندانیانِ مریض و نیازمندِ مُراقبتِ  ،نام داشت ٥روی بندِ ما که بندِ  به رو

، محّلِ نگهداریِ زندانیانِ ٦بندِ کوچکِ بغلیِ آن، یعنی بندِ  داشتند. اه نفری را در آن نگه میحدودِ پنج

-طلب، وابسته به جبهۀ ملّی، ملّی یعنی زندانیانِ سلطنت ؛ودب "طاغوتی"و  "ویژه"و  "گروهکیغیر"

تعدادی از زندانیانِ تنبیهی یا  ودِ رژیم و از این قبیل افراد.خها، زندانیانِ وابسته به  بهایی ها، مذهبی 

و غیره نیز در  شده مانندِ حیدر زاغی و عابدین افتخاری و جلیل شهبازی و سعداهلل زارع چین دست

، مخصوصِ نگهداریِ حدودِ صد نفر از زندانیانِ تنبیهیِ ٧بندِ کوچکِ بعدی، یعنی بندِ بودند. همین بند 

، محّلِ نگهداریِ تعدادی از زندانیانِ غیرسیاسی ٨بندِ کوچکِ آخری، یعنی بندِ بود.  "ساز مسأله"شلوغ و 

غذایی و غیره را انجام و  ای بود؛ اینها کارهای عُمومیِ واحد مانندِ تقسیم و حمل و نقلِ موّادِ جیره

هم شبیه به بندِ ما  ٢شمارۀ ترکیبِ زندانیانِ بندِ بزرگِ  ، بندِ خودمان بود.١بزرگِ شمارۀ بندِ  دادند. می

، حاال بندِ زنان ٤رگِ شمارۀ بندِ بز شده بود. ها مها و ناد ال تبدیل به بندِ توّاب، حا٣بندِ بزرگِ شمارۀ  بود.
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رسیدند، را در این  سیاسیِ زنِ این زندان، که شاید در این زمان به چندصد نفر می زندانیانِِ  تمامی .بود

 بند جمع کرده بودند.

و  ما بُردند هایش از بندِ روزی او را با کُلیّۀ وسیله .ی چند روز در بندِ ما نگه داشتندامیرانتظام را فقط برا

د، آنفلوآنزای بسیار بدی در زندان شیوع پیدا مُدتّی بع بند نشدم. گاه در زندان با او هم من دیگر هیچ

کم بیماری به تعدادِ بسیار زیادی از  امّا کم ،کرد؛ در بندِ ما ابتدا فقط یکی دو نفر از هر اُتاق مریض بودند

کم  دادند، کم مسئوالنِ زندان، که در آغاز اهمیّتِ زیادی به این قضیّه نمی زندانیانِ بند سرایت نمود.

بیمار از دیگر  و شروع به جُدا کردنِ افرادِ واگیریِ این نوع آنفلوآنزا شدند گیری و همه متوجّهِ خطرِ

زودی این اقدام دیگر  کردند، امّا به در ابتدا افرادِ مریض را در سالُنِ بند نگهداری می زندانیان نمودند.

بتال به آنفلوآنزا اختصاص مُباالخره، مجبور شدند که یک بندی را در زندان به بیمارانِ  .کارساز نبود

 جا نگهداری کنند. دو سه هفتۀ دیگر هم طول کشید تا را مُوقتّاً در آن ٣و همۀ افرادِ مریضِ واحدِ  دهند

گیرانه و مُداوایِ پزشکیِ الزم، باالخره توانستند جلویِ  های پیش از طریقِ جُدا کردنِ بیماران و مُراقبت

 اریِ خطرناک را بگیرند و آن را زیرِ کُنترل بیاورند. شیوع و تشدیدِ بیش از حّدِ این بیم

چنین در اُتاقِ خودمان با شوخی و  رود که در ابتدای بُروزِ آنفلوآنزا، بسیاری در بند و هم هیچ یادم نمی

ترین و  امّا تدریجاً حتّا قوی ،دادند ین قضیّه واکُنش نشان میخوانی و رقابت و غیره به ا کُرکُری

های قبلی با این  ستماّطورِ طبیعی یا دراثرِ  فقط کسانی که به آمدند. افراد هم از پا درمی ترینکار ورزش

 ها آنبنابراین  .توانست مقاومت کند ان تا آخر میش نوع ویروس در برابرِ آن ایمنی پیدا کرده بودند، بدن

 ماندند.  سالم می

 

٢٧ 

 ..."نرم"ن از راهِ آخرین تالشِ مسئوالن برای به انفعال کشاندنِ زندانیا

داد. یکی  هایی در زندان رُخ می تحّولها و  اتفّاق ٦٥طوری که قبالً هم گفتم مُرداد و شهریورِ سالِ  همان

و حتّا  ٣رسید این بود که در یکی دو شبِ مُتوالی، زندانیانِ توّاب و نادم در بندِ  از خبرهایی که به بند 

 .کردند رانی می ده و برایشان سُخنریدورِ اصلیِ واحد جمع کربرخی زندانیان از بندهای دیگر را در کُ

زارتِ اطالّعاتِ احتمالِ زیاد افرادی از و رانان عالوه بر مسئوالنِ زندان، به خبر حاکی از این بود که سُخن

جوهر و کردند.  دانیانِ بندِ زنان هم میظاهراً، در روزهای بعدی همین کار را با زن رژیم نیز هستند.

... اینجا دیگر پایانِ خّط "گونه بود:  ها، این شده از طرفِ مسئوالن در این جلسه های طرح الصۀ مطلبخُ
در ، ثیرِ مُثبتی کردهٴاند و زندان رویشان تا اند زندانیانی را که پشیمان شده خُمینی اجازه داده است؛ امام

ناپذیر محسوب  باقی بمانند افرادِ تحّولزندانیانی که پس از این در زندان  پُروسۀ آزاد شدن قرار دهیم.
اش  حاال وقت گرفته خواهد شد. الزم  تصمیمِ ها آنشده، و در زمان و شرایطِ مُناسبی در آینده در موردِ 

برخی از افرادِ وزارتِ اطالّعات، حتّا به بعضی از  "..تکِ شما هم تصمیمِ خودتان را بگیرید. است که تک
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ارۀ زندانیان صاحبِ اختیار از طرفِ خُمینی برای گرفتنِ تصمیمِ نهایی درب ها آنگفته بودند که  زندانیان 

هایی برای کّلِ سیستمِ  در حالِ تنظیمِ سیاستِ جدید و تعیینِ معیار و ضابطه گفتند که می .هستند

به  کرد، صراحتاً م، مسئولِ زندان، برای زندانیانِ زن صحبت مییثَوقتی مباشند.  انیان میزندان و زند

 ".خواهیم که هیچ زندانیِ زن در زندان نداشته باشیم ، می٦٥تا پایانِ سالِ "گفت:   ها آن

ون بیر ٧و  ٦و  ٥و  ٢و  ١هم از بندهای  را معدودی زندانی ۀعدّرانی،  های سُخن در یکی از این شب

مسئوالنِ زندان و موضعی هم طرح و پخش بشود.  ی سرِها در بندها این مطلب ها آنتا از طریقِ  بُردند

موضعی، چندان اُمیدی نداشتند  های قبلیِ زندانیانِ سرِ افرادِ وزارتِ اطالّعات، با توجّه به سابقه و موضع

با توجّه به تغییرهایی که در یکی دو سالِ اخیر  امّا ،طورِ گُسترده تغییرِ موضع بدهند زندانیان به  که این

ئوالن موضعی گذاشته بود، مس هایی هم روی بخشی از زندانیانِ سرِثیرٴدر زندان روی داده بود و قطعاً تا

از زندانیانِ این  بخشیکردند که مُوفّق خواهند شد حّداقل  احساس می ها آن کامالً نااُمید هم نبودند.

 نشینی بکشانند. به سمتِ تغییرِ موضع و عقب بندها را

انِ های قبلی و جاری در بینِ ما زندانی بحثهای اخیرِ رژیم در زندان،  انعکاسِ این خبرها و حرکت

رسمی را در پیش گرفته  و  آیا رژیم از موضعِ ضعف یا قُدرت چنین راهکرد.  موضعی را تشدید می سرِ

ای ما زندانیانِ ها چیست؟ واکُنشِ مُناسب بر کار بستنِ این تاکتیک از به ها آناست؟ هدف واقعیِ 

ای ما هنوز هم این بود که رژیم در چه وضعیتّی قرار دارد، و ه محورِ اصلیِ بحث موضعی چیست؟ سرِ

تر اشاره کردم که نظری در بینِ زندانیان  پیش ها چیست؟ دست زدن به این تاکتیک اش از هدفِ واقعی

بور به این المللی مج گفت که رژیم زیرِ فشارِ مُبارزاتیِ مردم و نیروهای مُخالف و فشارهای بین می

این نظر مُعتقد  .باشد فشار از رویِ دوشِ خودش می اش فقط برداشتنِ و هدف ه استها شد نشینی عقب

تنها در دامِ زندانبان  بود که اتفّاقاً در این زمان و تحتِ چنین شرایطی، وظیفۀ ما زندانیان این است که نه

رژیم و ر بر رویِ فشا ،مقاومت و اعتراض و مُبارزه که با ارتقایِ سطحِ نشینی نکنیم، بل نیُفتیم و عقب

 استداللِ پُشتِ این نظر دراساس این بود: تودۀ مردمِ ناراضی در حالِ افزایشِ زندانبان را افزایش دهیم.

فشار بر رویِ رژیم و ارتقایِ سطحِ مُبارزاتیِ خودشان هستند، سیاستِ جنگی و اقتصادیِ رژیم شکست 

ما هم  ؛گرفتند نتیجه می بنابراین .بارزاتی استتالیِ مُعطورِ کُلیّ جامعه در حالِ ا و بهخورده است، 

طرفدارانِ این  باید در زندان سیاستی تهاجُمی در پیش گیریم. که بل ،نشینی کنیم تنها نباید عقب نه

و امتیاز دادن به  کردند مُقایسه می ٥٧زندانِ سالِ دیدگاه، شرایط ِاین زمانِ زندانِ ما را با شرایطِ 

بخشِ بزرگی از  دانستند. نادُرست و نابخشودنی میرمش از طرفِ زندانیان را زندانبان یا هرگونه ن

 ها، در چنین موضعی قرار داشتند. زندانیانِ مُجاهد و بخشی از زندانیانِ چپ، از تمامیِ گروه

که  کردند: با آن گونه تحلیل می دادند، اوضاع را این عدّۀ دیگری، که اقلیّتِ بزرگی را در بند تشکیل می

ی است، امّا بستِ کامل رسیده و شرایطِ اقتصادی و اجتماعی کامالً بُحران یاستِ جنگیِ رژیم به بُنس

باشد  نشینیِ جدّی نمی رژیم در حالِ عقب .تالیی و انقالبی در جامعه حاکم نیستعوضعیّت و موقعیّتِ ا

قُدرتِ سیاسی را کُنترلِ مُطلقِ و هنوز در بینِ بخشی از مردم پایگاه دارد، کُنترلِ نسبیِ جامعه و مردم و 
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 و  معتقد بودند که رژیم از موضعِ قُدرت در حالِ آزمونِ راه ها آنها،  به این دلیل هم در دست دارد.

که  بل ،نشینی بنابراین نه در حالِ عقب .باشد های زندان می مسألههای گوناگونی در رابطه با  روِش

طرفدارانِ این نظر بر این نُکته  شکل و پوششی پیچیده است.جُمی در کار بستنِ سیاستی تها مشغولِ به

امانِ  های جنگی و بُحرانِ اقتصادی و فشارهای بی بستِ سیاست رغمِ بُن کردند که علی کید میٴتا

 .سبی جامعه و مردم را در دست داردالمللی، رژیم هنوز هم در موضعِ قُدرت است و کُنترلِ ن بین

های  دلیل ها آن تِ انقالبی در جامعه موجود نیست.وجه وضعیّت و موقعیّ چگفتند که به هی درضمن، می

ای،  رحمانۀ مردم به دستِ رژیم، اُفتِ سطحِ جُنبشِ عُمومی و توده این قضیّه را هم در سرکوبِ بی

خورده، و نبودِ یک آلترناتیوِ  پوزیسیون و عدمِ اعتمادِ تودۀ مردم به نیروهای سیاسیِ شکستٱشکستِ 

گرفتند که  این افراد نتیجه می دانستند. دِ اعتماد برای مردم میی و سازمانیِ قابلِ قبول و مورسیاس

های فراوانِ مردم در رابطه با شرایطِ دُشوارِ اقتصادی و اجتماعی، امّا تودۀ  رغمِ نارضایتی و اعتراض علی

میّتِ جُمهوریِ اسالمی براندازیِ حاک خواهند که با تمامیِ قُوا به گی ندارند یا نمی وجه آماده مردم به هیچ

پوزیسیون هم در وضعیّتی نیستند که راهِ حلّی پیشِ پایِ مردم بگذارند، ٱنیروهای سیاسیِ  .دست بزنند

 را هم ندارند. ها آنو درضمن تواناییِ هدایت و رهبریِ 

ن، درعمل در داخلِ های اساسی در تحلیل از جامعه و حکومت و زندا رغمِ اختالف جالب این بود که علی

در  رسیدند. در رویارویی با رژیم می موضعی به تاکتیکِ مُشترک و مُشابهی زندان اغلبِ زندانیانِ سرِ

ای موجود نبود که مُبلغّ یا مُشوّقِ پذیرشِ  موضعی در این زمان جریان عُمده مجموع، در بینِ زندانیانِ سرِ

موضعی، جریان  درمیانِ زندانیان سرِ .ش تَن به مُصاحبه بدهدعفو و بخش شرایطِ زندانبان باشد، و به اُمیدِ

ای حتّا نبود که مُبلغّ و مُشوّقِ پذیرفتنِ شرایطِ زندانبان برای رفتن به بندِ جهاد جهتِ گرفتن  عُمده

 تخفیف و عفو باشد.  

انیِ مُجاهدی باید گونه بود: در پایانِ محکومیّت، هر زند تاکتیکِ سازمانیِ زندانیانِ مُجاهد دراساس این

باید  اگر مُوفّق نشود، در آن صورت می .نِ شرطِ مُصاحبه برای آزادی بکندحّداقل تالش را برای نپذیرفت

که خالفِ این وتوک زندانیانِ مُجاهدی بودند  تک را بپذیرد و از زندان آزاد شود.که مُصاحبۀ ویدیویی 

خودشان سریع  اش در پایانِ محکومیّتِ طرفداران خواست که سازمانِ مُجاهدین می کردند. روال عمل می

از  .ندندبپیو ،که در عراق در حالِ شکل گرفتن بود "بخشِ ملّی ارتشِ آزادی"و به  از زندان آزاد شوند

در این دوره،  کرد. فهوم و ضرورتِ نسبی پیدا میبرای خودشان معنا و م ها آناین زاویه، تاکتیکِ 

ی ها نادر پایانِ محکومیّتِ خودشان، با پذیرشِ مُصاحبۀ ویدیویی، از زند بسیاری از زندانیانِ مُجاهد

 شدند. تهران آزاد می

 مُصاحبه برای آزادی در پایانِ و پذیرشِ شرطِ دنداساس مُخالفِ این تاکتیک بو زندانیانِ چپ در

ی نرمش مُعتقد پ با اندکطیفِ کوچکی در بینِ زندانیانِ چ البتّه .دانستند محکومیّت را نادُرست می

مُصاحبۀ ویدیویی ایرادی  برای گرفتنِ تخفیفِ قابلِ توجُهّی در میزانِ محکومیّت، پذیرفتنِ بودند که
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در این زمان، زندانیانِ چپ برای آزاد شدن از زندان امضا کردنِ فُرمِ انزجار و عدمِ فعالیت، که در  ندارد.

ولی  ،دانستند گرفتند، را اغلب مُجاز می سیاسی می جُمهوری اسالمی در هنگامِ آزادی از همۀ زندانیانِ

، که به پایانِ ها نادر این دوره بسیاری از زندانیانِ چپ از تمامیِ جری .پذیرفتند مُصاحبه را نمی

کش در زندان  عنوانِ زندانیانِ ملّی رسیدند، با عدمِ پذیرشِ شرطِ مُصاحبه، به محکومیّتِ خودشان می

 ماندند. باقی می

تِ انقالبی وجود کرد که چون در جامعه وضعیّ و موضعِ زندانیانِ مُجاهد از یک طرف بیان می تحلیل

از طرفِ دیگر  .ه دست به مُبارزه و تهاجُم هم زدباید ک که می نشینی کرد، بل نباید در زندان عقب دارد،

پذیرفتند تا از زندان  را می رمُصاحبه و اعالمِ انزجا رسید، شرطِ به پایان می ها آنزمانی که محکومیّتِ اما 

امّا برای زندانیانِ مُجاهد، این شیوۀ رفتارِ دوگانه  ،پسندیدند چپ این تناقُض را نمی زندانیانِ آزاد شوند.

به هر صورت، در این دوره در بندهای  بود. ها آنکامالً منطقی و مُنطبق با تحلیل و خّطِ مشیِ سازمانیِ 

ها فقط بینِ زندانیانِ چپ و زندانیانِ  بسیار داغی جریان داشت؛ این بحث های موضعی بحث زندانیانِ سرِ

جمعِ زندانیانِ چپ ویژه در درون  که در عینِ حال در درون جمعِ زندانیانِ مُجاهد و به مُجاهد نبود، بل

 شدّت جریان داشت. به ،های گوناگون هم، به شکل

 

٢٨ 

اش را  انردادماه خبرِ دستگیریِ مهدی هاشمی و طرفدارطوری که قبالً گفتم در یکی از روزهای مُ همان

راه، یعنی  فارلین و هیئتِ هم دیدارِ محرمانۀ مک ها آنبعدها دریافتیم که  .از رادیوی زندان شنیدیم

گانِ  گانِ ریگان رییسِ جُمهورِ امریکا برای دیدار و مذاکرۀ سرّی با رفسنجانی و دیگر نماینده فرستاده

چنین، فهمیدیم که از همان اوایلِ  همرا به هم ریخته بودند.  ها آنان را افشا کرده و برنامۀ خُمینی، از ایر

تا باهم راهِ  دررو با امریکا در تالش بودای رو ، با اطالّع و توافُقِ خُمینی، رفسنجانی برای مُذاکره٦٥سالِ 

ما تازه کا، پیدا کنند. ۀ ایران و امریحلّی برای خاتمه دادن به جنگِ ایران و عراق، و بهبودِ رابطۀ دوجانب

شدیم که تالشِ اخیرِ رژیم برای قانع کردنِ تعدادِ زیادی از زندانیان برای کوتاه آمدن و آزاد  متوجّه می

احتمالِ زیاد، این قضیّه از سویی تدارُکی بود جهتِ آماده  به .احتماالً در همین رابطه بوده استشدن هم 

شد،  تر می یافت و روابطِ رژیم با غرب گُسترده ی زمانی که احیاناً جنگ خاتمه میکردنِ شرایطِ زندان برا

ویژه  بشری، به المللیِ حُقوقِ  برای بازدیدِ احتمالیِ نهادهای بین بود سازی زمینهیک و از سویِ دیگر 

 .ها نااُروپایی، از زند

این روزها، بسیاری را از  کرد. انی میدر زندان تالشِ فراو زندانبان برای پیشبُردِ طرح و برنامۀ خودش

کردند  نهاد می مسئوالن به این افراد پیش .بُردند ادیار یا مسئولِ زندان میزدند و پیشِ د بندها صدا می

ها  این اقدام دهند. کم و حتّا عفو و آزادی میقولِ تخفیف در حُ ها آنکه اگر به بندِ جهاد بروند، به 

روزها، تعدادی از زندانیانِ مُجاهد و چند تَن از زندانیانِ چپ از بندِ ما شرایطِ در این  بودند. مؤثرتاحدّی 

این افراد در طّیِ چندین روزِ  .مُصاحبۀ ویدیویی را قبول کردند زندانبان برای رفتن به بندِ جهاد و انجامِ
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دیگر از  بدی رویِ روحیّۀ برخی ثیرِٴاین اتفّاق تا شدند. یشان به بندِ جهاد مُنتقل ها مُتوالی، با کُلیّۀ وسیله

 صدر این شرایطِ خاّ ستبای گی هم نداشت، چرا می اد تازهامّا این پدیده، که زی ؛گذاشت زندانیانِ بند می

بار شرایطِ زندانبان را  اش این بود که افرادی که این لیلدداشت؟  روی برخی از زندانیان می ثیرِ بدیٴتا

زندانی کشیده، از جهنّمِ جُمهوریِ اسالمی چه در اوین و  ٦٠ه از سالِ پذیرفتند اغلب کسانی بودند ک می

امّا حاال در شرایطی بازتر  .مت نموده و در زندان مانده بودندحصار عُبور کرده، و همواره مقاو چه در قزل

شان  ، تخفیفی اساسی در حُکمهای خود نشینی از برخی از موضع و بهتر در زندان، همین افراد با عقب

مثالً، یک زندانیِ وابسته به سازمانِ  زودی آزاد شوند. د تا احیاناً بهرفتن گرفتند و به بندِ جهاد می می

ان را شرایطِ زندانب که بیست سال محکومیّت داشت، پیکار و بسیار مُبارز و مُقاوم از دورانِ رحمانی،

نجامِ ل تخفیفِ حُکم، و پس از ابا گرفتنِ پانزده سا بعداً شنیدیم که .پذیرفت و به بندِ جهاد رفت

زندانیان و حتّا درمیانِ  زندانیانِ مُجاهد، که در بینِ از ،"حُسین چلو"یا  مُصاحبۀ ویدیویی، آزاد شد.

پس از انجامِ  شرایطِ زندانبان را پذیرفت و به بندِ جهاد رفت تا هم موردِ احترامِ زیادی بود،زندانیانِ چپ 

انبان، با برخی در بند از جمله من صحبت و و قبل از پذیرفتنِ شرایطِ زندحُسین چل مُصاحبه آزاد شود.

من برای پیوستن به نیروهای سازمانِ مُجاهدین در خارج از "گفت:  صراحتاً به من می .مشورت کرد
را دیگر گی دارم و هم ماندن در زندان  که هم مُشکالتِ زیادِ خانواده کنم، بل ایران این کار را نمی

که بمانم و احیاناً به خودم و  تا این رر بیرون بروم، به نظرم بهتر استاگر با کمترین ضدانم.  ده میفای بی
د و با همه در زندان ش و اجتماعی بومن حُسین چلو تیپِ بسیار دموکرات ".دیگران صدمۀ زیادی برسانم

 با زندانیانِ چپ هم رابطۀ بسیار خوبی داشت. .آمد کنار می

 ،پذیرفتند موضعی شرایطِ زندانبان را در این دوره می لبِ زندانیانی که در بندهای سرِبه هر صورت، اغ

استفاده کرد و  رسیدند که باید از این فُرصت و ظاهراً حاال به این نتیجه می ها زندانی کشیده بودند سال

زندان و مقاومت و لحاظِ سیاسی آیندۀ خوبی برای  ها افرادی بودند که به اغلبِ این از زندان رها شد.

اعتقادی هم به این قضیّه نداشتند که جُنبش در حالِ  .دیدند زندانِ جمهوریِ اسالمی نمیمُبارزه در 

گونه افراد درواقع از  این کنند. را باز می ها نازند شود و مردم درِ پا می زودی انقالبی به ست و یا بها اعتال

شد اقدام  شان فراهم میبرای مساعد حاال که شرایطیو  ها رسیده بودند ش به این نتیجهها پی ماه

ثیر نبود؛ ٴتا گیریِ برخی از این افراد بی صمیمکردۀ بند هم در ت کردند. پاسدارِ جوان و مُالیم و تحصیل می

را قانع  ها آنتا  کرد گذاشت و کار می او روی افرادِ خاصّی، که احیاناً از قبل شناسایی کرده بود، نیرو می

 به بندِ جهاد بروند و عفو و تخفیف بگیرند.کند که 

ها  ما ساعت .ها در جریان بود م در همین زمینهسازمانیِ خودمان ه هایی در بینِ رُفقای هم زمان بحث هم

های احتمالیِ خودمان و دیگر  های رژیم، واکُنش در رابطه با تحلیل از شرایطِ موجود، تاکتیک

ای که از این  نتیجه کردیم. و مشورت و تبادُلِ نظر میبحث  های موجود درمیانِ زندانیان، گرایش

در رابطه با ارزیابی از وضعیّتِ جامعه و حکومت،  ؛بود چنین ،آمد گروهی به دست می های درون بحث
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ادی و اجتماعیِ شدیدی مُواجه جامعه با بُحرانِ اقتص :نظرهای مُشابهی داشتیم ،نهای اصغرم ،همۀ ما

ی زُدای تنها بُحران های رژیم، نه مجموعۀ سیاست .ای است جنگ عاملِ تشدیدکننده طه،در این راب .است

یِ اندازِ سیاس آلترناتیو و چشم فعالً .کند داد می نارضایتی در جامعه بی .ستهزا هم  کند بلکه بُحران نمی

الشی ی سیاسیِ مُخالفِ رژیم شکست خورده و اغلب مُتها ناجری .روشنی برای مردم مُتصّور نیست

یافته با مردم هستند و  و فاقدِ ارتباطِ اُرگانیک و سازمان هم در تبعید جمع شده، ها آنباقیماندۀ  ؛اند شده

رغمِ تضّادها و  و علی طورِ نسبی تثبیت شده بهحاکمیّت  .ندارند ها آنگاهِ مُهمّی درمیانِ  جای

و  .دم کُنترلِ کافی و الزم داردو مراش در شرفِ سُقوط نیست و بر رویِ جامعه  های درونی درگیری

درمیانِ ما اصغر  ءتنها استثنا مُبارزاتی در جامعه موجود نیست. وضعیّتِ انقالبی و اعتالی ؛که باالخره این

کرد که رژیمِ جُمهوریِ اسالمی مُستّقل و ملّی و  بندیِ باال اضافه می که ضمنِ پذیرشِ جمع بود

یرِ فشارِ امپریالیسمِ او مُعتقد بود که رژیم در مُحاصره و ز است. "مُترّقی"لیست، و بنابراین ضّدامپریا

د بود چنین مُعتق او هم .حمایتِ نیروهای مُبارز قرار گیردو بنابراین ضرورت دارد که موردِ  جهانی است

و از موضعِ قُدرتِ کامل دست به اصالحات و تغییرهایی در جامعه یا زندان  که رژیم کامالً مُقتدر است

 زند.   می

هایی داشتند: مُدتّی  تحلیل چنینهای رژیم در زندان، مجموعِ رُفقای ما  در موردِ سیاست و تاکتیک

سازیِ  بر سیاستِ ترور و کُشتار و توّاب ها نادر زند "بازی لیبرال"و  "اصالحات"است که مُوقّتاً سیاستِ 

های سابق هنوز هم در سیستمِ  سیاستها و  های پیش غلبه کرده است، امّا عوامل و عناصرِ گرایش سال

با دیدهای مُتفاوتی برای به دست گرفتنِ  بر آن، هنوز هم نهادهای گوناگون عالوه .حضور دارند ها نازند

دیگر در جدال هستند، که نمونۀ بارزِ آن  با هم ها آنهای کُلیّ در  و تعیینِ سیاست ها نااختیاراتِ زند

در تهران  ها ناهای اخیر، فضای زند در سال .و دادستانیِ انقالب استاطالّعات مکشِ میانِ وزارتِ  کش

با  .تر شده است سیطورِ کُلیّ زندان سیا نسبتاً بازتر شده، ترکیبِ زندانیان تغییرهایی پیدا کرده، و به

رِ کُلیّ طو و به قابل بینِ زندانیان افزایش یافتهگی و اعتمادِ مُت بسته توجّه به این فاکتورها، رفاقت و هم

 روحیّۀ زندانیان نسبتاً باالتر رفته است.  

سیاستِ کُلیّ در رابطه با زندان و تاکتیکِ اصلیِ زندانبان در  ؛چنین مُعتقد بودند ی ما درضمن همرُفقا

وزارتِ اطالّعات  .اطالّعات در آن نقشی اساسی دارد که وزارتِ ندانیان تغییرهایی پیدا کردهرابطه با ز

که اساساً بیشتر  سمی را در زندان برگُزیدهر و  شده و هدفمند، راه نجه و فشارِ کُنترلراه با شک هم

مُقابلِ سیاستِ شکنجه و کُشتار و فشارهای  ها آن روش را، در این .باشد سیاسی و کمتر ایدئولوژیک می

وزه کرده و امرها پیش آغاز  هدف و مُداومِ دادستانیِ انقالبِ اسالمیِ الجوردی، از سال گوناگونِ بی

تر و  ، برخوردهای نسبیِ سیاسیصژیم درصدد است تا با شگردهای خاّر .اند تاحدّی آن را جا انداخته

وزارتِ  "سازیِ توّاب" .ام زندانیان را به انفعال بکشاندتر، و با انجامِ اصالحاتِ محدودی سرانج پُخته

ه و اصالحات و غیره صورت نِ امکانات و رفااز طریقِ کارهای فرهنگی و سیاسی و داد بار اطالّعات، این

 است.  "سازی توّاب"هدف همان برگرداندنِ زندانیان و یا به عبارتی همان  البتّه .گیرد می
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رد، و پس از احرازِ توبه آزاد ک "اصالح "توان  ها نظرشان بر این بود که اقلیّتی از زندانیان را می الجوردی

یان را با ر دورانِ اخیر وزارتِ اطالّعات نظرش این بود که اکثریتّی از زنداند .و بقیّه را باید از بین بُرد

کشاند و آزاد کرد، و  "ندامت"توان به انفعال و  های سیاسی و فرهنگی می شدادنِ امکانات و با رو

عیینِ ت ها آننگه داشت تا در شرایط و فُرصتِ مُناسبی با  ،هستند "ناپذیر اصالح"را که  ها آناقلیّتی از 

وزارتِ  .کرد های تخفیف و عفو و آزادی داشت تغییر می ضابطهدر همین رابطه هم بود که  تکلیف نمود.

کاری با بازجوها و  اطالّعات این شرایط را از مُصاحبه و احرازِ انزجار در جمعِ زندانیان و تلویزیونی، و هم

ایِ انزجارنامه در موردهایی دیگر، و حتّا غیره حاال به پذیرشِ مُصاحبۀ ویدیویی در بعضی موردها و امض

 در موردهایی هم فقط امضای برگِ تعّهُدِ عدمِ فعالیت، تغییر و کاهش داده بود.  

آهنگ با تالشِ رژیم در خاتمه دادن  نظرِ غالب درمیانِ رُفقای ما این بود که سیاستِ جاریِ زندانبان، هم

در مجموع، نظرِ ما این بود  .ی از زندانیان تنظیم شده استکثیراز تعدادِ  ها نابه جنگ، برای تخلیۀ زند

رژیم برای  زند. ها دست می که رژیم از موضعِ منافعِ خودش و نظام، و نه از رویِ ضعف، به این اقدام

دش را هم پوزیسیونِ خوٱکرد، و از طرفِ دیگر  های خودش با دنیایِ غرب تالش می گسترشِ رابطه

توانستند بسیاری از زندانیان را آزاد کنند،  در موقعیّتی بودند که می ها آنبنابراین،  .تقریباً نابود کرده بود

 ها ناالمللیِ حُقوقِ بشر و غیره از زند و شرایط را برای پایان دادن به جنگ و احیاناً بازدیدِ نهادهای بین

 مُهیّا سازند.  

گیِ  گونه چپ هم در موردِ چه موضعیِ نیانِ سرِبا تغییرهایی در سیاست و تاکتیکِ زندانبان، درمیانِ زندا

و  را داشتند خورد: برخی همان موضعِ سابق واکُنش در رابطه با این وضعِ جدید دو گرایش به چشم می

جّه به تغییرهای کردند که با تو بعضی دیگر فکر می ند که نباید هیچ شرطی را پذیرفت.مُعتقد بود

ها ایرادی  به نظرِ این .مُشخّصِ جامعه و زندان حرکت کرد ز شرایطِبا تحلیلِ مُشخّص ا باید جدید، می

طورِ شخصی و فردی و بدونِ پذیرشِ شرایطی که به جُنبش صدمه بزند یا منبعِ  نداشت که زندانیان، به

حُکم بگیرند یا  نشینی کنند و با پذیرشِ شرایطِ محدودی تقلیلِ تبلیغی برای رژیم باشد، تاحدّی عقب

طورِ مُشخّص، این دسته از زندانیانِ چپ مُعتقد بودند که برای آزاد شدن، امضا کردنِ  به د شوند.حتّا آزا

چراکه، تجربه  ،مُصاحبۀ ویدیویی، ایرادی ندارد فُرمِ انزجارنامۀ فُرمالیته و اداری، و یا حتّا پذیرشِ شرطِ

یرند، درعمل مُصاحبه را پذ دهد که مسئوالن از آن زندانیانِ چپ که چنین شرطی را می نشان می

باید از این امکان و شرایط به  نظرِ این گرایش بر این بود که ما میکنند.  را آزاد می ها آنگیرند و  نمی

 برداری کنیم. نفعِ خودمان بهره
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٢٩ 

 یورشِ پاسداران به بندها...

کرد و بسیار فعّال  ال میدنب طوری که گفتم، رژیم سیاست و تاکتیکِ خاصّی را ، همان٦٥تابستانِ سالِ 

بعدها  سبیِ مرموزی در زندان برقرار شد.دفعه سکوت و آرامشِ ن امّا با پایان یافتنِ تابستان، یک .بود

 موضعیِ رژیم فقط توانسته بود تعدادِ بسیار معدودی را از بندهای سرِ "نرمشیِ"فهمیدیم که سیاستِ 

در همین تابستان ا شکستی نسبی مُواجه شده بود. ب تاکتیکِ رژیم درعمل .نماید جلببه خود زندان 

تاکتیکی و غیره از  موضعی و توبه تعدادی از زندانیانِ زن و مردِ توّاب، و تعدادی هم از زندانیانِ سرِ

، مسئوالن ظاهراً به این نتیجه "اولتیماتومِ نرم"پس از این دوره و آن آزاد شدند. ی تهران ها ناندز

از طرفِ دیگر، تالشِ رژیم برای نزدیکی با  نیستند. "شدنی اصالح"موضعی  سرِ انیانِرسیدند که بقیّۀ زند 

ای برای خالی کردنِ  عجله بنابراین، .وقتاً با شکست مُواجه شده بودغرب و پایان دادن به جنگ هم مُ

 نیز نداشت. ها نانسبی و سریعِ زند

زندان با شکست مُواجه شده بود،  که سیاست و تاکتیکِ جدیدشان در عصبانی و خشمگین از این

در طّیِ یک روز،  .دموضعی یورش آوردن مسئوالن بالفاصله شمشیر را از رو بستند و به بندهای سرِ

در یکی از روزهای اصالحی و غیره را کنار گذاشتند. و  اصطالح نرمش های به است و تاکتیکتمامیِ سی

 .زنی بودند ند مشغولِ ورزش یا قدمزندانیان در حیاطِ ب یِ بعدازظُهر اغلبِ اواخرِ شهریورماه، ساعتِ سه

خلِ بند را با کابل و چُماق و با ایجادِ رُعب و وحشت زندانیانِ دا ن پاسدارها به داخل بند ریختند،ناگها

به نظر  .ها و بندها خبری نبود ی به اُتاقا های دوره شد که از حمله مُدتّی می هم به حیاط فرستادند.

نزدیک به چهل های سابق را از سر گیرد.  شو روها  تدریجاً سیاست ه زندانبان تصمیم داشترسید ک یم

همۀ ما را در حیاط نگه  و حیاطِ هواخوری را از داخل بستند درِ سدار داخلِ بندِ ما ریخته بودند.نفر پا

احیاناً نبینیم که و  ها نزدیک نشویم د تا ما به پنجرهچندین پاسدار هم در حیاط مُواظب بودنداشتند. 

یعنی برخی  .پرداختیم های معمولیِ خودمان میما در حیاط به کار کنند. در داخلِ بند چه می ها آن

 زدند، و تعدادی هم تویِ آفتاب نشسته بودند.   کردند، بعضی قدم می ورزش می

از شدنِ درِ بند خبری از ب تشنه و گرسنه بودیم امّا .شد، و هوا رو به تاریکی گذاشتساعتِ هفتِ شب 

 .م همین بساط و برنامه برقرار استکه در بندهای دیگر ه در حیاط خبری پخش شد مبنی بر این نبود.

ستند از بندهای دیگر توان که پاسدارها در حیاط مُواظبِ ما بودند، برخی از زندانیان هنوز هم می با آن

جا  آن کردند تا ما به داخلِ بند برویم.باز  ونیمِ شب، باالخره پاسدارها در را ساعتِ هشت خبر بگیرند.

ناتِ ما را خراب و نابود ها، کلیّۀ امکا در تمامیِ بند و در درونِ اُتاقگی شده بود. مانندِ یک منطقۀ جن

وآشغال  تَلیّ از وسایل و آت های زندانیان را گشته، وسیله .چیزها را با خودشان بُرده بودند بسیاری کرده،

ها  دو ساعت طول کشید تا راهروی بند و اُتاق رتاسرِ راهروی بند ریخته بودند.ها و در س تاقرا در داخلِ اُ

های  در پایان معلوم شد که چندین کتابِ ممنوعه، جُزوهآوری کنیم.  رتّب و وسایل را جمعرا مُ

ار، مقدارِ حیات، تعدادِ زیادی چاقو و تیزی و ابز ٴشده مانندِ منشا های رونویسی نوشته، و کتاب دست
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ند را هم با خودشان بُرده ها، و حتّا مقداری از داروهای زندانیان و وسایلِ درمانیِ ب زیادی از کاردستی

 بود. شکلهمین  هبودند. در سایرِ بندها هم وضع ب

سیاسی در  حصار که حاال تنها واحد برای نگهداریِ زندانیانِ در قزل ٣دیری نگذشت که از همین واحدِ 

که  ی اوین و گوهردشت، خبرهایی رسید مبنی بر اینها ناچنین از زند ن بود، و هماین زندا

ی تهران ها ناموضعیِ زند از این تاریخ به بعد، زندانیانِ سرِ ای در جریان است. های گُسترده ییجا جابه

 گاه ندیدند. رویِ آرامش و آسایش را دیگر هیچ

 

٣٠ 

آشنا شده، تدریجاً رفاقتِ  "بهمن"ه به گروهِ راهِ کارگر به نامِ با یکی از زندانیانِ وابست ی بود کهمدتّ

سازمانیِ ما  همبسیار نزدیکی با او پیدا کرده بودم. ازنظرِ فکری و سیاسی و شیوۀ زندگی، او با رُفقای 

ع، درواق .هایی داشت رگری در بند نیز مُشکلبا بخشی از زندانیانِ راهِ کا بسیار نزدیک بود. از طرفِ دیگر،

های زمانِ دستگیری و  مسألهشان به  گفت که اختالف بهمن می .با بهمن رابطۀ زیاد خوبی نداشتند ها آن

های چپِ برانداز و  ویژه در گروه در زندان، به گردد. و مسائلی از این قبیل برمیبازجویی، دورانِ رحمانی، 

و حتّا سرِ  ها مسألهگونه  ت کردنِ افراد سرِ این، بایکولیّت و پیکار و راهِ کارگراصطالح رادیکال مانندِ اق به

اش در اواخرِ  کرد که قبل از دستگیری بهمن تعریف می نسبتاً رایج بود. از زندان نیز های بیرون اختالف

مُفصالً موردِ های سازمانیِ راهِ کارگر  آذر در حوزه ١٦، خّطِ مشیِ تئوریک و سیاسیِ فداییانِ ٦١سالِ 

یِ سازمانِ ما های تئوریک، با خّطِ مش گفت که در آن زمان او در اغلبِ جنبه می .گرفت بحث قرار می

سیاسیِ راهِ گیری درمُقابلِ رژیم، خّطِ مشیِ  ولی ازنظرِ مشیِ سیاسی و موضع ،نزدیکیِ فکری داشت

ا در او هم همین موضوع ر ، کهکرد رضا تشّیُد فکر می انندِ علیدُرست م او پسندید. یعنی کارگر را می

آذر و  ١٦کرد که به نظرِ او سازمانِ فداییانِ  کید میٴبهمن تا گذاشت. میان می در "علی"اوین با من و 

توانند محورِ  طورِ کُلیّ می دهند، و به های اصلیِ چپِ انقالبی را تشکیل می سازمانِ راهِ کارگر ستون

 وحدتِ چپِ ایران باشند.  

های فداییِ خلق،  اش در ارتباط با چریک یکی از برادران .فعّال بود به یک خانوادۀ سیاسی وبهمن مُتعّلق 

رِ تبریز در درگیریِ مُسلحّانه با عواملِ رژیمِ شاه شهید شده بود، که اگر اشتباه نکنم این ماجرا در شه

 در زندانِترش  برادرِ کوچک .ترش هردو راهِ کارگری بودند کوچکبهمن و برادرِ  هم اتفّاق اُفتاده بود.

گفت که خواهر و  می خودش در تهران بازداشت شده بود. بهمن تبریز بود و حبسِ ابد داشت.

 توانستند از کشور خارج شوند.   جانِ سالم به در بُرده، بعد ها آن .شوهرخواهرش هم راهِ کارگری بودند

کرد این بود که  ییکی از کارهایی که مگذراند.  ودش را در اُتاقِ ما میبهمن این روزها اغلبِ وقتِ خ

واقعاً  .نمود تری طرّاحی و نقّاشی می زرگعکسِ فرزندانِ زندانیان را رویِ مُقوّایِ تمیزِ سفید، در اندازۀ ب
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عنوانِ  تر کرد، و به عکسِ دُخترِ مرا هم کشید و بزرگ اُستاد بود، و هُنرش حرفی نداشت.در این کار 

 هدیه به من داد.

 

٣١ 

 مندی و محمود محمودی...اهلل ارج با یادِ قُدرت

های دیواری در زیرِهشتِ بند  اصطالح فرهنگیِ زندان، بر رویِ روزنامه در همین دوره روزی دفترِ به

اییانِ های کُردستان بینِ اعضای سازمانِ فد های مُسلحّانه در کوه هایی دربارۀ درگیری خبرها و گزارش

ای در برابرِ  جانبداریِ سازمانِ مُجاهدین از دسته ها، درمیانِ این مطلب .اقلیّت را به نمایش گذاشت

و  و ماجراها البتّه واقعیّت داشتنداین خبرها  انِ اقلیّت ذکر و عُمده شده بود.ای دیگر در سازم دسته

هدفِ زندانبان هم روشن بود: ایجادِ  گرفتند. امّا یید قرار میٴبعدها از طریقِ بیرون از زندان هم موردِ تا

و کُدورت مابینِ  سو بسته به سازمانِ اقلیّت از یکدرمیانِ زندانیانِ وا  بندی ختالف و دستهاغتشاش و ا

دار و  سو رابطۀ سابقه طور شد؛ یعنی از یک درعمل هم همین اقلیّت و مُجاهد از سویِ دیگر. زندانیانِ

گاه رابطۀ سابق را  هیچ و این دو جریان در زندان اقلیّت و مُجاهد خدشه پیدا کرد نزدیکِ بینِ زندانیانِ

های  بندی ها و جناح از سویِ دیگر، این خبرها و حوادثِ پُشتِ آن سببِ بُروزِ اختالف .دیگر نداشتند

 زندانیانِ سازمانِ اقلیّت از این به بعد دیگر آن نیرو و زندانیانِ سازمانِ اقلیّت گردید.جدیدی درمیانِ 

 در زندان شد.   ها آنگی و تضعیفِ موقعیّتِ  ان سببِ پراکندهاین جری .وحدتِ سابق را در زندان نداشتند

و مُشکلی  مسألهکرد، ظاهراً  های داخلیِ زندانیانِ اقلیّت را تشدید می عاملِ دیگری که تفرقه و درگیری

ویژه در داخلِ  در بیرون و به ها آنبود که بینِ دو تَن از کادرهای دستگیرشدۀ سازمانِ اقلیّت و طرفدارانِ 

شد: این دو کادرِ سازمانی  گونه مطرح می این موضوع در زندان در آن زمان این دان جریان داشت.زن

کاری  دیگر را به هم ها، ظاهراً یک ها و دستگیری اهلل ارجمندی(، پس از ضربه )محمود محمودی و قُدرت

حصار  ین به زندانِ قزلزه از اوخبرهای این قضیّه تا کردند. و دادنِ دیگران مُتهّم میبا پُلیس و خیانت و لُ

 ها آنو البتّه از صحّت و سُقمِ  ،شنیدیم چیزی که ما در آن زمان در رابطه با این ماجراها میرسید.  می

سِ ٴاهلل ارجمندی( در را هم ابداً اطلّاعی نداشتیم، به این شکل بود: گویا یکی از این دو کادر )قُدرت

یّت )کُمیتۀ کارگری( در تهران بود، و آن دیگری )محمود محمودی( ای از تشکیالتِ سازمانِ اقل کُمیته

در کُردستان را به عُهده  ای فعّال بود که از جُمله مسئولیّتِ رادیویِ سازمانِ اقلیّت هم در رابطه با کُمیته

 به سازمانِ اقلیّت و دستگیریِ بسیاری از کادرها و ٦١و  ٦٠های واردشده در سالِ  پس از ضربهداشت. 

ظاهراً، موقعی که  کنند. هایی باهم پیدا می اختالف اعضای آن سازمان، گویا این دو نفر بیرون از زندان

های سختی دیده و در بسیاری موردها قطع شده بود،  ارتباطِ بینِ کادرهای رهبریِ این سازمان ضربه

ای با  اش در پروسه ارانکُمیتۀ کارگریِ سازمانِ اقلیّت به رهبریِ ارجمندی با تمامیِ اعضا و هواد

تشکیالتِ کُمیتۀ جنوبِ تهرانِ راهِ کارگر، در جریانِ بحث و تبادُلِ افکار و کارِ مُشترک، به وحدتِ نظر و 

، این مجموعۀ مُشترک ٦٤یا فروردینِ  ٦٣اسفندماهِ  رسند. چنین به وحدتِ تشکیالتی می سپس هم
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 "کارگروهِ "قلیّت، که ظاهراً همان زمان هم با نامِ شاملِ بخشی از تشکیالتِ راهِ کارگر و تشکیالتِ ا

اهلل ارجمندی، دستگیر  تهم مسئولِ این گروه، یعنی قُدراش  به دنبال .خورد شد، ضربه می شناخته می

و  ءزمان یا اندکی بعد، کُمیتۀ رابط یا مسئولِ رادیوی سازمانِ اقلیّت هم با تمامیِ اعضا همشود.  می

محمود محمودی هم ظاهراً در همین رابطه بازداشت  .شوند خورند و دستگیر می ه میاش ضرب هواداران

 شود.   می

، طبعاً با ، که ظاهراً از قبل هم موجود بودها آنهای مربوطۀ  اختالفِ بینِ این دو کادرِ سازمانی و کُمیته

دیگر وارد  یک نی بههای سنگی پس از دستگیری، هردو کادرِ سازمانی اتهّام ها تشدید شد. دستگیری

گذشت، هنوز هم اختالفِ بینِ  ها می ونیم از این دستگیری سال حاال هم که بیش از یک .کردند می

یّت در زندان در زندان موجود بود، و حتّا به دیگر نیروهای سازمانِ اقل یطرفدارانِ این دو کادرِ سازمان

کردند که  کانه با این دو کادر طوری رفتار میدر پُروسۀ بازجویی، البتّه بازجوها زیر هم سرایت کرده بود.

گردهای با ش نموده،برداری  از این فُرصت بهره ها . آندیگر مشکوک کنند رچه بیشتر به یکرا ه ها آن

 کردند که آن دیگری او را لُو داده است.   گوناگونی هر یک از این کادرها را قانع می

گونه  در دورۀ بازجویی، اینکردند.  ها استفاده می شرواین  بازجوها در بسیاری موردهای دیگر هم از

پس  ساخت. مُهلکی به زندانی وارد می های لحاظِ روحی و روانی ضربه شّک و تردید به رفیق و دوست به

های گوناگونی  شد، بازجوها از راه از اتمامِ بازجویی هم، زمانی که زندانی به بندِ عُمومی فرستاده می

 ها پیش مثالً در فُالن تشکیالت نُفوذ کرده بودند.   شان از مُدّت مورانٴدرواقع ماکردند که  شایع می

طور عمل کرده و  اقلیّت هم، بازجوها همین ر رابطه با این دو کادرِ سازمانِو د صدر این موردِ خاّ

ی بازجوها اگونه ادعّاه البتّه، این ش در هردو کُمیته نُفوذی داشتند.ها پی از ماه ها آنگفتند که  می

هایی هم داشتند، و یا  نُفوذی ها آنواقعیّت این است که در برخی موردها  ؛گی نبودند همیشه ساخته

 کردند. کاری می افرادی را دستگیر و مجبور به هم

 

٣٢ 

سابقه در آن زندان بود.   تحوّلی بی  و رسید حاکی از تغییر مان می خبرهایی که از زندانِ اوین به دست

یعنی حتّا در  .شده بودند  ا چند ماه پیش عُمومی، اغلبِ بنده٦٠برای نخستین بار پس از سالِ ظاهراً، 

بند را ها را باز نموده و  های دربسته داشت، حاال درهای اُتاق گاه هم، که قبالً اُتاق در آموزش ٣سالُنِ 

گاه هم  ، و از بندِ آسایشهنوز هم محّلِ شکنجه و بازجویی بود ٢٠٩البتّه، بندِ  کرده بودند. عُمومی

ظاهراً مسئولِ جدیدِ زندانِ اوین  شد. های دربسته استفاده می اُتاقهای انفرادی و  عنوانِ مکانی با سلّول به

های  مسئولِ آنجا شده بود.( بسیاری از زندانیان را از سلّول حصار به اوین رفته، یراً از قزل)مِیثم اخ

در اختیارِ بندها قرار  در ابتدا حتّا امکاناتِ خوبی هم مُنتقل کرده، به بندهای عُمومی انفرادی خارج و

 سابقه بود.   چیزی که برای زندانِ اوین امری واقعاً بی ؛داده بود
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ی ها ناگاهِ اوین، بسیاری از کادرهای رهبری و اعضایِ باسابقۀ سازم در آموزش ٣به این ترتیب، در سالُنِ 

مثالً از سازمانِ خودمان، تا  باهم جمع بودند. ها ناترِ این سازم دانیانِ جوانسیاسی در کنارِ هواداران و زن

الدّین  (، مُحمّدعلی شرف"همایون"اهلل مُعینی ) ای که به یاد دارم، هبّت جایی که بعدها شنیدم و تا اندازه

بیگدلی،  (، مُحمّدعلی"عبدی"العابدین کاظمی ) )شرف(، حُسین صدرایی )اقدامی(، علی صدرایی، زین

به همین  ٧.بودند ٣چوبیان و تعدادی دیگر در این زمان در سالُنِ  علی مُحبّی، امیر باقری، کامبیز گُل

های  ترتیب، زندانیانی از اقلیّت و راهِ کارگر و اکثریّت و حزبِ توده و پیکار و سربداران و رنجبران و گروه

ظاهراً، مدّتِ  اهد، در این سالُن حضور داشتند.از زندانیانِ مُجچنین تعدادِ زیادی  چپِ دیگر، و هم

تشّکل کردند و برای ، زندانیانِ این سالُن خودشان را مُ"فضای باز"وجود آمدنِ این  کوتاهی پس از به

 ای با مسئوالنِ زندانِ اوین شدند. سابقه هایشان واردِ مُبارزۀ اعتراضیِ بی تحقّقِ خواست

شنیدیم دالّ بر این بود که در آن زندان هم مسئوالن بندهای  میخبرهایی هم که از زندانِ گوهردشت 

ها ابداً در  و توّاب شوند موضعی اداره می دانیانِ سرِاند که توسّطِ خودِ زن عُمومیِ جدیدی تشکیل داده

گی و امکاناتِ زندان هم نسبتاً مُناسب  ها هفته درضمن، در زندانِ گوهردشت مُالقات .حضور ندارند ها آن

 دند.  بو

مثالً، ما حاال خبرهایی از تغییرِ مُثبت رسیدند.  دانی به زندانِ دیگر میخیر از زنٴالبتّه، خبرها با کمی تا

فهمیدیم که در یکی دو ماهِ گذشته  شنیدیم، امّا پس از مُدتّی می ی اوین و گوهردشت را میها نادر زند

خبرهای مُثبتِ زندانِ اوین بسیاری ه است. بدترشدن نمود سویچرخشِ اساسی به  ها ناشرایطِ این زند

دادند که  ها اطالّع می بود؛ برخی زندانیان از قولِ خانواده راه  برهای تلخی از آن زندان همها با خ وقت

، منصور نورمُحّمدزاده، و ٨بعضی افرادِ سازمانیِ ما مانندِ مُحّمد گوداغی، مسعود انصاری )حُسین لُر(

 اند.  های اخیر اعدام شده اسماعیل حُسینی در ماه

 

٣٣ 

 ای بزرگ به تشکیالتِ سازمانِ فداییانِ اکثریّت... ضربه

انِ اکثریّت را تدریجاً خبرهایی دربارۀ وارد آمدنِ ضربۀ بزرگی به تشکیالتِ سازم ٦٥از شهریورِ سالِ 

و چندین را در تهران  ابتدا خبردار شدیم که تعدادِ زیادی از فعّاالنِ سازمانِ اکثریّت کردیم. دریافت می

تر از آن خبرِ ابتدایی بوده  تر و جدّی چندی بعد معلوم شد که ضربه گُسترده .اند شهرستان دستگیر کرده

رسید، به این شکل  ه دستِ ما میدر مجموع، اطالّعاتی که آن زمان و در این رابطه در زندان ب است.

در اُزبکستان داشته  رانسِ وسیعی را در شهرِ تاشکندسازمانِ اکثریّت قرار بود جلسۀ پلنوم یا کُنف بود:

تعدادی از کادرها و  کردند. آن جلسه شرکت می ظاهراً از تشکیالتِ داخلِ ایران هم تعدادی در .باشد

در جلسۀ تاشکند هم شرکت  روند و اعضای مسئولِ داخلِ کشور سالم و سالمت از ایران بیرون می

تعقیب  و بقیّه هم احتماالً تحتِ شوند ور، یکی دو نفرشان دستگیر میدر بازگشت به داخلِ کش .کنند می

مُدتّی بعد، پُلیسِ اطالّعاتی و امنیّتیِ رژیم ظاهراً از طریقِ همین افرادی که  گیرند. و مُراقبت قرار می
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 یابد از تشکیالتِ اکثریّت دست میهای زیادی  دستگیر شده یا تحتِ تعقیب و مُراقبت بودند، به بخش

 شود.   های وسیعی می که منجر به ضربه و دستگیری

کاری کرده  همبا پلیس که کسی یا کسانی که در ابتدا دستگیر شدند،  رسید مبنی بر این بعداً هم خبری 

تر بوده است؛ گویا کسی یا  کمی بعدتر خبری آمد که قضیّه از این هم پیچیده اند. و سببِ ضربه شده

اساس  کردند و در کاری می رفتند، از قبل با پُلیس هم جلسۀ تاشکند می کسانی که از داخلِ کشور به

ظاهراً این فرد یا افراد، پس از بازگشت، تمامیِ خبرهای آن جلسۀ وسیع و طرحِ جدیدِ نُفوذی بودند. 

تیِ شد که بازجوها حتّا نوارِ صُو گفته می در اختیارِ پُلیس قرار داده بود.های داخل را  تشکیالتی و رابطه

را قانع کنند  ها آنتا  کردند ی برخی از زندانیان پخش میهای تاشکند را هم برا های داخلیِ جلسه بحث

 که همۀ اطالّعاتِ آن جلسه را در اختیار دارند. 

های نخستِ پس از ضربۀ سازمانِ اکثریّت، برای ما در زندان زیاد مُشخّص نبود که کُدام یک از  در آن ماه

تنها موضوعِ روشن این بود که تشکیالتِ سازمانِ اکثریّت در  .چه حدّی، صحّت دارند خبرها، و تااین 

 اند. و حدودِ هزار نفر هم بازداشت شده ای اساسی خورده خلِ کشور ضربهدا

عات و کنترلِ آن در رسی به خبر و اطالّ ای اساسی برای دست بینِ زندانی و زندانبان همواره مُبارزه

ان که از این قضیّه مُطّلع بود و کُنترلِ زیادی هم روی حرکت و چرخشِ اطالّعات در زندانبجریان بود. 

به  ضمنِ نیازِ مُبرم کرد. زندانی اطالّعات و ضّداطالّعات میداخلِ زندان داشت، آگاهانه اقدام به پخشِ 

در هر  کرد. ن میی احتیاط و دقّتِ فراوایف و صحّت و سُقمِ اطالّعاتِ دریافتوک اطالّعات، باید در کمّ

 صورت، این وجه از مُبارزه بینِ مجموعۀ زندانیان و زندانبانان همواره جریان داشت.

ی ها نابر پیکرِ سازم ٦٠ضربه به تشکیالتِ سازمانِ اکثریّت، آخرین ضربۀ بزرگی بود که در دهۀ 

، رژیم ٦٥تا  ٥٩ی ها توان گفت که بینِ سال یعنی می .آمد رژیم در داخلِ کشور وارد می پوزیسیونِٱ

بخشی از کادرِ اش را کشف و مُتالشی کند.  سیاسیی مُخالفِ ها ناها و سازم مُوفّق شد که تمامیِ تشکل

رفتند، و  شدند و تدریجاً به خارج از کشور می ال میوپ پخش ها نارهبری و نیروهای باقیماندۀ این سازم

و هوادارانِ این  ءبتّه تعدادِ زیادی از کادرها و اعضاال کرد. می ها نابخشی را هم رژیم دستگیر و روانۀ زند

 .شدند شکنجه در زندان کُشته می ها، در درگیری با رژیم یا زیرِ هم، در طولِ آن سال ها ناسازم

 گردیدند.   ها، اعدام می در طّیِ آن سال ،ها آنچنین، تعدادِ بسیار زیادی از  هم

ها و رمزهای اطالّعاتی و تعقیب  شو با استفاده از تمامیِ رو هوحشیانرژیمِ جُمهوریِ اسالمی با سرکوبِ 

 :خالف را در داخلِ کشور نابود کندهای سیاسیِ مُ و مُراقبت و نُفوذ و غیره، مُوفّق شد که همۀ تشکل

آمیز  سیاسیِ مُسالمت یی که مُبارزۀها آنچه  ،بارزۀ مُسلحّانه دست بُرده بودندیی که به مُها آنیعنی چه 

کردند.   ای از رژیم حمایتِ تاکتیکی یا استراتژیک می یی هم که در دورهها آنو حتّا  ،بودند کرده

آن بخشی از  .از میان بردارد ٦٥لی را تا سالِ جُمهوریِ اسالمی مُوفّق شد که چنین خطرهای داخ

وب شد خطرِ مُستقیم و مُهمّی برای رژیم محس پوزیسیون هم که در خارج از کشور مُستّقر میٱ
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از تودۀ مردم و جامعۀ ایران در حالِ  ها ناروز پُروسۀ جُداییِ این جری به که روز ویژه آن گردید، به نمی

که در زیرِ شکنجه و فشار و  رغمِ این بودند، علی ها ناتشدید بود.  فقط آن بخشی از مُخالفین که در زند

 آینده برای رژیم به حساب بیایند. توانستند خطری نسبی در خطرِ جانیِ دائمی هم قرار داشتند، می

 

٣٤ 

 حصار از زندانیانِ سیاسی... تخلیۀ زندانِ قزل

این  شد. البتّه حصار پخش می ل از زندانِ قزلانتقا و  ، خبرهایی مبنی بر آغازِ نقل٦٥اوایلِ مهرماهِ سالِ 

ازهای رو به افزون برای که قبالً هم گفته شد، به دلیلِ نی طور همان ،موضوعی غیرمُنتظره نبود؛ شهربانی

از زندانِ آورد که زندانیانِ سیاسی را  جا دادنِ زندانیانِ غیرسیاسی، به دادستانیِ انقالب فشار می

در این زمان مشغولِ  ها نامسئوالنِ دادستانی و وزارتِ اطالّعات و مسئوالنِ زندحصار بیرون ببرد.  قزل

ها یا بندِ جهاد را تماماً از زندانِ  نیدیم که زندانیانِ بندِ توّابوقتی ش انتقال زندانیانِ سیاسی بودند. و  نقل

حصار را هم به اوین  اند، و بعد هم معلوم شد که زندانیانِ زنِ باقیمانده در قزل حصار مُنتقل کرده قزل

 زودی از این زندان خواهیم رفت. اند، دیگر تقریباً روشن بود که ما هم به انتقال داده

چنین تعدادی از بندِ  ی هم رسید که مسئوالنِ زندان اسامیِ تعدادی از زندانیانِ بندِ ما و همباالخره، روز

د و از آن لحظه به بعد، نظم و نظامِ بن هایشان برای انتقال آماده شوند. را خواندند تا با کُلیّۀ وسیله ٢

که قرار  نرویم، یا ای یک زندان میگیِ ما به  خواستیم بدانیم که آیا همه می .زندگیِ ما کامالً به هم ریخت

 گونه موردهای اضطراری، در به دست آوردنِ ها در این بچّه پخش بشویم؟ ،گروه و جُدا است گروه

پزشکی  پُرسیدند که نوبتِ دندان کردند و می به پاسدارها رُجوع می شدند. مثالً اطالّعات بسیار خالّق می

شود؟  شان با دادیارِ زندان چه می رسیدند که تقاضای مُالقاتپُ شود؟ یا می یا جرّاحی و دکترشان چه می

که  خبر داده خواهد شد یا نه، و این ها آنشود، و آیا به  ها چه می پُرسیدند که مُالقاتِ با خانواده یا می

ا شان، ی پُرسیدند که وسایل و مدارک یا مییِ ما اطالّع پیدا خواهند کرد؟ گونه از جای بعد ها چه خانواده

 ها آنلِ اساسیِ ئوایعنی در مجموع ساشتند، به کُجا ارسال خواهد شد؟ پولی که احیاناً در این زندان د

 بَرید؟ خواهید ببرید، و آیا همه را به یک مکان یا به جاهای مُختلفی می این بود که ما را کُجا می

ه رفتیم، احتمال داشت ک میاگر به اوین  باشد. بعدی اوین یا گوهردشت می زدیم که مقصدِ ما حدس می

چندین بندِ احتمالِ زیاد در  رفتیم، به امّا اگر به گوهردشت می .گی در یک بند جا داده شویم همه

اگر مسئوالنِ زندان  .تقسیمِ اموالِ عُمومیِ بند بود گیِ گونه چه مسألهترین  مُهّمشدیم.  مُختلف پخش می

ها پیش، بسیاری چیزها  از سال یافتیم. هِ حّلِ قضیّه را میی رادادند، تاحدّ های ما پاسُخ می لئوابه س

پُنک و  میزهای پینک شد. بیش از پانصد نفر محسوب می برای بند خریداری شده بود که اموالِ عُمومیِ

ی های مُختلف ویژه کتاب وپَز، و به دیگر وسایلِ ورزشی، وسایلِ نظافت، موّادِ غذاییِ ذخیره، وسایلِ پُخت

والنِ زندان ابداً پاسدارها و مسئشد.  ها باید روشن می تکلیفِ همۀ این  .موم خریداری شده بودکه برای عُ

گی یا حّداقل اغلبِ ما به  معلوم شد که اوالً همه ها باالخره نتیجه داد. های بچّه امّا تالش ،زدند حرفی نمی
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احتمالِ زیاد  دانِ گوهردشت هم بهدر زن ثانیاً .که عازمِ گوهردشت هستیم یعنی ایناوین نخواهیم رفت، 

کار شدند و  براساسِ این اطالّعات، مسئوالنِ بند دست به شد. بینِ چند بندِ مُختلف تقسیم خواهیم

شد،  به این ترتیب، هر گروهی از زندانیان که صدا زده می .مومی را به چند بخش تقسیم کردندوسایلِ عُ

 بُرد.   ییک بخش از این اموالِ عُمومی را با خود م

های سختی را در  دورهکشیده و  حبسها باهم  پا بود؛ بسیاری که سال ای به در داخلِ بند هیاهو و غُلغله

بند در زندانِ  جُدایی از دوست و رفیق و همشدند.  دیگر جُدا می حاال از هم رانده بودند،ذکنارِ هم گُ

به هر صورت، دیری نگذشت که گروهِ اوّلِ  بود. ها ترین نوعِ جُدایی دردناکجهنّمیِ جُمهوریِ اسالمی، از 

، در روزهای بعد هم یکی دو گروهِ دیگر از بندِ ما و ترتیببه همین  .رون رفتندزندانیان از بند بی

م، ها ه های ما برای سر درآوردن از چندوچونِ این لیست تمامیِ تالش انتقال یافتند. ٢چنین از بندِ  مه

در اُتاقِ ما  .یست نفر در بند باقی مانده بودیمسرانجام فقط حدودِ دو سید.ر طبقِ معمول به جایی نمی

یک شب هم، به بقیّۀ ما در بند اطلّاع دادند که  سازمانیِ ما هنوز بودند. فقای همجُز یکی دو نفر بقیّۀ رُ

 شویم. گی مُنتقل می صُبحِ بعد همه

ها در داخلِ بندهای  یگر خبر و اثری از توّابرفتیم، یعنی زندانِ گوهردشت، د جایی که ما احتماالً می

به هر  به بندِ جهاد مُنتقل کرده بودند.ها را  مُدتّی بود که در آن زندان توّاب .عی نبودزندانیانِ سرِموض

بندی  عُمومیِ بند را بسته های چنین وسیله های شخصیِ خودمان و هم حال، ما آن شب تمامیِ وسیله

صُبحِ زود، ابتدا خبر  بُردیم. نمودیم و با خودمان می یمان را صُبح باید جمع م فقط وسایلِ خواب .کردیم

سپس، حدودِ ساعتِ دهِ صُبح هم، به ما  .بُردند را داشتند می ٢ه در بندِ رسید که دویست نفرِ باقیماند

مان را در  بهرکُدام از ما وسیلۀ خوا های خود از بند بیرون بیاییم. ند که با کُلیّۀ وسیلهدستور داد

درضمن  .بُرد های شخصیِ خودش را می یلهدر موقعِ حرکت هرکسی وس .ای قرار داده، آماده بودیم کیسه

خوشبختانه  مانده در بند را هم مُنتقل کنیم.های عُمومیِ باقی کردیم تا وسیله گی باید کمک می همه

 .راحتی راه برویم بتوانیم بهد که کر حصار ضروری نبود، و این قضیّه کُمک می بند زدن در قزل چشم

دادند که  مسئوالن دستور می کشیدیم. هم با خودمان میهای زیادی را  که باید وسیله این ویژه  به

 کردیم.   بندی دمِ دست داشته باشیم، چراکه در زندانِ بعدی باید از آن استفاده می چشم

زندانی  اسدارها یک گروهِ حدوداً سی نفردیم، پش ٣وقتی از بند بیرون آمدیم و واردِ کُریدورِ بزرگِ واحدِ 

بعد هم، همۀ ما را  .یرون آوردند و با ما مخلوط کردند، ب٥ترِ شُمارۀ  رویی، یعنی بندِ کوچک به را از بندِ رو

 در کنارِکردیم  سازمانیِ خودمان سعی می رُفقای هم مان برسد. که زمانِ حرکت تا این در کُریدور نشاندند

باالخره، پس از مُدتّی دیگر جُدا نیُفتیم.  کنند، از همها ب ای سوارِ اُتوبوس ا اگر احیاناً فلّهت هم باشیم

داد که زندانیان سوارِ  او دستور می .کرد شد و شروع به خواندنِ اسامی انصاری با لیستی در دست ظاهر

ترتیبِ   بار اسامی را به ه او ایناند. متوجّه شدیم ک رونِ ساختمانِ واحد ایستادههایی بشوند که بی اُتوبوس

حدودِ صد یا صدوده نفر را صدا زد، که جُز اصغر و من همۀ رُفقای  زند. بایی صدا می روفِ الفحُ
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شناختم،  حتّا اغلبِ زندانیانِ دیگری هم که من از نزدیک می .ما نیز در این دستۀ اوّل بودند سازمانیِ هم

اق فقط از زندانیانِ اُت رفتند. ر این گروه میگی د شده بودم، نیز همهسلّول یا دوست و رفیق  هم ها آنو با 

 ای زانویِ غم بغل کرده بودیم.   از اندوهِ این جُداییِ دردناک، ما هم در گوشه .ماندیم اصغر و من باقی 

رُفقای و از  "ناصر"مان آمد و خودش را مُعرّفی کرد. نامِ او  در همین موقع، زندانیِ ناآشنایی به سُراغ

در آغوش دیگر را  همزده بود.  حال و هیجان بسیار خوشاو از دیدن و یافتنِ ما  .خودمان بودسازمانیِ  هم

به دلیلِ  داد که توضیح می ،جا مُنتظر بودیم ای که در آن در همان چند دقیقهگرفتیم و روبوسی کردیم. 

او تنها زندانی از سازمانِ  تقل کردند.نمُ ٥مریضی و ناراحتیِ کمر و پُشت، مُدتّی قبل او را به بندِ 

اش باالخره پایان یافته  ییبود که تنها حال قدر خوش د مانده بود، و چهها در آن بن خودمان بود که ماه

ها معروف شده بود، دو سه نفر از زندانیانِ  ، که به بندِ مریض٥دمِ او در بندِ  گفت که تنها هم میاست. 

 توده بودند.سازمانِ اکثریّت و حزبِ 

وقتی دمِ درِ واحد رسیدیم، دیدیم که  های خود راه بیُفتیم. ند که با کُلیّۀ وسیلهباالخره، دستور داد

هایمان را در  دادند که تمامیِ وسیله دستور می ها آنپاسدارهای زیادی در بیرون مُنتظرمان هستند؛ 

کردند تا  ها کُمک  ها بشویم. همۀ بچّه وبوسهم سوارِ اُتداخلِ کامیونی که آنجا بود بگذاریم، و خودمان 

که همۀ ما  گفتند مسئوالن می شدند. ها می بعد سوارِ اُتوبوس و ا به داخلِ کامیون گذاشته شونده وسیله

بعد معلوم شد که  زندانِ بعدی تحویل خواهیم گرفت. هایمان را هم در و وسیله به یک بند خواهیم رفت

دستور  .ای عُمومیِ باقیمانده، کافی نیسته ویژه برای وسیله های ما، به هیک کامیون برای تمامیِ وسیل

برگردد. تا  ،هایی که صُبحِ زود رفته بود ها مُنتظر شویم تا یکی از کامیون دادند که در داخلِ اُتوبوس

   های ما را بُرد. که باالخره کامیونی برگشت و بقیّۀ وسیله تا این های ظُهر مُنتظر ماندیم نزدیک

کاری یا خباثت، به گشتن و بازرسیِ  از روی بیی جا مُنتظر بودیم، پاسدارهای زمانی که ما آن در 

هر زندانی یک کیسۀ پرداختند.  هِ خودمان داشتیم، میرا هایی که هم ویژه وسیله های ما، به وسیله

راهِ  اشته بود تا همذاش را در آن گ های ضروری و مُهّم پالستیکی در دستش داشت، که مقداری از وسیله

از کیسۀ  .بُردند داشتند یا از بین می برمیپاسدارها از کیسۀ هرکس چیزی یا چیزهایی را خودش ببرد. 

مان را، که بهمن طرّاحی و نقّاشی کرده بود، درآوردند و پاره  های فرزندان من و چند نفرِ دیگر هم عکس

 کردند.

بعدازظُهر حدودِ ساعتِ سه، ما را که درواقع  پایان، ظارِ بیگیِ طوالنی و انت گی و تشنه بعد از گرسنه

حصار بودیم، با دو اُتوبوس و دو کامیون راه انداختند.   در قزل ٣آخرین گروهِ زندانیانِ سیاسیِ واحدِ 

بود،  ها حضور داشتند. راننده هم که قطعاً پاسدار داخلِ اُتوبوس مورانِ گروهِ انتقال با لباسِ شخصی درٴما

ور بدهد فوری بزنیم.  بندهای خودمان را آماده داشته باشیم تا هروقت دست گی چشم ستور داد که همهد

اندکی بعد در مسیری قرار گرفتند که دیگر  امّا ،رفتند های فرعی می ها راه اُفتادند، اغلب از جادّه اتوبوس

 گوهردشت است.شد که مقصدمان قطعاً نه تهران و زندانِ اوین، بلکه زندانِ  مُشخّص 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"سُرود من آنجا بودم، در گُذشته، بی"                                                    
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 زندانِ گوهردشتیازده در  بندِ: ١٣٦٥ماهِ آبانِ 

شهرکِ "یا  "شهر رجایی"هایی در نزدیکیِ  امنۀ تپّهزندانِ گوهردشت بیرونِ شهرِ کرج و در د

یک پادگانِ مُحوّطۀ زندان بسیار بزرگ است و توسّطِ دیوارهای بلندی، همانندِ قرار دارد.  "گوهردشت

بندها را  تور دادند که چشمشد، پاسدارها دس وقتی اتوبوسِ ما نزدیکِ منطقه می شود. نظامی، محصور می

به هر شکلی که بود ما  تا ما نتوانیم بیرون را ببینیم. داخلِ اتوبوس را هم کشیدندهای  حتّا پرده .بزنیم

زندانیانی که سابقاً در زندانِ  زدیم. ها، بیرون را دید می پرده الی به بند و از ال از باال و پایینِ چشم

 .دادند می و آرام توضیحاتیکشیده و تجربه و آشنایی با این زندان داشتند، آهسته  حبسگوهردشت 

در انفرادی کشیده بودند.  حبسِهای زیادی را در این زندان  ، ماه٦٣تا  ٦٠های  بینِ سال ها آنبرخی از 

تعدادی از  ،، زمانی که زندانِ اوین پُر از زندانی شده بود، الجوردی و دیگر مسئوالنِ آن زندان٦٠سالِ 

جا هم پُر از زندانیِ سیاسی شد.   زودی آن به امّا ،فرستادند می حصار زندانیان را تدریجاً به زندانِ قزل

تدریج تعدادی زندانی را برای تنبیه  حصار و الجوردی از زندانِ اوین، به حاج داوود رحمانی از زندانِ قزل

به این  .فرستادند ، به زندانِ گوهردشت میدر زیرِ فشار ها آنو آزار و اذیّت، و درواقع جهتِ شکاندنِ 

 انفرادی بودند.   حبسِصدها نفر در زندانِ گوهردشت در  ٦١ ترتیب، در سالِ

یلی و امریکایی شروع به ئی اسراها نااین زندانِ بزرگ و مخوف که در زمانِ شاه از روی مُدلِ زند

در سالِ  .های انفرادی است زندانی با سلّولساختمان و در دورانِ جُمهوریِ اسالمی تکمیل شد، اساساً 

یل ئمانِ شاه، وقتی که با کُمکِ اسرادر ز ح عُمومی هم در آن راه انداختند.اصطال ندِ بهدو سه ب ٦٣و  ٦٢

ی امریکا زندانی ها ناویژه همانندِ زند شان این بود که به ساختند، هدف و امریکا زندانِ گوهردشت را می

ا هم داشت، خودش رشوییِ  انفرادی، که توالت و دست شب در سلّولِ و های روز را در اغلبِ ساعت

ها بیرون  های غذاخوری، زندانیانِ هر بند را از سلّول خواستند که فقط در وقت ظاهراً مینگهداری کنند. 

 هایشان برگردانند. را دوباره به سلّول ها آنبیاورند و به سالُنِ غذاخوریِ تهِ بند ببرند، و سپس 
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های نگهبانی و غیره محصور  ند و بُرجکه با دیوارهای بل ردای بیرونی دا زندانِ گوهردشت مُحوّطه

مجموعۀ  ١٠که مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان در آن قرار دارد. داردیک مُحوّطۀ درونی هم  .شود می

یک کُریدورِ اصلی و طوالنی موجود است.    طبقه دارد؛ در هر طبقه ی سهساختمانِ اصلیِ زندان، ساختار

به این کُریدورها مُتصّل های شانه، از هردو طرف  نندِ دندانهطبقه، هما ی دو یا سهها ناتعدادی ساختم

ای از یک ساختمانِ  هر طبقه هم یک حیاطِ کوچکی وجود دارد. وازیِدو ساختمانِ مُ بینِ هر .شوند می

، مانندِ ها نابرخی از ساختم تر است. های بزرگ فرادی یا اُتاقهای ان طبقه، دارای تعدادی سلّول سه

خانه، یا ساختمانِ بهداری، و یا  خانه و کارگاه، یا ساختمانِ سالُنِ مُالقات و کتابساختمانِ آشپز

اه عریض ساختمانِ آشپزخانه و کارگ هستند و ساختاری مُتفاوت دارند. ساختمانِ اداریِ زندان، دوطبقه

های  پنجره مانندی را از بیرون رویِ تمامیِ نوارهای فلزّیِ مُحکم و کرکره است و آسانسوری هم دارد.

ای از آسمان را ببیند.   تواند باریکه که زندانی از داخلِ سلّول فقط می اند، طوری ها جوش داده سلّول

های  های سلّول بنابراین، از طریقِ پنجره .سطح است مان با حیاطِ هواخوری همطبقۀ پایین در هر ساخت

و رابطه  ستماّآیند،  حیاطِ هواخوری میشود با زندانیانِ دیگر بندها که به  راحتی می این طبقه، به

به همین دلیل هم در این دوره تا جایی که امکان داشت، مسئوالنِ زندان از طبقۀ پایین برای  گرفت.

راحتی زندانیانِ دو طبقۀ باالترِ  توانستند به می ها آنبه این طریق،  .کردند اریِ زندانیان استفاده نمینگهد

ها عُموماً کوچک هستند؛ یک طرفِ هر   حیاط واخوری به حیاط بیاورند.ت برای هنوب ساختمان را به

شود.   حیاط، که با مُحوّطۀ بیرونِ مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان مُجاور است، با دیواری بُلند محصور می

ر حیاطی دروازۀ آهنیِ بزرگی ه ست.ها، منهای یکی دو کرتِ کوچک، تماماً آسفالت شده ا  کفِ حیاط

کُریدورِ طوالنیِ طبقۀ پایین در شود.  ختمانِ اصلیِ زندان باز میکه به مُحوّطۀ بیرونِ مجموعۀ سا دارد

اصطالح حُسینّیۀ  شود که به مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان، در انتهای شُمالی به ساختمانی ختم می

این کُریدور هم، ورودیِ  در انتهای جنوبیِ ؛تئاترِ زندان معروف است باشد ولی درواقع به آمفی زندان می

یکی دو بندِ در این دوره، بندِ جهاد و بندِ کارگاه و  ساختمانِ اصلیِ زندان قرار دارد.رسمی به مجموعۀ 

مانند و موتورخانۀ زندان  ی کارگاهی و سولهها ناو جُداگانه، و تعدادی ساختم صدیگر هم در بخشی خاّ

 جموعۀ ساختمانِ اصلی قرار داشتند.هم در بخشی دیگر در داخلِ مُحوطّۀ بیرونِ م

 

٢ 

 فشار و سرکوب... آغازِ مجدّدِو  "اصالحات"انِ پای

خلِ مُحوّطۀ بیرونیِ های حاملِ زندانیانِ انتقالی از دروازۀ اصلیِ زندانِ گوهردشت گذشتند و دا اُتوبوس

اختمانِ اصلیِ زندان سپس مجموعۀ س .واردِ مُحوّطۀ درونیِ زندان شدندپس از طّیِ مسافتی  زندان شده،

و  شروع به تهدید پاسدار داخلِ اُتوبوسِ ما شده، فوراً تعدادِ زیادیر زدند و در جایی مُتوقّف شدند. را دو

پاسدارها مُرتّب  بندها کامالً سرِ جایشان نیستند. به این بهانه که چرا چشم ؛آزار و اذیّتِ زندانیان کردند
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شیوۀ برخوردِ  برای ما ".ت؛ دورانِ نرمش و اصالحات دیگر تمام شدحصار نیس جا قزل این"زدند:  داد می

 حصارِ دورۀ اخیر بود.   این پاسدارها نخستین تفاوت بینِ زندانِ گوهردشت با زندانِ قزل

ضوی( مسئولِ زندانِ گوهردشت بود. او آقا مُرت آخوندی به نامِ سیّدحُسین مُرتضوی )معروف به حاج

جا هم با  حصار آمده بود تا سهمیّۀ زندانیانِ خودش را تحویل بگیرد، این قزلکه به زندانِ  طور همان

 ای( مُحمّد مغیثه )شیخ "ناصریان"فردی به نامِ  بگوید. "آمد خوش"ر بود تا به ما مُنتظ پاسدارهای خود

هم بود، حصار شده و درضمن دادیارِ آن زندان  م مسئولِ زندانِ قزلیثَم جایِ هم، که گویا این اواخر به

داد و ایجادِ رُعب و وحشت از  به هر صورت، همۀ ما را با دادوبی دادیارِ زندانِ گوهردشت شده بود.ظاهراً 

 های شخصی و هرکُدام از ما فقط کیسۀ پالستیکیِ کوچکی پُر از وسیله ها پیاده و به صف کردند. اُتوبوس

حصار به  از قزلهای ما را با دو کامیون  هقرار بود که عُمدۀ وسیل .ضروریِ خودمان را در دست داشتیم

ا گفتند که مُدتّی طول خواهد کشید ت مسئوالنِ زندانِ گوهردشت از همان آغاز می گوهردشت بیاورند.

ها  های زندانِ گوهردشت و دستورالعمل سرپاسدار یا افسرِ نگهبان ضابطه ها را به ما تحویل دهند. وسیله

ین زندان را برای ما تشریح در ا "آرام و خوب"و زندگیِ  "پُربار"کشیدنِ  حبسو رهنمودهایی برای 

گرفته بود تا صف پاره نشود، ما را از دروازۀ بزرگی  اش را  کُتِ فردِ جلویی که هرکس کرد. سپس در حالی

که  یی شدیمروُ طویلِ ماشین و  داخلِ یک راهروی عریض وعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان کردند.داخلِ مجم

آشپزخانۀ زندان در  .کند نه و کارگاهِ زندان عُبور میهمیدیم از وسطِ ساختمانِ عریضِ آشپزخابعدها ف

و تقریباً در  بود ها ناتر از دیگر ساختم این ساختمانِ دوطبقه پهن قۀ باالی این ساختمان قرار داشت.طب

 بخشِ میانیِ مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان قرار داشت.  

بُردند، پاسدارها مُرتّب داد و  بسته در آن راهروی نسبتاً تاریک و طوالنی راه می مدر حالی که ما را چش

ورانِ نرمش دیگر پایان د"کید داشتند: ٴروی دو نُکته هم مُدام تا .گفتند کشیدند و ناسزا می ریاد میف
یم، سعی داشتیم رفت من پُشتِ سرِ هم راه می اصغر و ناصر و ".حصار تفاوت دارد این زندان با قزل .یافته

آن راهروی تاریک، باالخره واردِ کُریدورِ اصلیِ  در دیگر جُدا نشویم. پس از طّیِ مسافتِ طوالنی از هم

که  ای باال بُردند تا این پلّه پاسدارها صف را از راهاختمانِ اصلیِ زندان شدیم. طبقۀ پایین در مجموعۀ س

 دری عُبور کردیم، از زیرِهشتی هم گذشتیم، و در سپس از .ریدورِ اصلی در طبقۀ دوّم رسیدیمبه کُ

یادی های انفرادیِ ز در هردو طرفِ این راهرو سلّول دیگر داخلِ راهروی باریکی شدیم. نهایت از دری

 .های انفرادی قرار خواهند داد ولها تصّورِ اغلبِ ما این بود که ما را در این سلّ در آن لحظه موجود بودند.

پس از گذشتن از یک در و داالنِ کوچکی،  از داخلِ آن راهرو عُبور دادند وزندانیان را  پاسدارها صفِ امّا

ولِ مشغبندهایمان را برداریم.  د که چشمدستور دادن در آنجا از دری دیگر داخلِ سالُنی کردند.ما را 

ابداً متوجّه  دند.رِ ما را داخلِ آن چپانده بوکه همۀ حدوداً صدوبیست نف بررسیِ این سالُنِ بزرگ شدیم

 اند. نشدیم که تمامیِ پاسدارها و مسئوالن از سالُن بیرون رفته، و در را هم پُشتِ سرشان بسته
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ها  طوری که قبالً هم گفتم تمامیِ پنجره امّا همان ،های زیادی موجود بود سالُن پنجرهدر دوُرتادوُرِ این 

ها  که از الیِ این کرکره انده شده بودند، طوریهای فلزّی از بیرون پوش در زندانِ گوهردشت با کرکره

 وجود داشت.طبقۀ فلزّی در داخلِ سالُن  سی تا چهل عدد تختِ سهشد نواری از آسمان را دید.  ط میفق

می که بتوانیم خودمان را رسی داشتیم که قضایِ حاجت کنیم، و نه به حمّا ولی ما نه به توالتی دست

نظر  که به شده بود تر و دو سُتون تفکیک  اهای با سقفِ کوت منطقهدر سمتِ غربِ سالُن،  بشوییم.

یانِ بند در نظر گرفته عنوانِ آبدارخانه یا محلّی برای توزیعِ غذا به زندان رسید در طرحِ اولیّۀ زندان به می

ود داشت، که البتّه سیساتیِ کوچکِ فلزّی هم وجٴدر همین منطقه، روی دیوار یک جعبۀ تاشده بود. 

کفِ سالن را هم موکتِ  چکی هم در همین منطقه قرار داشت.شوییِ کو شیرِ آب و ظرف .رش قُفل بودد

 غریب وجود نداشت. و ها، چیزِ دیگری در این سالُنِ عجیب غیراز این پوشانید. میای  نازکِ وارفته

غُلغلۀ عجیبی در سردرگُمی و در این سالُن چپاندند و رفتند.  وبیست نفر بودیم، ما را که حدوداً صد

دیگر را از قبل  حصار، که ظاهراً هم در قزل ٣از واحدِ  ٥و  ١زندانیانی از بندهای  .پا بود سالُن به

تعدادی از زندانیان هم مُرتّب  .ش بودندوب ه بودند و سرگرمِ خوشجا دوباره به هم رسید شناختند، این می

معدودی از زندانیان هم غمگین و افسُرده در  .دبیدند تا شاید پاسداری جواب بدهکو درِ سالُن را می

ما زندانیانِ باتجربه که تا چند  حنۀ بسیار عجیبی بود.ص ز سالُن نشسته یا ایستاده بودند.ای ا گوشه

حصار بودیم، حاال به زندانیانِ  یافته و مُنظّم در بندی در زندانِ قزل طورِ سازمان ساعت پیش به

یکی دو  و نه انگار تجربۀ زندان داشتیم. ای، نه امکاناتی، که ابداً نه وسیله ماندیم ای می دستگیرشده تازه

گیِ جمعی در زندان به ما کم احساس و تجربۀ زند که باالخره کم تا این ین منوال گذشتساعت به هم

با همان امکاناتِ اندکِ موجود در سالُن، شروع به سروسامان دادنِ زندگیِ خودمان کردیم.  . بازگشت

زودی به  این کار به .کردند را برای خودشان انتخاب می ها رخی افراد، دو سه نفری باهم، یکی از تختب

ها جایی  تختساعت تقریباً هرکسی برای خودش در یکی از  که در مدّتِ نیم بقیّه هم سرایت کرد، طوری

تخاب کردیم؛ ناصر در ها را برای خودمان ان ناصر و اصغر و من هم یکی از تخت را مُشخّص کرده بود.

 طبقۀ اوّلِ تخت، اصغر در طبقۀ دوّم، و من هم در طبقۀ سوّم بودم.  

"کانونی"یا  "هوادارِ علی شریعتی"یک زندانی با اتهّامِ 
ای هم در  در طبقۀ باال، و دو زندانیِ جوانِ توده ١١

شناختند.   حصار می در قزل ٥ این زندانیان ناصر را از بندِ .دیگرِ تختِ سمتِ راستِ ما بودند های طبقه

نظم و  بندِ سابقِ خودمان گرفته بودند. در ابتدا تختِ سمتِ چپِ ما را هم سه نفر از زندانیانِ مُجاهدِ

تی را و هرکسی از هر گروهی در هر جایی از سالُن تخ ها وجود نداشت صّی در گرفتنِ تختترتیبِ خا

ویژه  هایِ سیاسیِ گوناگون به نیانِ مُتعلّق به گروهپس از چندی، زندا کرد. دید اشغال می خالی می

ای، جمعِ  یی که تعدادِ قابلِ توجُهّی زندانی در این بند داشتند، مانندِ زندانیانِ مُجاهد و تودهها آن

های کوچکی داشتند و یا  دانیان هم محفلبقیّۀ زن دادند. می ای از سالُن تشکیل  هخودشان را در گوش

 بودند.   صورتِ مُنفرد  به
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 .الت بُردن و غیره هیچ نشانی نبودتوبه که غُروب شده بود ولی هنوز از دادنِ جیرۀ چای و غذا و  با آن

م زندانیان ک کمداشتند.  هم بسته نگه میو درِ سالن را  ما را هم هنوز تحویل نداده بودندهای  وسیله

به نظر کوبیدند.  نوبت آن را می و بهوهی مُدام پُشتِ درِ سالُن بودند گر .آوردند داشتند جوش می

به عبارتی  .کردند ه عمداً توجُهّی به ما نمیک و یا این شنیدند ئوالن یا صدایِ ما را نمیرسید که مس می

چی "اوایلِ شب پاسداری الیِ درِ سالُن را باز کرد و داد زد: استند اعصابِ ما را خُرد کنند. خو دیگر، می
چون هنوز نظم و ترتیبی در بند موجود نبود، زندانیان  "؟کوبید ر را میهمه د چرا این خواهید؟ می

پاسدار درِ سالُن را باز  خواست که یکی می کردند. داد می ا عصبانیّت دادوبیگی باهم از پُشتِ در و ب همه

هایمان را تحویل  خواست که وسیله یکی هم می ،توالت ببرندبه ما را  خواست که دیگری می ،بگذارد

ها و  نگهبان از الیِ در کمی به اعتراض .خواست که غذا به ما بدهند یکی دیگر هم می ،ندده

گی در تعجّب و  ا همهم شی کامل درِ سالُن را بست و رفت.های ما گوش داد، و سپس با آرام خواست

ر هم بعضی نظرشان این بود که نگهبان رفته تا مسئولی را با خودش بیاورد، و برخی دیگ حیرت بودیم.

و فهمیدیم که هدفِ مسئوالن فقط آزار  ما می ه پاسدار اصالً گوشش به ما نبود. البتّهکردند ک فکر می

 ماندیم.  که صبور و مُقاوم و مُعترض می ستبای بنابراین، می ،اذیّتِ ما است

حالی که دو در  ،بار فردی داخلِ سالُن شد این .بود که درِ سالُن دوباره باز شد بعد از ساعتِ هشتِ شب

من "بعد خودش را مُعرّفی کرد:  کردند. این شخص تا وسطِ سالُن آمد، راهی می سدار هم او را همپا
داد و  تا این را گفت، اعتراض و دادوبی "؟خواهید ام ببینم که شما چه می آمده .حاجی محمود هستم

اش بسیار  راه ارهای همدرمُقابل، هم خودِ حاجی محمود و هم پاسد .هیاهوی زندانیان باال گرفت

حاجی  سپس .ام بشوندای طول کشید تا زندانیان کمی آر خُالصه، چند دقیقه سرد و آرام بودند. خون

کرد  عیِ زیادی میس ".تا من بتوانم جواب بدهم کنند سئوالیک صحبت و  برادران یک"محمود گفت: 

و کُنترلِ همه چیز و  ع استش و سیاسی و مطلّمن موکراتشخصی بسیار منطقی و د نشان بدهد که

کشیدن  حبسبه هر حال، زندانیان دربارۀ وضعِ بند و شرایطِ زندگی و باشد.  مه کار هم به عُهدۀ او میه

: در پاسخ گفتاو  داد. رامشِ تمام گوش میحاجی محمود هم با آ .کردند میهایی  این زندان، پُرسش در

شما در همین سالُن زندگی خواهید کرد.   .ق موجود نیستبه نامِ بند و اُتا در زندانِ گوهردشت، چیزی"
در برنامۀ زندان، امشب برای شما  شد. راه خواهد تدریج روبه دان هم، بههای زن وضعِ غذا و چای و جیره

کم  تا از فردا کم باشید نان و پنیری مهمانِ ما میبنابراین،  .یرۀ غذایی در نظر گرفته نشده استج
   ".راه شوند ههای غذایی روب جیره

به دلیلِ "حاجی محمود در جواب گفت:  .رسیدندپُ هایمان برخی از زندانیان دربارۀ تحویل دادنِ وسیله
های شما را تحویل  تا وسیله ها و شلوغیِ زندان، دو سه روزی طول خواهد کشید زیاد بودنِ تعدادِ انتقالی

ین است که تعدادی پتوی زندان برای خوابیدن توانیم برای شما بکنیم، ا تنها کاری که االن می .دهیم
حاجی محمود  .پُرسیدند نبودِ امکاناتِ توالت و حمّام  ها هم در رابطه با تعدادی از بچّه ".به شما بدهیم
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 امّا ،شویی خواهند بُرد را توالت و دستفعالً، برادرانِ پاسدار روزی سه نوبت همۀ شما "در جواب گفت: 
های حاجی محمود قانع و راضی  طورِ کُلیّ از پاسُخ ما که به ".ان پیدا خواهد کردزودی سروسام اوضاع به

منشِ او  اصطالح نرم و دموکرات چهرۀ به ناگهان .داد و اعتراضِ شدیدی کردیم ادوبینبودیم، شروع به د

ن گُذرانی در زندا دورانِ خوشی و خوش"گفت:  .به تهدید و خّط و نشان کشیدن کردعوض شد و شروع 
گاهی هم در اینجا  حتهُتل و استرا .ه زندانِ گوهردشت استک بل ،حصار نیست اینجا قزل دیگر تمام شد.
ما  همانِالً در اینجا مو احتماالً شما قب های شما برای من آشنا است ز چهرهبرخی ا موجود نیست.

حاجی  ".گونه بوده است چه و تجربۀ قبلیِ شما جا کُجا است به بقیّه هم بگویید که این لطفاً .اید بوده

ما  .اش از سالُن خارج شدند پاسداران راهِ او به هم الی جواب نداد.ئومحمود دیگر حرفی نزد و به هیچ س

 بندی از اوضاع شدیم.   های چند نفری مشغولِ تبادُلِ نظر و تحلیل و جمع هم در هسته

چندین بستۀ بزرگِ  ها ناونیمِ شب نگهب نُهکه باالخره حدودِ ساعتِ  مُدتّی به همین منوال گذشت تا این

و سپس در را دوباره بستند.   می پنیر به درونِ سالُن انداختندپتوهای زندان و تعدادی نانِ لواش و ک

بعد از خوردنِ  را بینِ زندانیان تقسیم نمودند. پتوها و نان و پنیر .اُفتادند و سرشُماری کردندافرادی جلو 

ی به توالت مُشکلِ اصلیِ همه رس عدمِ دست یم.نوشیدآبِ داخلِ سالُن هم کمی آب نان و پنیر، از شیرِ 

کوبیدیم تا شاید  فقط مُرتّب در را میمان ساخته نبود.  ابطه هم از دستو کارِ زیادی در آن ر بود

مِ شب ونی ساعتِ دهنبود.  ها ناامّا تا دیروقت خبری از نگهب ،شویی ببرد بیاید و ما را به دست پاسداری

به   پلّه ما را از طریقِ راه .بند از سالُن بیرون آوردند ا چشمو همۀ ما را ب سدارها درِ سالن را باز کردندپا

شوییِ  نوبت از دست تا همه به ساعت در حیاط ماندیم و سپس به حیاطِ هواخوری بُردند. نیم طبقۀ پایین

ساعتِ یازدهِ شب، زمانِ خاموشی در زندان، گرداندند. ما را به سالُن بر سپس .جا استفاده کنند آن

 گرفتیم خوابیدیم تا ببینیم فردا چه پیش خواهد آمد.

 

 

٣ 

 ...١٢با یادِ مجید منبری

این مضمون باهم  ااگون طرحِ بحثی بی سیاسیِ گونها ناروزِ بعد، صبحِ زود برخی زندانیانِ مُتعّلق به جری

به  باید بنابراین  .ر همین وضعیّت و شرایط نگه دارندوالنی دداشتیم: امکان دارد که ما را برای مُدتّی ط

م شد و های زیادی مُواجه خواهی با مُشکل وگرنه ،ن نظم و ترتیب و سروسامانی بدهیمزندگیِ خودما

 و این دیگر و یا سر و کلّه زدن با پاسدارها خواهد گذشت، بیهوده با یک های مان به درگیری بیشترِ وقت

قرار شد که هرکُدام با تعدادِ بیشتری مشورت کنیم و سپس، برای  و نقشۀ زندانبان است.ست دقیقاً خوا

دانستیم که در آن  می ارۀ اُمور ایجاد نماییم.نظم دادنِ مُوقتّی به زندگیِ جمعی، سیستمی را برای اد

زندانبان برای ما  که برنامۀشد  شرایطِ نابسامان، کُنترلِ وضعیّتِ زندگیِ ما بیشتر به این امر مربوط می

 باشد. چه 
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گی هم  گی و گرسنه و تشنه مثانهفشارِ  .نبود ها ناهم صُبح هیچ خبری از نگهبهمانندِ شبِ قبل، باز

 شاید یک ساعت طول کشید تا باالخره کوبیدند. مُدام درِ سالُن را میاز زندانیان  ای هعدّ کرد. داد می بی

کُدام خواستِ هر. داد راه انداختند جمعی دادوبی ن باز هم دستهزندانیاپاسداری درِ سالُن را باز کرد. 

سالُن را  بدونِ یک کلمه اظهارِ نظر درِ داد، اسدار هم که دقیق گوش میپ .کردند مُتفاوتی را مطرح می

غریب بود. در  و سابقه، و به نظرِ ما بسیار عجیب چنین رفتاری از طرفِ پاسدارها بی بست و رفت.

پُرحرف و پُرادّعا و زورگو هوریِ اسالمی، تا این زمان، معموالً همیشه پاسدارها و مسئوالن ی جُمها نازند

تفاوت شده  حرف و بی و کم ساکت ها آن، صدر این مقطعِ زمانی و مکانیِ خاّدفعه  حاال یک امّا ،بودند

هنوز  امّا ،گیرد می طرح و برنامۀ خاصّی صورتشان از رویِ  فهمیدیم که این رفتار و حرکت ما می بودند.

 سوخت.   جایِ آدم می قولِ معروف تا آن دادند، به تفاوتی نشان می قدر بی که پاسدارها این هم از این

در یکی دو سالِ گذشته در زندانِ  "شده بدعادت"طرح و برنامه و هدفِ مسئوالن این بود که ما زندانیانِ 

ها و مُناسباتِ موجود  ابطهصمیم داشتند که شرایط و ضت ها آن .صار را، سرِ جایِ خودمان بنشانندح قزل

 گیِ رابطه با مسئوالن و میزانِ امکانات و گونه ، در رابطه با سطحِ خواستِ زندانیان و چهرا زندانِ جدید در

ویژه  های دو سالِ گذشته، به شبه رو این مسئوالن هیچ اعتقادی .سان به ما تفهیم کنند بدینغیره، 

تی مانندِ زندانِ گوهردشت هم، نه فضا و نه امکانا حصار، نداشتند. ده در زندانِ قزلاُفتاهای جا  سیاست

های نادُرستِ دو سالِ  مسئوالن ظاهراً به این نتیجه رسیده بودند که سیاست حصار داشت. زندانِ قزل

اعتراضیِ های  دهی و حرکت ها و میزانِ سازمان حصار، سطحِ خواست ویژه در زندانِ قزل گذشته، به

دوباره اُمور را تحتِ   خواستند می که شده، به هر قیمتی ها آن .نیان را از کُنترل خارج کرده استزندا

 دربیاورند.خود کُنترل 

ۀ از جیر .های ما نکردند سئوالامّا توجّهی به  ،دادندبه ما صُبحِ دیروقت، پاسدارها باز کمی نان و پنیر 

شوییِ صُبح هم نبُردند. کوبیدنِ درِ سالُن ادامه  برای دستا حتّا را م چای و قند هم هنوز خبری نبود،

و بعد ادامۀ  وردیمنان و پنیر را تقسیم کردیم و خ بری از پاسدارها و مسئوالن نبود.امّا هیچ خ ،یافت

یبِ جدیدی از زندانیان موجود بود که باید به آن در این سالُن ترک های صُبح را باز پِی گرفتیم. حبتص

حصار  در زندانِ قزلچنین، ما با شرایطی مُتفاوت از وضعیّتِ یکی دو سالِ گذشته  هم .شد توجّه می

حصار، حدودِ  در زندانِ قزل ٣در واحدِ  ١از بندِ  گرفتیم. باید آن را هم در نظر میکه  مُواجه بودیم

جاهد و مذهبیِ از زندانیانِ مُ هم، غیراز ما چند نفر، ها آناکثریّتِ  .جا بودند هشتاد تا نود نفر در این

مخلوطِ ما شده بودند، منهای یکی دو  ٣در واحدِ  ٥از حدودِ سی نفر هم که از بندِ  غیرمُجاهد بودند.

ای  توده  همه ،هم، منهای چند نفر ٥زندانیانِ چپِ بندِ  گی از زندانیانِ چپ بودند. همه ،زندانیِ مُجاهد

 بودند.  

چرا این  .احوال بودند مریض ها آنگی یا اغلبِ  آمدند، این بود که همه می ٥دِ گیِ افرادی که از بن ویژه

 لۀ دیگری بود. البتّهأل و مسئواجمع شده بودند، خودش س ٥ای در بندِ  احوالِ توده تعداد زندانیِ مریض
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دادِ زیادی به هر حال، تع ای بسیار باالتر بود. نیانِ تودهاش این بود که میانگینِ سنّیِ زندا یک دلیل

 شدید در این سالُن حضور داشتند. مثالًهای  های جسمی و بیماری زندانیانِ مُسّن و یا افرادی با مُشکل

ای  تودهپیرمردی  ،بود شده جرّاحیاش  قلبداشتیم که  مریضی ،مریضی داشتیم که کُلیه نداشت

حی و روانیِ نسبتاً شدیدی رنج و زندانیِ مُجاهدی داشتیم که از بیماریِ رو داشتیم که مرضِ قند داشت

 بُرد.   می

ه در این جمع، نسبتِ زندانیانِ مذهبی )مُجاهد و غیرمُجاهد( به زندانیانِ غیرمذهبی و چپ، حدوداً دو ب

 برای نمونه، را هم قاطیِ جمع کرده بودند. "قهبدساب"چنین، مسئوالن یکی دو زندانیِ  همیک بود. 

توّاب  ٦١یا  ٦٠گفتند که در سالِ  می موضعی خودِ زندانیانِ مُجاهدِ سرِجا بود که  زندانیِ مُجاهدی این

و به  اهراً حاال از توّاب بودن برگشتهظ .بازجو شدن و شالّق زدن هم پیش رفته بود مکو تا حّدِ کُ شده

ودیم غریبی ب و تنها ما مخلوطِ عجیب که، نه خُالصه اینموضعی پیوسته بود.  مُجاهدِ سرِ جمعِ زندانیانِ

هایی را بر سرِ راهِ  همۀ این عوامل، مُشکل .رو بودیم به وینی هم در زندان روبا شرایطِ نُ تر از آن، که مُهّم بل

 داد. دهیِ زندگی و مقاومت و مُبارزۀ این جمع قرار می سازمان

خلِ سالُن ارهای خودش به داحدودِ ساعتِ یازدهِ صُبح، درِ سالُن باز شد و حاجی محمود دوباره با پاسد

تا  تعدادی از برادران آماده شوند"و بعد گفت:  رانیِ کوتاهی کرد اّصِ خودش سُخناو به شیوۀ خ .آمدند
های خودتان را جُدا کنید و بیاورید  لُطفاً، فقط وسیله .ها را بررسی کنند بروند و وسیله از طرفِ همۀ شما

و یکی از زندانیان به او گفت:  دادِ ما باال گرفت یتراض و دادوباع ".و به مالِ دیگران کاری نداشته باشید

 شناسد، های خودش را می قط وسیلههرکسی ف ثانیاً .داریم های دیگران را برنمی وسیلهگاه  اوال،ً ما هیچ"
ما  .ها را پیدا کنند و بیاورند وسیلهگی از طرفِ همه بروند و  بنابراین عملی نیست که تعدادی به نماینده

پس از  ".ها ببرید تا هرکسی مالِ خودش را بیاورد ین است که همۀ ما را پیشِ وسیلهمان ا خواست

اند!   های ما را در کُجا انبار کرده دانند وسیله نمی ها آنجرّوبحثِ فراوان، باالخره روشن شد که ظاهراً 

ابداً جوابی  ها آنشده بود یا نه،  قاطی های بندهای انتقالیِ دیگری وسیلهبا های ما  که آیا وسیله این

یکی داد اند؟  وگور کرده های ما را گُم هکردیم که چرا وسیل گی اعتراض می خُالصه، ما همهنداشتند. 

اروندارِ زد که تمامِ د دیگری داد می .دارد ها آناش است و او نیازِ فوری به  زد که داروهایش تویِ ساک می

که حتماً حاال  هایش دارد قدارِ زیادی پول تویِ وسیلهزد که م یکی هم داد می .هایش است او تویِ وسیله

را ببندند و از سالُن بیرون گویی، ترجیح داد که فلنگ  حاجی محمود، ناتوان از پاسخ دُزدیده شده است.

هایتان را  اگر چند نفر نماینده نفرستید که بروند وسیله"چنین تهدیدی هم کرد:  امّا قبل از رفتن، .برود
 .ای نداشتیم و بنابراین پذیرفتیم هیچ چاره ".ا دیگر مسئولیّتی در این رابطه نخواهیم داشتپیدا کنند، م

 ها را پیدا کنند.   پاسدارها بروند تا شاید وسیله راهِ قرار شد که چند نفری هم

یک ساعت طول کشید تا یگر داوطلب شدند و بیرون رفتند. سعید، مجید منبری، اصغر، و یکی دو نفرِ د

جا  آن ۀ اوّلِ ساختمانِ خودمان بُرده،این چند نفر را به طبق ها نامعلوم شد که نگهب .برگردند اه آن

ن بند ریخته ها با کوهی از وسیله، که در وسطِ سالُنِ آ بچّه بندهایشان را بردارند. ه چشمدستور دادند ک
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در  چیزی مُتعّلق به افرادِ جمعِ ما  ها را بررسی کردند، معلوم شد که این وسیله ها آن رو شدند. به بود، رو

مان پاسدارها اصرار داشتند که هرکُدام یکی دو وسیلۀ عُمومی، که احیاناً در سالُن به درد نیست. جا آن

های  بچّه .انگلیسی پیدا کرد و با خودش آورداصغر دو کتابِ دیکشینریِ  خورد، بردارند و بیاورند. می

ی، مانندِ سینی و قابلمه و غیره، با خودشان ا هنااخوری و آشپزخدیگر هم هرکُدام یکی دو وسیلۀ غذ

در کُجا  که های ما، و این ند که از وسیلهآوردند.  به هر صورت، حاال دیگر مسئوالن رسماً مُدّعی بود

 گونه اطلّاعی ندارند. ، هیچتند و چه بالیی به سرشان آمدههس

 

٤ 

جاً در این سالُن جا شت؛ طّیِ این روزها ما هم تدریگذ وزِ دیگر هم وضع به همین منوال یکی دو ر

کردیم.   و مانندِ زمانِ دستگیریِ خودمان دوباره به شرایطِ دُشوار و امکاناتِ ناچیز عادت می اُفتادیم می

ها را طوری در سالُن چیده بودیم که فضای بازِ نسبتاً بزرگی برای غذاخوریِ جمعی و یا برای  تخت

شدند، و ترتیبِ  جا می ها جابه افراد هم در این روزها تدریجاً در تخت الن باقی بماند.زنی در وسطِ س دمق

حاال باهم در  "مُرتضی"من و ناصر و زندانیِ دیگری به نامِ  گرفت. یدی داشت در سالُن شکل میجد

جاهد زندانیِ مُاصغر و داور و یک  ها بودیم. یکی از پنجره کنارِها در ضلعِ شرقیِ سالُن و در  یکی از تخت

م در تختِ یک زندانیِ هوادارِ دکتر علی شریعتی با دو زندانیِ مُجاهد ه .در تختِ سمتِ چپِ ما بودند

 سمتِ راستِ ما بودند. 

ها قبل از خواب یا موقعِ استراحت در طولِ روز، با  من که در طبقۀ باالی تختِ خودمان جا داشتم، شب

کم آشنا  که او هم در طبقۀ باالی تختِ خودشان بود، کم ی شریعتی، زندانیِ هوادارِ دکتر عل"فرشید"

های  کانونِ ابالغِ اندیشه"گفت که در رابطه با مرکزی به نامِ  می زدیم. می شدم و گاهی باهم گپی می

پس  قانونی هم بود، دستگیر شده است. ، که گویا زمانِ انقالب شکل گرفته و انجمنی علنی و"شریعتی

های طرفدارِ افکارِ دکتر علی شریعتی به  ، رژیم ظاهراً مشکوک بود که کانون٦٠دادِ سالِ یِ خُر از سی

تی به این بنابراین، نیروهای امنیّ .در ارتباط هستند ها آنسازمانِ مُجاهدینِ خلق گرایش دارند و با 

گفت که  فرشید می ند.ها را بازداشت کرد منو هوادارانِ این انج ءو بسیاری از اعضا ها یورش بُردند کانون

 های جدّی دارند. های سازمانِ مُجاهدینِ خلق مرزبندی دراساس با رهبری و خّطِ مشی و سیاست ها آن

الیِ نوارهای فلزّی  به از ال .د که ما بتوانیم پایین را ببینیمها مانع بودن های فلزّیِ پوششیِ پنجره کرکره

های فلزّیِ مُحکمی، برخی از  یانِ سابق، با استفاده از وسیلهزندان ای از آسمان را دید. شد باریکه یفقط م

به این ترتیب،  .شد پایین را هم تاحدّی دید اط میکه از آن نق این نوارها را کمی خم کرده بودند، طوری

توانستیم حیاطِ ساختمانِ خودمان و حیاطِ  های سمتِ غربی و جنوبیِ سالُن می از بعضی پنجره

 ها هیچ اثری از زندانیان نبود.     البتّه، این روزها در این حیاط ای دید بزنیم. اندازه تاساختمانِ بغلی را 
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افرادِ  .ن امکانات در این سالُن گذراندیمخُالصه، ما صدوبیست نفر چندین روزِ بسیار دُشوار را با کمتری

، روز و شبساعت در طولِ  شاید برای شانزده کردند. سختی و فشار را تحّمُل میمُسّن و بیمار بیشترین 

روزی کوبیدنِ درِ  اثر بود. ن کار درظاهر کامالً بیکوبیدند، امّا ای نوبت و مُداوِم درِ سالُن را می زندانیان به

 .و با زندانیان به جرّوبحث پرداخت ره پاسداری درِ سالُن را باز کردسالُن آن اندازه شدید بود که باالخ

حاجی محمود طبقِ معمول در ابتدا و پاسدارهایش به سالُن بازگشت.  بعد هم رفت و با حاجی محمود

طورِ ناگهانی چنین اعالم  داد و فشار و اعتراضِ ما، باالخره و به درمُقابلِ دادوبی امّا ،کرد خرفاتی سرِهم مُز

و توالت و تا شما به راهرو  سالُن را برایتان باز بگُذارند دهم که برادرانِ پاسدار درِ دستور می"کرد: 
 اش را گرفت و رفت.   راه ن موضوع،بعد از گفتنِ ای "رسی داشته باشید. شوییِ بند دست دست

برخی از این  .کرد انِ مُسّن و بیمار، ایجاد میویژه زندانی این قضیّه تغییری مُهمّ در وضعیّتِ همۀ ما، به

بند راهرویِ دراز و  کردند. نسبتاً بهتری پیدا میتِ بُردند، حاال وضعیّ افراد که از مُشکلِ تکّرُرِ ادرار رنج می

ها هنوز هم بسته  درِ سلّول رادی در دو طرفِ آن قرار داشتند.که حدودِ سی عدد سلّولِ انف ریکی داشتبا

 .توانستیم استفاده کنیم ی بود، میشوی بود و ما فقط از یک اُتاق در انتهای بند، که محّلِ توالت و دست

 نمودیم. برای قدم زدن استفاده می از راهروی بند هم

 

٥ 

 ...١٣با یادِ احمد مُطهّری

 غریب بود؛ نه جوابِ دُرست و و ای که مسئوالن و پاسدارها با ما در این زندان داشتند، بسیار عجیب رابطه

طۀ خودشان با ما گونه نظم و ترتیب و اُصولی را در راب و نه هیچ دادند های ما می حسابی به پُرسش

رتّب و سرِموقع به ما مُ اهای زندان ر یک هفته، جیرههنوز پس از گذشتِ نزدیک به  کردند. می رعایت

گاه و در زیرِبازجویی و شکنجه هم، جیرۀ  حتّا زندانیانِ تازه دستگیرشده در بازداشت. دادند نمی

و مسئوالن هیچ  دهایمان هم هنوز خبری نبو وسیله ازکردند.  تر از این دریافت می تّبشان را مُر زندان

موجود  که شرایط و وضعیّتِ ای نداشتیم جُز این به هر صورت، چاره دادند. ای به ما نمی کننده جوابِ قانع

سعید از  ان در این سالُن سروسامان بدهیم.و به زندگیِ داخلیِ خودم مدّت فرض کنیم را طوالنی

و یکی  ه عُهده داشتارتباطِ بند با زندانبان را ب حصار مسئولیّتِ زندانیانِ مُجاهد، که در بندِ قبلی در قزل

گیِ  یندهکشیده و باتجربه بود، تدریجاً و درعمل نقشِ نما حبسدو سال هم قبالً در زندانِ گوهردشت 

تعدادی از زندانیانِ دیگر هم در سروسامان دادن به اوضاعِ داخلیِ  .گرفت زندانیانِ این بند را به عُهده 

 کردند. بند به او کُمک می

آمد.   حصار می در قزل ٣در واحدِ  ٥که از بندِ  امِ احمد مُطهّری در این بند بودزندانیِ مُجاهدی به ن

بعدها او  اهلل طالقانی بود. مُحافظینِ آیتگفتند که بعد از انقالب او یکی از  بعضی از زندانیانِ مُجاهد می

احمد مُطهّری تیپی بسیار فعّال و  تگیر کرده بودند.جاهدینِ خلق دسرا به اتهّامِ هواداری از سازمانِ مُ

به گرایشی در بینِ زندانیانِ مُجاهد تعّلُق  هم بود. "فنّ حریف همه"معروف قولِ  سرزنده و اجتماعی، و به
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احمد مُطهّری  داشتند. ابطۀ بسیار خوب و صمیمی داشت که با زندانیانِ چپ، و کُالً با همۀ زندانیان، ر

سیساتی( موجود ٴقُفلِ جعبۀ کوچکِ فلزّیِ )جعبۀ تا ی بسیار توانا بود. روزیارهای عملی و فنّویژه در ک به

قِ سالُن در آن جعبه قرار معلوم شد که فیوزهای بر .طالح آبدارخانۀ سالُن را باز کرداص در بخشِ به

ساختنِ دُرست کرد.  "تاِلمن"ای سیمِ برق، یک  با استفاده از قاشُقِ استیل و تکّه دارند. احمد مُطهّری

با انداختنِ قاشُقِ استیل در  گوهردشت در این دوره معمول بود. اِلمنت کاری پُرخطر، ولی در زندانِ

توانستند آبِ داغ تهیّه  میها  داخلِ لیوان یا سطلِ پالستیکیِ پُر از آب، و وصل کردنِ سیم به برق، بچّه

فصلِ سرما آبِ  ویژه در شویی به و هم برای ظرف کرد  یدابه این ترتیب، هم حجمِ چای افزایش پ کنند.

ویژه  ها، به دادنِ جیره شُستند. گرم مویِ سرشان را هم میبا این آبِ  گاه حتا برخی .بود گرم فراهم می

 جیرۀ چای، هرچند که راه اُفتاده بود ولی هنوز نه مُرتّب بود و نه به اندازۀ کافی.  

های چندنفری در  ما را در گروه .اند های ما را پیدا کرده ه وسیلهادند کباالخره، روزی پاسدارها خبر د

های  بُردند وسیله جایی که ما را می خودمان را جُدا کنیم و بیاوریم. های بُردند تا وسیله طولِ روز می

های  هرطوری بود ما وسیله امّا .و بسیاری چیزها هم صدمه دیده بود زیادی روی هم تلنبار شده بود

ر از دفعه سالُن پُ یکرا پیدا کردیم و به بند آوردیم. های عُمومی  خصیِ خودمان و مقداری از وسیلهش

های خواب و تمامیِ سالُن ناگهان تغییرِ اساسی پیدا کرد.   و چهرۀ تخت شد های شخصی و عُمومی وسیله

و آشپزی را به کار های غذاخوری  ظرف .اختیمگی را بیرون کشیدیم و اند ها و پتوهای خانه مالفه

های  با انداختنِ سُفره کردیم. باره استفاده میشویی و نظافت را دو شویی و لباس های ظرف وسیله .گرفتیم 

طورِ  توانستیم به پالستیکیِ باریک و دراز در منطقۀ خالیِ وسطِ سالُن یا در راهروی بند، حاال دیگر می

ما زندانیان  جمعی، برای اغلبِ طورِ دسته خوردنِ غذا به امکانِجمعی غذا بخوریم.  و مُرتّب دستهمُنّظم 

 و هم در سطحِ اُتاق دورۀ اخیر، آن حصار، غذای جمعی خوردن فقط در در زندانِ قزل سابقه بود. امری بی

تِ صور فقط به حصار ورزش اصلیِ زندانِ قزل در همان دوره در بندهای .تر، مُجاز شده بود نه جمعِ بزرگ

، یعنی ندگی کردنِ ما در این زندانکشیدن و ز حبسبه هر صورت،  مکن و مُجاز بود.جمعی مُ دسته

 گرفت. زندانِ گوهردشت، به شکلِ نُوینی داشت سروسامان می

دیگر هم به حیاطِ دیدیم که زندانیانِ بندهای  درضمن، نمی .هنوز به هواخوری نفرستاده بودند بندِ ما را

هواخوریِ  ین روزها متوجّهِ حضورِ تعدادِ زیادی زندانی در حیاطِیکی از ا هواخوریِ خود بیایند.

اشا و بررسی این زندانیان های فلزّی مشغولِ تم الی کرکره به های بند از ال بچّه .ساختمانِ خودمان شدیم

از  ها آنثانیاً، بخشی از  .دانیانِ داخلِ حیاط مُجاهد هستندزودی فهمیدیم که اوالً اغلبِ زن بهشدند. 

زدند که بخشی دیگر هم احتماالً مُستقیم از اوین  ها حدس می بچّه باشند. حصار می انیانِ سابقِ قزلزند

ما در طبقۀ دوّمِ این ساختمان بودیم، و چون طبقۀ پایین هم خالی بود، اند.  جا مُنتقل شده به این

روزِ بعد، پاسدارها به بندِ ما  ودند.در طبقۀ سوّم ب یبند احتمالِ قوی از بنابراین، زندانیانِ داخلِ حیاط به

پلّه  رفتیم، در مسیرِ راه طرفِ حیاط می وقتی به رای رفتن به هواخوری آماده شویم.هم اعالم کردند که ب
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ها موقعِ  بچّهاند.  وکنار چیده شده کی در گوشههای بزرگ و کوچکِ پالستی دیدیم که تعدادی دبّه می

را بررسی  ها آنها را سریع باز و داخلِ  ناسب، درِ دوتا از این دبّههایی مُ رفتن و برگشتن، در فُرصت

آور  رتاین قضیّه برای ما باورنکردنی و حی های گوناگونی هستند. شور و تُرشیمعلوم شد حاویِ  .کردند

یانِ دو سه روز بعد، زندان ان یا به زندانیان تعلُقّ دارند.به کارمندانِ زند دانستیم که آیا هنوز نمی .بود

معروف بود، رابطه برقرار  ٣جاهدِ بندِ باال، که به بندِ مُ با زندانیانِ  ها آنمُجاهدِ بندمان خبر دادند که 

درضمن  ٣ندِ تعلُقّ دارند. زندانیانِ ب ها آنهای تُرشی نیز به بندِ  درضمن، فهمیده بودند که دبّه .اند کرده

احمد  ها استفاده کنیم. هم از آن تُرشیمان، ما  وضع تا زمانِ سروسامان گرفتنِ اجازه داده بودند که

او از آن گروه زندانیانی بود که سابقاً هم در  .بسیار فعّال و توانا و شُجاع بودگیری  مُطهّری در ارتباط

 کشیده بود. حبسحصار، و هم در گوهردشت  اوین، هم در قزل

 

٦ 

 ..."حاج داوود لشگری"کاری به نامِ  جنایت

به  .ودند، هرکُدام نوعی ناراحتی و مرض داشتندحصار بینِ ما ب در قزل ٣در واحدِ  ٥که از بندِ زندانیانی 

زندانیِ  ها جمع کرده بودند. به بندِ مریضحصار در بندی معروف  را در قزل ها آنهمین دلیل هم، 

خورد و  می مُرتّب دارو ستبای راحتی و درضمن دریچۀ مصنوعی داشت و میاش نا مُجاهدی بود که قلب

این دلیلِ خوبی  و اغلب هم در حالتِ درازکش بود. حال او ضعیف و بی معموالً .شد درمان و مُراقبت می

بند و با پاسدارها طورِ مُداوِم درِ بند را بکو تا به یکی دو زندانیِ مُجاهد دیگر بود برای احمد مُطهّری و

فتاد سال هم در این بند داشتیم که بسیار ه ایِ باالی شصت یا چند زندانیِ توده جرّوبحث کنند.

تفرشی،  فریدون فمِ های طوالنی کشیده بودند. هم حبس شان در زمانِ شاه اغلب .احوال بودند مریض

 پوست و گوشتدیگر کادرِ مسئولِ تشکیالتِ تهرانِ حزبِ توده، بر اثرِ شکنجۀ زیاد با کابل، کفِ پاهایش 

روی پاهایش بایستد یا توانست زیاد  وجه نمی به هیچایان بودند. های پایش عُریان و نم نداشت و عصب

بود و درصورتِ  معموالً در حالتِ درازکش  .اشتبنابراین بیچاره وضع و حالِ بسیار دُشواری د راه برود،

رهای ضروریِ خودش را انجام شد تا راه برود و کا نیاز، با کُمکِ دیگر زندانیان و با دُشواری، بُلند می

های گوناگونی، ناشی از فشارِ زندان یا کهولتِ سنّی،  ایِ بند هم ناراحتی بقیۀ پیرمردهای توده. دهد

 داشتند.

گویی کرد.   های اوّل، حاجی محمود دو سه نوبتِ دیگر هم به بند آمد و طبقِ معمول مُزخرف در آن هفته

کرد نشان دهد  اش سعی می مهه بینی داشت. سرشار از عقدۀ خودکم او کاراکترِ بسیار جالب و عجیبی

تا  کرد میتالشِ زیادی  .آورد ت، و از همه چیز هم سر درمیای مُهّم در زندان اس بسیار باسواد و کاره که

ظاهرِ حاجی محمود را  گاه فریبِ ما زندانیان البتّه هیچش نشان دهد. من فرهنگ و دموکراتخودش را با

 .دیدیم سوادیِ او را خوب می و بی گی مانده و عقبفرهنگی  و خباثت و کثافت و بی خوردیم نمی

 شخصیّت و رفتار و کردارِ او، فقط مورد و موضوعی برای مزاح و شوخی در بینِ ما زندانیان بود.  
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زندان را به سُراغِ ما  فشارِ زیاد از طرفِ ما، باالخره حاجی محمود را مجبور کرد که یکی از مسئوالنِ

تا چند دقیقۀ دیگر، یکی از مسئوالنِ زندان "به بند آمد، و اعالم کرد:  روزی حاجی محمود بیاورد.

کمی بعد، فردی به نامِ حاج داوود لشگری، که در  "های شما پاسُخ دهد. مسألهها و  لئواآید تا به س می

  ها التها و  زن این زمان گویا مُعاونِ انتظامی و امنیتّیِ زندانِ گوهردشت )به عبارتی دیگر، سردستۀ کُتک

وسالِ نه خیلی زیاد، و  ش با سنّمن اندام و الت او فردی دُرشت مان آمد. ی زندان( بود، به سُراغها لُمپنو 

سدارِ یکی از بندهای های اوّل در زندانِ گوهردشت، ظاهراً او پا در سال تیپی بددهن و سادیست بود.

بود که فقط کارِ کشیدند، او پاسداری ساده  می حبسبه نظرِ کسانی که آن زمان در آن بند  .انفرادی بود

ها  ها و مرتبه داد، توانست مرحله نشان می از خودای که او  رحمی ظاهراً، با خشونت و بی کرد. نگهبانی می

ایطِ کُنونی، در شر مسئولیّتِ امنیتّیِ زندان رسید. به مقامِ معاونت و در عرضِ دو سال، .را سریع باال برود

 درواقع مسئولیّتِ بسیاری از کارهای زندان را در دست داشت.    ،لحاظِ عملی و به

ن اش به سالُنِ بند آمدند؛ پاسدارها همۀ ما را ردیف روی زمی به هر حال، حاج داوود لشگری با دارودسته

اگر  حصار نیست. ... اینجا گوهردشت است، قزل"از جُمله گفت:  .نشاندند و او برای ما صحبت کرد
امّا اگر  .رسیم خوب هم به شما می اید، ما کاری با شما نداریم و حتّندان را رعایت کنهای ز ضابطه
قولِ خودتان برخوردهای سیاسی بکنید، به تشکیالت و  به زندان را رعایت نکنید، بخواهید های ضابطه

کنیم  ا شما میچنان برخوردی ب بازی دربیاورید، آن مُنافق ویژه اگر بخواهید بزنید، و به دهی دست سازمان
ها،  و نشان کشیدن پس از این قبیل تهدیدها و خطّ  ".نکنید  فراموش گاه که اگر زنده بمانید، هیچ

ها و  لئوازندانیان س ".تواند مطرح کند ای دارد، می مسألهلی یا ئوااگر کسی س"باالخره لشگری گفت: 

پس از  داد. ای نمی کُننده قاطِع و قانعجوابِ کُدام  کردند، امّا او به هیچ های گوناگونی را مطرح می مسأله

او صادر گردد، جلسه پایان ای حاصل شود و یا تعهُدّی از طرفِ  که نتیجه حدودِ یک ساعت، بدونِ آن

 .ند و در این شرایط ماندگار هستیمدانستیم که فعالً در این ب پس از این جلسه، ما دیگر مییافت. 

 خودمان را برای اقامتِ طوالنی در این وضعیّت آماده کنیم.   توانیم، میتا جایی که می بایست بنابراین، 

ندان های ز امّا دادنِ جیره .گاه نظم و ترتیبی نداشت ولی هیچ فرستادند ما را به هواخوری می حاال، گاه

ما و  آمد تاً مُنّظم به سُراغِ بند میطورِ نسب فُروشگاهِ زندان هم به کرد. داشت سروسامان پیدا می

بند را هم راه  ها و سیستمِ کارگریِ روزِ مسئولیّتغذایی خریداری کنیم.  برای کُمک توانستیم موّادی می

 بنابراین بند نظم و ترتیبِ نسبتاً خوبی پیدا کرده بود. انداخته بودیم،

 

٧ 

ی معلوم شد زود به .شدیم کناریبار مُتوّجهِ زندانیانی در حیاطِ هواخوریِ ساختمانِ  روزی برای نخستین

، بیش از نصف ١ترکیبِ زندانیانِ بندِ باشند.  می، ١از طبقۀ سوّمِ آن ساختمان، معروف به بندِ  ها آنکه 

 ١١برخالفِ بندِ ما )که بندِ  .های غیرمُجاهد بودند دی هم مذهبیها و بقیّه اغلب مُجاهد و تعدا از چپ
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 ١های کوچکِ انفرادی داشتند، بندهای  که سلّولدر طبقۀ دوّمِ ساختمانِ بغلی  ٩شد( و بندِ  نامیده می

های گوشۀ  به هر صورت، زندانیانِ بندِ ما از طریقِ پنجره ی معمولی و بزرگ بودند.ها دارای اُتاق ٣و 

ادلۀ گیری و مُب ، به رابطهخوانی و لب  ده از مورسپلّه، با استفا سالُن و یا پنجرۀ موجود در داالنِ راه

 مشغول شدند.   ،در حیاطِ هواخوری انِاطالّعات با زندانی

به نامِ  ها آناز جُمله یکی از  .سازمانیِ ما هم در آن بند هستند اصغر فهمید که تعدادی از رُفقای هم

خُالصه، من و اصغر و ناصر با رُستم شناختیم، نیز در آن بند بود.  میرُستم، که من و اصغر او را از بیرون 

، ما ٦٠در سالِ  فا کردیم.و خیلی حال و ص صحبت نمودیم ،رابطه گرفتیم ١ دِو رُفقای دیگرمان در بن

واقع، اگر اشتباه  های بزرگِ کُمیتۀ رهبریِ بخشِ سازمانیِ خودمان را در خانۀ رُستم )در چند بار جلسه

م باه .شناختیم ا از آن زمان میبود.( برگُزار کردیم، و او ر همسرشنکنم، خانۀ پدر و مادرِ خودش یا 

به ما داد، و گفت  ١رُستم توضیحِ کوتاهی دربارۀ بندِ  قا هم کردیم.یادی از آن روزها و برخی از آن رُف

فوری با رُستم  اصغری و سامان، هم در آن بند هستند. سازمانیِ ما، یعنی نَق که دو نفرِ دیگر از رُفقای هم

ن روز، بعد آ ک دیکشینریِ مُعتبر از او بگیرد.تا شاید بتواند یک کتابِ زبانِ خارجی یا ی واردِ مُذاکره شد

ها و  و اتفّاق ٦٠و از آن روزهای سالِ  من و اصغر باهم قدمی طوالنی زدیمبا رُستم،   از پایانِ ارتباط

سال پیش  به سازمان، یعنی یک ٦٢رُستم در ضربۀ سالِ ادِ گوناگون یادِ بیشتری کردیم. ها و افر جلسه

گاهِ اوین،  در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٤من ابتدا از طریقِ جمشید سپهوند، در اُتاقِ  از ما، دستگیر شده بود.

اطالّع پیدا کردم که رُستم و نَقی و چند نفرِ دیگر هم در رابطه با ضربه به دبیرخانۀ سازمان دستگیر 

 بودند.  شده

 

٨ 

، گپ کناریدر تختِ وادارِ دکتر علی شریعتی روزی روی تخت نشسته بودم و با فرشید، زندانیِ ه

اصالً به چه  کردید؟ لیتِ مُنّظمِ تشکیالتی میدهی داشتید، و فعا شما سازمانآیا "از او پُرسیدم:  زدم. می
هوادارانِ دکتر علی شریعتی هرچند که یک ": گفتدر پاسُخ  "؟اند دلیل و اتهّامی شما را دستگیر کرده

ی مُختلف به فعالیت ها ناادی انجمن و کانون با عُنوتشکیالتِ سرتاسری و واحدی نداشتند، امّا در تعد
کردیم، تدریجاً صفِ  که ما از ابتدا از افکارِ مُتّرقی و انقالبیِ اسالمی حمایت می به دلیلِ آن پرداختند. می

با آغازِ فشار روی نیروهای انقالبی و مُترّقی، ما هم  شد. یروهای مذهبی کامالً جُدا میما از رژیم و دیگر ن
محفلی و  صورتِ فردی و خوردیم، و به هایی می گرفتیم و تدریجاً ضربه ر جبهۀ مُخالفینِ رژیم قرار مید

 .ای اساسی خورد ن طیف بود که ضربهگروهِ فُرقان نخستین جریان از ای شدیم. گُروهی دستگیر می
ش  ا شدند و فعالیت تبازداش ٦٠اش در بهمنِ سالِ  سپس نوبتِ گروهِ آرمانِ مُستضعفین بود، که رهبران

های فرهنگیِ وابسته به افکارِ دکتر  های ابالغ یا نشرِ افکارِ شریعتی، کانون بعد کانون پایان یافت.
پس از وارد شدنِ سازمانِ  کوچکِ مُوحدّینِ انقالبی هم ضربه خوردند. شریعتی، و باالخره گروهِ

ی به شت که همۀ نیروهای مذهبیِ غیرحکومتتصّور دا ه،کرد  خلق به فازِ نظامی، رژیم وحشت مُجاهدینِ
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این  ها آنهای طرفدارِ افکارِ علی شریعتی، گویا  ویژه در موردِ محفل به .مُجاهدینِ خلق خواهند پیوست
ها  ها و گروه بنابراین، عواملِ رژیم شروع به دستگیریِ افرادِ این محفل دیدند. امکان را تقریباً قطعی می

ظاهراً، آن زمان در داخلِ گروهِ آرمانِ  ه گروهِ آرمانِ مُستضعفین کردند.ق بویژه نیروهای مُتعّل به
باید از سازمانِ مُجاهدینِ خلق حمایت کنند و به  می ها آنمُستضعفین هم این بحث مطرح بود که آیا 

اد واقعاً به دیِ خُر گویا تعدادی از اعضای گروه هم پس از سی انه برضّدِ رژیم بپیوندند یا نه؟مُبارزۀ مُسلحّ
کرد،  های درونیِ این گروه اطالّع پیدا می رژیم هم، که ظاهراً از طریقی از بحث مُجاهدین پیوستند.

 ".کار شد و بسیاری از افرادِ گروهِ آرمانِ مُستضعفین را دستگیر و گروه را از هم پاشاند سریع دست به

 

٩ 

 ...١٤اهلل قیاسوند یادِ دکتر سیف با

 .آمدند، آشنا شدم حصار می در قزل ٣در واحدِ  ٥ای، که از بندِ  از زندانیانِ توده ای هعدّ از طریقِ ناصر با

در رابطه با   قیاسوند تیپِ بسیار جالبی بود. او پزشک و افسرِ ارتش بود،اهلل ، دکتر سیفها آندر بین 

شِ خُمپاره در جبهۀ جنگ، دراثرِ ترک بود.تشکیالتِ مخفیِ نظامیانِ حزبِ توده دستگیر شده 

اش  ها با چندین بالشت در زیرِ بدن شب .های زیادی دیده بود اش صدمه بدن های مُختلفِ قسمت

بسیار مُبارز و مُقاوم و شُجاع، و تیپی بامعرفت و خاکی و جااُفتاده بود.   خوابید تا درد را کاهش دهد. یم

اهلل  روزی از سیف .د قیاسوند آشنا بودما فردی به نامِ مُحمّهای پیش از انقالب، در امریکا من ب در سال

وقتی این  ترش است. که مُحّمد برادرِ بزرگ گفت یا او نسبتی با مُحّمد دارد؟قیاسوند پُرسیدم که آ

رت و اهلل قیاسوند و هم او در چهرۀ من، تعجّب و حی کردیم، هم من در چهرۀ سیف صحبت را باهم می

اندازه تفاوتِ اخالقی و شخصیّتی باهم داشتند.   ین دو برادر بیچراکه، ا ،دیدیم دیگر را می افسوسِ هم

مُحّمد قیاسوند، که قبل از انقالب من و او در امریکا باهم در یک دانشگاه بودیم، از رژیمِ شاه دفاع 

 که او در آن این ،تر از آن مُهّم .که همواره طرفدارِ وضعِ موجود بودطلبی بود  کرد و اساساً تیپِ فُرصت می

 و نوشت ناف می و برایشان دورِ دید نوشت و نافِ دُخترانِ امریکایی را می زمان در امریکا دُعا می

اهلل قیاسوند واقعاً و انصافاً شخصیتّی مُبارز و فداکار و  درمُقابل، سیفکرد.  اصطالح سِحر و جادو می به

 .داشتنی بود دوست قابلِ اعتماد و

او اغلب در  .روانی داشت-ه بود که مُشکلِ روحیبا جمعِ ما آمدحصار  زندانیِ مُجاهدی هم از قزل

داد و  خودش را از دست می نشست و کاری به کسی نداشت، امّا گاهی هم کُنترلِ ای از سالُن می گوشه

 بودیم. گی باید در رابطه با او همواره بسیار مُحتاط می ما همه کرد. مُشکل ایجاد می
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١٠ 

 در زندانِ گوهردشت... دهابن رابطه بینِ و ستماّ

قِ مُختلف (، از طُر٩و  ١( و بندهای ساختمانِ بغلی )بندهای ٣( با بندِ باالیی )بندِ ١١رابطۀ ما )بندِ 

بتوانند  ها آنبود تا  پلّه باز  دشان به راههواخوری داشت و درِ بن ٣زمانی که بندِ  شد. برقرار و تنظیم می

، که البتّه در این زمان از پُشتِ درِ داالن و بندِ ما ستبای می ها آننند، بینِ حیاط و بندِ خودشان تردّد ک

سپس کسانی  تند تا مُواظبِ نگهبانان باشند،گذاش مور میٴزندانیانی را ما ها آنکردند.  بسته بود، عُبور می

ریکِ موجود در زیرِ آمدند تا از فضای با خواستند رابطه بگیرند پُشتِ درِ داالن و بندِ ما می که می ها آناز 

و کتاب هم به  از این طریق، زندانیان حتّا کاغذ و یادداشت .با زندانیانِ بندِ ما صحبت کنند این در

طرفِ حیاط،  زمانی هم که ما هواخوری داشتیم، تعدادی از ما به جای پایین رفتن به دادند. دیگر می هم

 گرفتیم.   می ستماّسه با زندانیانِ آن بند  رفتیم و از زیرِ درِ داالنِ بندِ ها باال می از پلّه

گیری  در این صورت، کسی که مشغولِ رابطه .شد گاهی در پُشتِ در صف ایجاد میبرای رابطه گرفتن، 

خویش آگاه  نوبتِاز  ها آنکرد تا  اعالم می در نوبت بودند، ستماّکه برای  را ای اسامیِ افرادِ بعدی ،بود

اجبار باید از بغلِ درِ داالنِ   به ها آنبود، چراکه  تر  راحت ٣برای زندانیانِ بندِ ری گی این نوع رابطه .باشند

تر  ما این کار خطرناک برای زندانیانِ بندِ امّا ،طرفِ حیاط بروند کردند تا به می بندِ ما در طبقۀ دوّم عُبور

پُشتِ  رفتیم تا به طرفِ باال می پلّه به در راه ستبای طرفِ حیاط می به پایین و به ما به جایِ رفتن زیرا، بود

به همین دلیل هم،  .جا نداشتیم اُفتادیم، توجیهی برای بودن در آن اگر گیر می برسیم. ٣درِ داالنِ بندِ 

 دادند تا مُواظبِ آمدنِ پاسدارها باشند.   همواره افرادی نگهبانی می

حیاطی بینِ دو  ، چونتر بود ی، کمی مُشکلنِ بغلدر ساختما ٩و  ١رابطه گرفتن با زندانیانِ بندهای 

خوانی و  زنی و لب معموالً از طریقِ مورس ها آنبا  ستماّدر ابتدا،  انداخت. فاصله می ها آنساختمانِ ما و 

ها شروع به ارتباطِ مُستقیم با  دیری نگذشت که بچّه ا. امّگرفت دور صورت می اشاره از راهِ و ء ایما

و وبدل کردنِ نوشته و کتاب این کار از طریقِ فرستادنِ یادداشت و ردّ کردند. می زندانیانِ آن بندها هم

الیِ  به در حیاطِ هواخوریِ خودشان بودند، ما از ال ها آنگرفت: زمانی که  به ترتیبِ زیر صورت می

ۀ حاویِ هایمان، با استفاده از نخِ نایلونیِ مُحکمی، یک توبره یا کیس های فلزّیِ پوششیِ پنجره کرکره

ایستادند و سریع  در بغلِ دیوارِ حیاط می ها آن .کردیم ا به داخلِ حیاط آویزان مینوشته و کتاب و غیره ر

سه فوری در همان کی ،ما بفرستند برایخواستند  را که میداشتند، و هر چیزی  موّادِ داخلِ توبره را برمی

خطرش خیلی بیشتر بود و باید با رعایتِ کاملِ گونه ارتباط  این گذاشتند تا ما باال بکشیم. البتّه می

 گرفت.   شرایطِ امنیتّی و گذاشتنِ تعدادی نگهبان صورت می

 

١١ 

 کامران، که قبالً .زندانیانِ بندهای دیگر بودگرفتن با  ستماّروز کارشان  و  برخی از زندانیانِ بند، شب

کُمکِ کامران، باالخره مُوفّق شد که یک  با ام، یکی از همین افراد بود. اصغر کردهاش صحبت  در باره
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ی انگلیسی و فرانسه را از طریقِ ها ناجلد دیکشینریِ وبسترِ انگلیسی و یکی دو کتابِ داستان به زب

حال بود، امّا همین موضوع در آینده سببِ بُروزِ  او از این بابت بسیار خوش .بگیرد ١رُستم از بندِ 

ترین  ترین و عجیب شهریِ من، و یکی از جالب کامران بچّۀ تبریز و همناراحتی بینِ اصغر و کامران شد. 

را در تبریز  اش کار بود که دیپلُم جوانی هُنرمند و ظاهراً ورزشهایی بود که من در زندان دیدم.  شخصیّت

گفت که در زمانِ  خودش میشده بود.  با در دانشگاهِ تهران سپس واردِ دانشکدۀ هنرهای زی گرفته، 

هایی  ویکی دو سال بیشتر نداشت، و تا آن زمان حتّا یک جلد کتاب هم دربارۀ موضوع ب بیستانقال

ظاهراً، قبل از انقالب سرش فقط به کارِ  بود.نخوانده  و اقتصاد و فلسفه و انقالبمانندِ تاریخ و سیاست 

یگران با م همانندِ دسونامیِ انقالب، گویا او را ه .پوشی مشغول بود ختربازی و مُد و شیکهُنری و دُ

کرد  می  گیر مُطالعه طورِ پِی کرد که در جریانِ انقالب هم، نه به یخودش اقرار مراه کرده بود.  خودش هم

جویی از او  گامِ دانش های پیش گویا پس از انقالب، روزی بچّه و نه در فعالیتی جدّی درگیر بود.

پذیرد.   و کامران هم می کُمک کند ها آناطی به اش در طرّاحی و خطّ خواهند که به دلیلِ توانایی می

گامِ دانشگاه، و درنهایت حتّا برای تشکیالتِ  گامِ دانشکده، بعد برای پیش گفت که ابتدا برای پیش می

بتّه، پس از ال .کرد. به این ترتیب واردِ فعالیتِ سیاسی شد هایی تهیّه می دایی طرحهای ف سازمانِ چریک

اکثریّت  –در انشعابِ اقلیّت یتِ سیاسی و تشکیالتی درگیر بود.با جدّیت در فعال آن، به گفتۀ خودش،

در رابطه  عاطفه و رفاقتبا بیشتر  ت که این کارشگف می .، با سازمانِ فداییانِ اقلیّت رفت٥٩در سالِ 

 .صورت نگرفت گیریِ تئوریک و سیاسی از رویِ مُطالعه و تحقیق و موضعو  بود

ستگیر، و به جویی د گامِ دانش به جُرمِ هواداری از سازمانِ اقلیّت و عُضویّت در پیش ٦٠کامران در سالِ 

کشید، امّا درنهایت حاج داوود  حبسحصار  مُدتّی در اوین و سپس در قزل .سه سال حبس محکوم شد

ا او ر دهی در زندان به کامران زده، انهای جدیدی در رابطه با فعالیتِ سیاسی و سازم رحمانی اتهّام

 محکوم شد.د و این بار به حبسِ ابد شدر اوین تجدیدِ مُحاکمه  دوباره روانۀ زندانِ اوین کرد. کامران

با کامران در  ٦٠بسیاری از زندانیانی که از سالِ  حصار برگرداندند. ه او را به قزلپس از مُدتّی، دوبار

 .کرد و مُشکل ایجاد می مسألهودش زندان بودند، اعتقاد داشتند که در آن دوره او بیهوده برای خ

این قضیّه که کامران بیهوده برای  اش استفاده نمود. تجدیدِ مُحاکمهها برای  رحمانی هم از همان موضوع

رورِ زمان که کامران را بیشتر به مُ امّا ،در ابتدا برای من کمی ناروشن بودخودش مُشکل ایجاد بکند، 

 شدم.   گیِ امکانِ این موضوع  گونه چه شد، تاحدّی متوجّهِ و صمیمی و هم با من خیلی نزدیک شناختم و ا 

 .سابقۀ دوستی و آشنایی داشته است ترِ من پس از آشنایی با کامران، متوجّه شدم که او با برادرانِ جوان

 کامران بالفاصله کردند. ریز در یک محلّه زندگی میدر تب دۀ او و خانوادۀ خواهربزرگِ مندرضمن، خانوا

)همانندِ بسیاری دیگر از زندانیان، او هم  ".من با دکتر فامیل هستم"این شایعه را در بند راه انداخت: 

 و و روز تقریباً با همۀ زندانیان ارتباط داشت که قبالً هم گفتم، کامران طور کرد.( همان مرا دکتر صدا می

تالش و کُمکِ زیادی  د. در این بندگذران با زندانیانِ مُختلف می و قدم زدن شبِ خودش را در صحبت
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بگیرند.   ١هایی را از بندِ  باالخره توانستند کتاب ها آن .ندهای بغلی برای اصغر کتاب بگیردکرد تا از ب می

ی خارجی ها ناشد که کامران را به کتاب خواندن یا یادگیریِ زب کرد مُوّفق نمی اصغر هر کاری می

ند و یا زبانِ خارجی یاد که بتواند مُطالعه ک آرامش نداشت تا اینای  کامران لحظه. تشویق و جلب کند

اندن یا کرد که ابداً عالقه و توانایی و حوصلۀ کتاب خو خودش صادقانه پیشِ من اعتراف میبگیرد. 

کرد که اهلِ کتاب  دم بود، تظاهر می با اصغر و ماها بیشتر هم شرکت در کالس را ندارد. این روزها، چون

اهلِ این کارها کرد، که   بولو خودش هم ق ،پس از اندکی تالش معلوم شد امّا ،مُطالعه است خواندن و

 نیست.

صحبت، و در عینِ  پیمان فردی بسیار شوخ و خوش .پیمان دوستیِ خوب و نزدیکی داشت کامران با

تاری تفاوُتِ ظِ رفلحا های هُنرمندی بودند، امّا به هردو تیپ بود. لِ مُطالعه و شعر و آوازخوانیحال اه

که هردو  و با این شان باهم رفیق بودند تجربۀ زنداناین دو نفر درضمن از اوایلِ  زیادی باهم داشتند.

به  یبخش .ی هم به زندانیانِ مُجاهد داشتندامّا گرایش و نزدیکیِ خاصّ ،شدند زندانیِ چپ محسوب می

اش مُجاهد  کشیده بودند که اکثریّتِ زندانیان سحبها یا بندهایی  که هردو اغلب در اُتاق بود این دلیل

ند.  که در بینِ زندانیانِ چپ هردو افرادی مُستّقل و خاصّ بود هم شاید به دلیلِ این ی دیگر، و بخشبودند

ست توان او هم مُتقابالً می .بود که کامران به او اعتماد داشتزندانیانِ چپ  استثنابه هر صورت، پیمان از 

ای از سالُن جمع شده  وشهای در بند در گ های چپِ غیرتوده روزی بچّه ن را کُنترل کند.تاحدّی کامرا

شوخی و جدّی  به ،هرود که پیمان رو به کامران کرد هیچ یادم نمی .خندیدیم گفتیم و می بودیم، می

شود  میه رد تا هرکسی ک گذاری بند می ی و در وسطِ راهرویِآور تو مغزت را درمی کامران جان!"گفت: 
 ".گی خواهد کشید وروِش را ادامه بدهی، درنهایت کارِ تو به دیوانه اگر این راه انگولکی به آن بکند.

 

١٢ 

 بازدیدِ آخوند مُرتضوی، مسئولِ زندان، از بندِ یازده...

ت.  بعدازظُهرِ روزی، حاجی محمود باز هم در بند ظاهر شد و طبقِ معمول به گشت زدن در سالُن پرداخ

دارِ زندانیان، او ناگهان  درمُقابلِ پُرسش و اعتراضِ ادامه گذاشتند. نیان او را دوُر نموده، تحتِ فشار میزندا

گی در راهروی بند جمع شویم تا یکی از مسئوالنِ زندان بیاید و  اعالم کرد که ساعتِ هشتِ شب همه

شب ابتدا تعدادی پاسدار به  ساعتِ هشتِهد و به مُشکالتمان رسیدگی کند. های ما پاسُخ د به پُرسش

 .رود یکی از مسئولینِ زندان باشیمتا مُنتظرِ و در راهروی بند روی زمین نشاندند بند آمدند و همۀ ما را

سپس، پاسداری یک ای ایستاد.  دمِ درِ بند در گوشهچند دقیقه بعد، حاجی محمود هم واردِ بند شد و 

آخوند مُرتضوی خودش واردِ  اندکی بعد .زندانیان گذاشت راهرو و جلویِ ماصندلی را آورد و در وسطِ 

 روی آن صندلی نشست.   ها ناخو بند شد و مانندِ روُضه

شد که در  و درظاهر تیپی نسبتاً خوشرو بود. گفته میسال  آخوند مُرتضوی، مسئولِ زندان، فردی میان

دشت راه را در زندانِ گوهر ١شمارۀ  اصطالح عُمومیِ با آوردنِ دویست زندانی از اوین بندِ به ،٦٢سالِ 
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کند، و  حصار به گوهردشت مُنتقل می زندانیانِ بیشتری را تدریجاً از اوین و قزل او سسپانداخته بود. 

ودش هم مسئولِ این زندان درنهایت خ . دردهد مومیِ دیگری را هم تشکیل میبندهای انفرادی و عُ

ا بیرون ه ، او زندانیانِ قدیمی را از انفرادیها نادر زند "حاتاصال"، با آغازِ دورۀ ٦٣در سالِ  شود. می

را به  ها آن ،آوری نموده انیانِ توّاب را جمعزند چنین، دهد. هم هم تشکیل می یآورد و بندهای دیگر می

بندِ جهادِ زندانِ گوهردشت، که در ساختمانی جُدا از مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان قرار دارد، انتقال 

در عینِ حال، او  بکشند. حبسکاری و زندگی کنند و  جا باهم کار و هم ها بتوانند در آن تا توّاب هدد می

 ،کند موضعی واگذار می دانیانِ سرِطورِ غیررسمی به خودِ زن مسئولیّتِ داخلیِ بندها را هم به ٦٣از سالِ 

تعدادِ زندانیانِ در آن دوره، چون  سابقه بود. در آن زمان، امری بی ی ایران،ها ناچیزی که در دیگر زند

 ٦٣که، در سالِ  این  گی بود. خُالصه گی در زندان هفته ادهمُالقاتِ خانو گوهردشت هنوز خیلی زیاد نبود،

 ها ناگرایانِ اُمورِ زند اصطالح اصالح و برای مُدتّی پس از آن هم، او یکی از افرادِ مُتعّلق به گرایشِ به

 شد. محسوب می

اساس  صحبتِ او در .رانیِ کوتاهی کرد ، موعظه و سُخنضوی، پس از نشستن روی صندلیآخوند مُرت

کید داشت که زندانِ گوهردشت وضعیّت و شرایط و امکاناتی ٴو بیشتر رویِ این نُکته تا تهدیدآمیز نبود

، امکاناتِ زندان که: اوالً شُمرد، عبارت بودند از این هایی هم که می دلیل حصار دارد. تفاوت از زندانِ قزلمُ

ها و شرایطِ  ثانیاً، برخی ضابطه .حصار است کمتر از قزل ،ساختمانی و حیاطِ هواخوری لحاظِ به

لِ بندها، بهتر از ها در داخ گیِ اختیارها و مسئولیّت گونه گی و میزان و چه گوهردشت مانندِ مُالقاتِ هفته

را قانع کند که راهی را که بندهای اصلی و تالش داشت ما  داو در ادامۀ صحبتِ خو حصار است. قزل

در هر زندانِ  البتّه، زندانبان رفتند، ما در پیش نگیریم. ( می٣ و ١قدیمیِ این زندان )یعنی مثالً بندهای 

موضعی معموالً  کرد، ولی چنین تاکتیکی در موردِ زندانیانِ سرِ ها را می همین تالش جُمهوریِ اسالمی

 بود.   کارساز نمی

ربط و  طورِ بی که در آن او به داد جانبه و مُفصّلی را ارائه  یک پایان، آخوند مُرتضوی تحلیل و پُلمیکِدر 

ها و  کرد، لیبرال )مُجاهدین( را محکوم می "مُنافقین"دانست،  پایه مارکسیسم را مردود می بی

تَنه نابود و مغلوب  یک را غربی و شرقی "تکبارِاس"های ایرانی و  ها و کُمونیست طلبان و چپ سلطنت

همه آزاد هستند مُدّعی بود:  و اساس را هم داشت و ادّعایِ بی همواره این پُز ساخت. در صحبتِ خود می

کرد و قول  کید میٴدرضمن تا اینجا دموکراسی موجود است و از این نوع خُزعبُالت. ؛نظرشان را بگویند

های  ضابطهاش از ما این بود که  ا خواستِ مُتقابلتنه .های ما رسیدگی بکند به همه خواستداد که  می

ا و ه مسألهها و  لئوااز زندانیان خواست که س ، رانی زندان را رعایت کنیم. پس از پایانِ سُخن

آهنگیِ خاصّی در بند  رو شدن با او هم به باید اذعان کنم که ما برای رو هایشان را مطرح بکنند. مُشکل

 کردند.   هایی را عُنوان می مسألهها و  لئواها از طرفِ خودشان س راد و گروهاف بنابراین ،نکرده بودیم
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کنم که در این  وار یادآوری می طورِ خُالصه ها و برخوردهای زندانیان، ابتدا به قبل از پرداختن به خواست

ترتیب بود:  های گوناگونِ درونِ زندانیان از وضعیّت جامعه و حکومت و زندان به این زمان تحلیلِ گرایش

است، نظام در حالِ  شان این بود که شرایط برای انقالب و براندازیِ رژیم فراهم زندانیانِ مُجاهد تحلیل

برخوردِ این زندانیان با مسئوالنِ زندان در  .در حالِ خیزش برعلیهِ رژیم هستندو مردم  فُروپاشی است

شان این بود که وضعیّت و  ای تحلیل انیانِ تودهزند. نوعی دفاعی و مُحتاطانه بود این زمان، هنوز هم به

با  .در حالِ شورش و براندازی نیستند موقعیّتِ انقالبی موجود نیست، رژیم هنوز مُسلّط است، و مردم

ان بسیار تُند و افراطی زندانیان با مسئوالنِ زند طیف از این حال، اخیراً تاکتیک و شیوۀ برخوردِ این

ی ها ناافرادی از جریوماً برخوردهای خطّی و سازمانی داشتند. البتّه عُمهردو طیف این  شده بود.

جویانه خّطِ دفاع از حقوقِ  یافته، مُحکم و مُبارزه صورتِ سازمان ای، البتّه نه به گوناگونِ چپِ غیرتوده

بحث و ای اساساً اعتقادی به  امّا اکثریّتِ نیروهای چپِ غیرتوده ،کردند دنبال میزندانیِ سیاسی را 

بنابراین در چنین  زندانِ جُمهوری اسالمی نداشتند،مُذاکره با و یا پُرسش و درخواست از مسئوالنِ 

 کردند.   تاکتیکِ سکوت و تحریم را اختیار می ها آنها  موقعیّت

های مُتفاوتِ خودشان،  ای و مُجاهد براساسِ تحلیل و تاکتیک به هر صورت، فقط چندین زندانیِ توده

بود که جلسه را  چنان تُند ای آن کردند. برخورد و رفتارِ برخی از زندانیانِ توده ایی را مطرح میه مسأله

گی  به نماینده ها آنشان این بود نشان دهند که  برخی از زندانیانِ مُجاهد هم تنها سعی کرد. مُتشنّج می

انِ مُجاهد هم شروع به از زندانی در این میان، سعید کنند. بند پُرسش و اظهارِ نظر میاز همۀ زندانیانِ 

های صنفی و نیازهای واقعیِ زندانیان و  او اتفاقاً و انصافاً بیشتر در رابطه با خواست صحبت کرد.

دی از العملِ تُن کرد که سببِ عکس مطلبی عُنوان نمی .زد ی که در بند موجود بود حرف میکمبودهای

موضعی دفاعی و در این زمانِ خاصّ، مسئولِ زندان در چون در این جلسه  طرفِ مسئوالنِ زندان بشود.

موقعی که سعید مشغولِ صحبت بود ناگهان حاجی محمود وسطِ حرفِ او پرید و  قرار داشت، بنابراین

ی کرد و التماس می های گوهردشت بودی همین انفرادی در یادت رفته؟ ٦١آقا سعیدخان، سالِ "گفت: 
ات  خودت و وُجدان خواهی های ناگُفته داری، و می گفتی که مطلب می .که ببرمت پیشِ دادیار یا بازجو

خُالصه، این قضیّه یادت  هم به همان شرایطِ سابق برگردد. تواند هنوز این زندان می را راحت کُنی.
دیگر جایی  .، و بقیّۀ زندانیان هم ساکت شدندسعید صحبتِ خودش را ناتمام گذاشت و نشست ".نرود

 حث با زندانبان باقی نبود.  ل و بئوابرای س

بازی جلو آمده بودند، ناگهان به تخریبِ  گرایی و دموکراسی اصطالح اصالح هچرا مسئوالنی که با پُزِ ب

ها و  که آخوند مُرتضوی درمُقابلِ برخوردها و خواست شخصیّت و تهدید روی آوردند؟ برای آن

توانست  وجه نمی هیچو به  قرار گرفته بودف و کامالً دفاعی های زندانیان، در موضعی ضعی پُرسش

کُمکِ  حاجی محمود، همانندِ هر نوکرِ وفاداری، از فُرصتِ صحبتِ سعید استفاده کرد و به .گو باشد پاسخ

که  حنه و جّو را در جلسه تغییر دهد. سعید فقط بدشانسی آوردتا ص رییس و اربابِ خودش شتافت

 موردِ حملۀ حاجی محمود قرار گرفت.  
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باشد یا نباشد،  توانست مُتکیّ بر واقعیتّی که می میشه از این نوع برخورد و تاکتیکالبتّه، زندانبان ه

برای فرار از شکنجه و  ها نا، اکثریّتِ زندانیان در اغلبِ زند٦٣تا  ٦٠های  در شرایطِ سال کرد. استفاده می

های ضروری و  زندانبان در موقعیّت ند.شد هایی می نشینی جبور به عقبشان، م کُشتار، و برای حفظِ جان

این اتفّاقِ باال در رابطه با سعید هم،  .کرد برداری می به نفعِ خودش بهرهزندانیان  "ضعفِ"خاصّی، از این 

گفت که او  و می کرد از یک طرف سعید را تهدید می حاجی محمودبود. یکی از همین موردها 

از  .مجبور بشوند همه چیز را رو کنند ها آنری کند که اصطالح ضعف نشان داده است و نباید کا به

 ٦٣تا  ٦٠های  تواند به همان شرایطِ سال گفت که وضع می کرد و می ، او همۀ ما را تهدید میطرفِ دیگر

یِ فشار و حملۀ که، حاجی محمود با تاکتیکِ ارعاب و تخریبِ شخصیّت جلو این خُالصه .برگردد

 ست. ب زندانیان را می

ایِ صنفیِ زندانیان را در رابطه با مُنّظم شدنِ  های پایه یانِ جلسه، برخی از زندانیان خواستدر پا

او هم قول داد  .خوند مُرتضوی مطرح کردندنگاری و غیره با آ ها، هواخوری، مُالقات، بهداری، نامه جیره

تا ما بتوانیم  د را باز کنندهای بن درهای سلّولجا دستور داد که  همان ها رسیدگی بکند. مسألهکه به این 

طورِ مُنّظم باز کنند. در موردِ مُالقات هم،  فرمان داد که حیاطِ هواخوری را هم به .استفاده کنیم ها آناز 

به حاجی محمود دستور داد که  ستند تا ترتیبِ آن کار را بدهند.ه ستماّها در  گفت که با خانواده

ی طورِ مُرتّب داده خواهند شد و ال ا بهه قول داد که جیره ا بگذارد.را در اختیارِ م١٥نگاری های نامه فُرم

 آخر.

چنان محدود و دُشوار  آنبود: شرایط و وضعیّتِ زندگی را  چنینتاکتیکِ اصلیِ زندانبان در این زندان 

 ندان تقاضا واز مسئوالنِ ز ایِ خودشان مجبور بشوند ی پایهکه زندانیان برای رفعِ نیازها باید کرد

تاحدّی پاسُخِ مُثبت  ها آنهای  بعد از مُدتّی، مسئولِ زندان بیاید و به خواست .هایی بکنند درخواست

بگردند.  ای با مسئوالنِ زندان  شوند که واردِ دیالوگ و رابطه به این ترتیب، زندانیان مجبور می بدهد.

کم  ی، طّیِ دو سه هفته کمپس از آمدنِ آخوند مُرتضوی و آن جلسۀ کذای .طور هم شد درعمل، همین

 و امکاناتِ بیشتری هم در اختیارمان قرار گرفت. ایطِ بند در برخی موردها بهتر شدوضعیّت و شر

های گوهردشت  رادیو انف ٦٢ - ٦٠های  مُدتّی بعد از این جلسه، روزی با زندانیانِ قدیمی در موردِ سال

های انفرادی و  ها در سلّول در ابتدا، ما ماه"کرد:  می گونه تعریف ها این ی از این بچّهیک کردیم. صحبت می
و ما  کاری به کارمان نداشت ها کسی اصالً زیرِ فشارِ شالّق و شکنجه و ترور بودیم.  بعد از آن، برای ماه

بسیاری تا حّد و مرزِ  که طوری ،کشیدیم می حبسارتباط با هیچ انسانِ دیگری  در سکوتِ مُطلق و بی
 رسیدند. جُنون هم میپریشی و  وانر
آمد و از یک زندانیِ خاصّ، یا از تمامیِ  کارِ افسرِ نگهبان یا دادیارِ زندان این بود که هر از گاهی می 

باش  ،کرد که: هنوز آدم نشده ای طرح میم وگو معموالً در پایانِ گفت .کرد هایی می بند، پُرسش زندانیانِ
ای  ای و سهمیّه دوره طورِ شالّق و شکنجه هم به رفت. و میکشید  اش را می هم راه بعد .تا آدم بِشی
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 ها آنکه،  پس از مُدتّی طوالنی، برخی از زندانیان شروع کردند به در زدن و گفتنِ این موجود بود.
زندانبان بود که  نوبتِ ببینند تا اعالمِ انزجار بکنند. حاال خواهند بازجوی خودشان یا دادیارِ زندان را می

به هر  دانیان امتیازهای بیشتری بگیرند.پذیرفتند، تا بتوانند از زن ابتدا نمی ها آن معموالً .زی بکندفیلم با
نشینیِ  شدند که عقب حال، این پروسه ادامه داشت و در جریانِ آن بسیاری از زندانیان مجبور می

طوالنی و کُشنده بیرون  یها تا بتوانند از آن انفرادی در موردهایی هم استراتژیک، بکنندتاکتیکی، و 
لحاظِ روحی و روانی، شرایطِ  به آمدند. ماندند و کوتاه نمی ها می بیایند. البتّه، بسیاری هم در انفرادی

اصطالح اعالمِ بُریدن و توبه  یی که بهها آنچه  ،برای همۀ زندانیان ایجاد شده بودبسیار دشواری 
 ".کنند و در انفرادی بمانند خواستند مقاومت یی که میها آنکردند، و چه  می

 

١٣ 

 جمعی در بند... حرکتِ اعتراضیِ

های سحرخیز  شدیم، بچّه در یکی از روزهای بعد از آن جلسه، وقتی صُبح در سالُنِ بند از خواب بیدار 

ها را  ولرِ سلّد داخلِ بند شده، زود صُبحِ ها آن ظاهراً .اند ها را باز کرده ها درِ سلّولاطالّع دادند که پاسدار

 موضوعِ بالفاصله .ها پرداختیم توی راهروی بند ریختیم و به بررسیِ سلّول  صه، همهخُالباز کرده بودند. 

قرار شد که هیئتِ  رفت امّا بعد نامُنّظمی پیش می صورتِ در ابتدا این کار به سلّول آغاز شد. انتخابِ

درنهایت، زندانیانِ مُجاهد  ها بپردازد. سلّول و تقسیمِ این مشکل نندۀ بند به سروسامان دادنِک آهنگ هم

ای،  ما زندانیانِ چپِ غیرتوده .ا از ابتدا تا وسطِ بند برداشتندهایی ر و مذهبی، نسبت به تعدادشان، سلّول

 .سطِ بند بینِ خودمان تقسیم کردیمکه تعدادمان پانزده نفر بود، چهار یا پنج سلّولِ بعدی را در و

 اکثریّتی قرار گرفت.   –ای ند هم در اختیارِ زندانیانِ طیفِ تودههای انتهای ب سلّول

رفِ حیاطِ هواخوریِ خودمان ط به اش سلّولی در بخشِ میانیِ بند رسید که پنجره به اصغر و ناصر و من

ها، بعضی از  شده از یکی از تخت با استفاده از میلۀ کنده کاری که انجام دادیم این بود که نخستینبود. 

اطِ هواخوریِ خودمان تا بتوانیم دیدی از حی رۀ پوششیِ پنجره را کمی کج کردیمرهای فلزّیِ کرکنوا

و مشغولِ بازسازی و مُرتّب کردنِ  از سالُن به سلّول انتقال دادیم هایمان را بعد هم وسیله .داشته باشیم

ها  یم. روزِ بعد، به جانِ سلّولجا قرار داشتند، خوابید ها آن هم در سالُن، که تخت شدیم. آن شب را ها آن

در داخلِ هر سلّول، لولۀ شوفاژِ کُلفت و  .یمبندی و غیره پرداخت قفسه و طبقهبه ساختنِ  ،هاُفتاد

مرّۀ ، برای نگهداریِ لوازمِ ضروری و روز"تی بی تی"که معموالً روی آن یک  وجود داشتای  خمیده

ی جالبِ دیگری هم دُرست ها تزیینات و ساختارها بچّه ها، در برخی سلّول شد. افرادِ سلّول، ساخته می

ها  بچّهفلزّیِ سلّولِ انفرادی سرِ جایِ خودش بود،  که هنوز توالتِ ها آناز جُمله در بعضی از  .کردند می

 کردند.   های دیگری می از جایش استفادهچنین  همو  آنکندند و از  آن را می

، هرسه به این شکل .از سالُن به داخلِ سلّول بیاوریمۀ فلزّی را طبق نهاد کرد که یک تختِ سه اصغر پیش

ه ها برای خوابیدن ب شد شب نفرمان مجبور نمی و یک یا دو توانستیم در داخلِ سلّول بخوابیم نفر می
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با مُکافاتِ زیادی یکی از  .نهاد مُوافقت کردیم و ناصر با این پیش من سالُن یا به راهرویِ بند برود.

بسیاری از زندانیانِ بند  ن به داخلِ راهرو مُنتقل نمودیم.طبقه را ابتدا از سالُ سنگینِ سه های تخت

و ثانیاً اگر هم عُبور  کند والً از درِ سلّول عُبور نمیگفتند که این کارِ ما بیهوده است، چراکه تخت ا می

گیریِ دقیقی کرده، و مطمئن  هست، اندازهگیرد. امّا اصغر، که مُهندس هم  ند، در داخلِ سلّول جا نمیک

تخت را به دمِ درِ با هزار زحمت  گیرد. یکند و در داخلِ آن جا م بود که تخت از درِ سلّول عُبور می

در داخلِ سلّول جا دهیم.   ،آن را از درِ سلّول عُبور داده و با دُشواری باالخره توانستیم سلّول رساندیم

که فاصلۀ خوبی  بل ،تنها تخت در داخلِ سلّول جا گرفت زد، نه یطوری که اصغر تخمین م اتفاقاً، همان

دیدند  برخی زندانیانِ دیگر وقتی موفقیّتِ ما را ماند. وآمد، باقی  فاژ، برای رفتهم بینِ تخت و لولۀ شو

تا پایانِ آن  .های دیگر هم سرایت کرد اری سلّولزودی به بسی و این قضیّه به کار شدند بالفاصله دست به

هنوز در سالُن  ها حدودِ ده عدد از تخت ها جا داده شدند. ها در سلّول ختوز، نزدیک به سی عدد از تر

 پاره بودند. شکسته و تکّه ها آنتا از  که دو یا سه باقی مانده بودند

 مانده بود ها دیدند، کم  سلّولها را در داخلِ  آن شب وقتی پاسدارها برای آمارگیری آمدند و تخت

بالفاصله بیرون رفتند، و چند دقیقه بعد با حاجی  ها آن .شان از تعجّب از حدقه بیرون بزند چشمان

اصطالح  حاجی محمود ابتدا با مُالیمت و با روشِ به ادی پاسدارِ گروهِ ضربت برگشتند.محمود و تعد

ها  سلّول ها را به داخلِ برادران اجازه نداشتند که تخت"منشِ خودش شروع به صحبت کرد:  دموکرات
در غیرِ این صورت، ما درِ  .ها را به سالُن برگردانید تخت خواهم که فردا صُبح تمامیِ از شما می ببرند.
ها پُرسیدند که چه فرقی  بچّه ".گیریم بندیم و امکاناتِ دیگری را هم از شما می ها را دوباره می سلّول

ها  محمود گوش به این حرفحاجی ها بخوابیم؟  ها رویِ تخت سلّول کند که ما در سالُن یا در داخلِ می

ن را آمارشا ها آنخُالصه، ها.  باشند و نه در داخلِ سلّول ها باید در سالُن گفت که تخت می .داد نمی

ها باید به  گفت که تا آمارگیریِ شبِ بعد، تخت .نهایی هم به ما داد گرفتند، و حاجی محمود اخطارِ

 سالُن برگردانده شوند.  

دانستیم که شاید امکاناتِ بیشتری را هم از دست  که می با ایناوره بینِ زندانیان راه اُفتاد. و مُش بحث

تِ زندانبان تَن بدهیم.  نشینی بکنیم و به خواس نظر بودیم که نباید عقب هم  حال همه  دهیم، با این می

بسیاری حتّا شروع به کارِ تزیینی  که بل ،تنها تختی از سلّولی خارج نشد نه شب را خوابیدیم و روزِ بعد

 وقتی .برای آمارگیری آمدند ها ناراه با نگهب شبِ بعد، خودِ حاجی محمود همکردند.  ها نیز  وی تختر

ا هم ها هستند، همۀ ما را داخلِ سالُن کردند و درِ آن ر ها هنوز در داخلِ سلّول متوجّه شدند که تخت

بسیاری از  .سالُن گذراندیم ای در وسیله یچا بدونِ هما شب ر همانندِ روزهای نخست بستند.

صُبح پاسدارها درِ سالُن را باز کردند، تا ما بتوانیم به داخلِ ها بودند.  ایمان در داخلِ سلّوله وسیله

تنها همۀ  شبانه، نه .تان روزِ بد نبیند اده کنیم. چشماستف شویی ویم و از توالت و دستراهرویِ بند بر

را هم زیرورو ها  های داخلِ سلّول که تمامیِ وسیله ها بیرون آورده و بُرده بودند، بل ز سلّولها را ا تخت
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بقیّۀ وسایل را هم در بیرونِ  .کرده و گشته بودند. بعضی چیزها را با خودشان بُرده و یا شکسته بودند

 ها و در وسطِ راهروی بند ریخته بودند. سلّول

ها را  لّولبا پتو و مالفه و غیره س سپس .های خودمان لهوجور کردنِ وسی ما شروع کردیم به یافتن و جمع

اعالم کرد که  حمود خودش دوباره به بند آمد.آن شب موقعِ آمارگیری حاجی مباز سروسامان دادیم. 

از مُقّوا  که فقط اجازه داریم گفت  می .و چوبی برای دکوراسیون ممنوع استاستفاده از میله و لولۀ آهنی 

 ها آنیکی دو روز بعد، سرِ ماجرای دیگری این بار  برای این منظورها استفاده کنیم. کاغذ و پارچهو 

ها و  به دلیلِ اقداماهروی بند را در اختیار داشتیم. ها و ر ما فقط سلّول حاال .سالُنِ تهِ بند را بستند

که  امّا از این .دادیم ت مان را از دس ها، مقداری از امکاناتِ خود گیری های جمعی و موضع حرکت

که،  این ویژه  به بالیدیم. مقاومت کنیم، بر خود می ها آنتوانستیم در برابرِ فشارِ زندانبان و خواستِ  می

ها شرکت  یی که روزگاری بُریده و توّاب شده بودند، در این اقدامها آنطورِ مُتحّد و حتّا با شرکتِ  جمع به

 کرد. می

 

١٤ 

 گاهِ اوین... و اعتصاب در سالُنِ سه در آموزشترین اعتراض  بزرگ

خبرهای دریافتی از زندانِ اوین حاکی از این بود که به دلیلِ ارتقایِ سطحِ مُبارزه و مقاومت و 

اصطالح اصالحات در  را سرکوب کرده، و دورانِ به ها آنموضعی، رژیم  دهی در بینِ زندانیانِ سرِ سازمان

در  ٣های سالُنِ  مسئوالن درهای اُتاق ٦٥در اوایلِ سالِ  است. ظاهراً آن زندان عمالً پایان یافته

مدّتِ کوتاهی پس از آن، زندانیانِ این  .کنند اصطالح عُمومی اعالم می به گاهِ اوین را باز و بند را آموزش

ریخِ ترین حرکتِ اعتراضی و اعتصابی در تا های مسئوالنِ زندان بزرگ سالُن در اعتراض به برخی سیاست

ال شدنِ زندانیان و وپ که درنهایت به سرکوب و پخش مهوریِ اسالمی را راه می اندازندزندانِ اوین در جُ

 ٦٠های  رسید که رژیم تصمیم دارد مانندِ سال ظر مین  شود. براساسِ این خبرها به می انحاللِ بند مُنجر

ی تهران به هر ها نابر زند را کاملِ خودرلِ ، با فشار و سرکوب و شکنجه و دادگاه و کُشتار، کُنت٦٣تا 

های خودمان در زندانِ گوهردشت،  و تجربه خبرهای رسیده از اوین .دوباره برقرار کند شده،قیمتی که 

موضعی  گیریِ تدریجیِ مقاومت و ارتقایِ روحیّه و آغازِ مُبارزۀ جدیدی از طرفِ زندانیانِ سرِ نشان از اوُج

 شد. اسی در تهران به مرحلۀ نُوینی وارد میزندانِ سی داد. یرا نوید م

 

١٥ 

بندِ  را روز )یعنی چهار ساعت(نیمی از  این زمان،دادنِ هواخوری به بندِ ما تاحدّی مُنّظم شده بود؛ در 

از چهار ساعت وقتِ هواخوری، یک  رسی داشتیم. ه حیاطِ هواخوری دست، و نصفِ روز هم ما ب٣

نک، و پُ های فوتبال یا والیبال و بازیِ پینک را هم برای ورزش و بقیّۀرای دویدن و نرمش، اش را ب ساعت
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نک پُ هر موقعی که هوا خوب بود، میزهای پینک دادیم. زدن اختصاص می برای قدم همدر انتها هم کمی 

 آوردیم.   را به داخلِ بند می ها آندر غیرِ این صورت،  ،ماندند ای از حیاط می در گوشه

گیِ استفاده از وقتِ هواخوری، همیشه بینِ زندانیان بحث و اختالفِ سلیقه وجود داشت.   گونه بر سرِ چه

نوبتِ  اگر .گرفت بود، دویدن و نرمش در ساعتِ اوّل صورت می د صُبح میاگر نوبتِ هواخوریِ بن

ر شد، و دویدن و نرمش در ساعتِ آخ انجام میهای دیگر  بود، ابتدا ورزش  هواخوریِ بند بعدازظُهر

ساعتِ آخر در هر نوبتِ هواخوری فقط  خواستند که نیم بعدها، افرادِ مُسنّ در بند میگرفت.  صورت می

این  .خاطر از حیاط و هوا استفاده کنندبتوانند با آرامشِ  ها آنتا  زدن اختصاص داده شود به قدم

 نهاد باالخره موردِ تصویب قرار گرفت.   پیش

بُرد. او دوست  روحی و روانی کمی رنج می که از ناراحتیِ در بند بود "احد"جاهدی به نامِ زندانیِ مُ

زد و  توپ را به دیوار می معموالً .توپِ والیبال خودش را مشغول کند ای از حیاط با در گوشه داشت

تمایل نداشت با کسی از افراد بند رابطه داشته  به بیانی دیگر، او کرد. ودش تنهایی با خودش بازی میخ

  .باشد

روییِ ما، مُصطفی و عزّت در  به ، کامران و پیمان در سلّولِ رو١١اصغر و ناصر و من در سلّولِ شمارۀ 

اضافۀ چند  درواقع، ما نُه نفر به .هم در سلّولِ بغلیِ کامران بودند "اشکان"و  "پژمان"سلّولِ بغلیِ ما، و 

وپنج تا سی نفر هم  بیست دادیم. تشکیل می ایِ بند را تودهزندانیانِ چپِ غیر ،٣های خّطِ  نفر از بچّه

وچند نفر زندانیِ غیرمذهبی داشت.   هلچدند. یعنی، در مجموع بند حدودِ ای در بند بو زندانیانِ توده

 شان هم از زندانیانِ مُجاهد بودند.  زندانیانِ مذهبیِ بند هم حدوداً هفتاد نفر، و اکثریّتِ مُطلق

های غذا را در راهرو  سُفره ها آن .کارگریِ بند را به عُهده داشتند یفۀهرروز، زندانیانِ دو سلّول وظ

های غذا و چای را تحویل گرفته و تقسیم  چیدند، جیره های غذاخوری را می انداختند، وسیله می

ها و  آوری و شُستنِ دیگ کردند، و درنهایت هم کارهایی از قبیلِ جمع غذایی تهیّه می نمودند، کُمک می

 دادند.   شوییِ بند و غیره را انجام می غذاخوری و نظافتِ راهرو و توالت و دست های ظرف

هیچ  خوردیم. جمعی در راهروی بند می هاز زمانی که پاسدارها سالُنِ تهِ بند را بستند، ما غذا را دست

بندِ  رشیِاز سبزیِ شور و تُ جمعی خوردیم، طورِ دسته به رود اوّلین آبگوشتی که در این بند یادم نمی

برنامۀ غذاییِ زندانِ گوهردشت برای ناهار دو نوبت خورشت، دو نوبت  باالیی هم استفاده کردیم.

برای شام هم دو  اصطالح پُلو با مُرغ بود. هم به ، و یک روز"پُلو قاطی"یا  "پُلو خالی"آبگوشت، دو نوبت 

دسی، و یک وعده هم غذای سرد نوبت آش، یک نوبت سوپِ مُرغ، دو نوبت خوراکِ لوبیا، یک نوبت ع

شد.( بود.   فرنگی یا خیار داده می راه با گوجه پز، که بسته به فصل هم مُرغِ آب )یعنی پنیر یا کره با تُخم

جیرۀ نان را هم، که سه عدد نانِ  شد. گی داده می طورِ هفته با بهبرای صُبحانه، جیرۀ پنیر یا کره و مُرّ

پُختند و   ر گوهردشت میگاهی هم یک نوع نانِ دیگری ددادند.  می ی هر نفر بود، روزانهلواش برا

 غریبی بود.   و که بسیار نانِ عجیب دادند می
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حصار  هم کمتر از زندانِ قزلتر و مقدارِ جیرۀ غذایی  در مجموع، کیفیّتِ غذای زندانِ گوهردشت پایین

بود، و دراساس حُبوبات بخشِ    شدۀ جیره گوشت در غذای زندان همواره بسیار کمتر از میزانِ اعالم بود.

مثالً، جیرۀ مُرغ که قرار بود یک عدد برای هر چهار نفر زندانی داد.  یِ جیرۀ غذایی را تشکیل میاصل

را از  ها با هُنرمندیِ خاصّی گوشت و پوستِ مُرغ بچّه بود. ار مُرغ برای صد نفر هم نمیباشد، درعمل چه

دند تا به هرکس سهمِ نمو شده مخلوطِ برنج می صورتِ ریزریز آن را به سپس کردند، اُستخوان جُدا می

بعد از فراوانیِ چای در  .لیوان در روز و ابداً کافی نبود جیرۀ چای برای هر زندانی، فقط دو اندکی برسد.

و  "اِلمنت"ها با استفاده از  بچّه .، این موضوع بسیار ملموس بودحصار یک سالِ گذشته در زندانِ قزل

برای هر نفر در طولِ روز چهار یا پنج  که طوری ،دادند فی، حجمِ چای را افزایش میجوشاندنِ آبِ اضا

 رسید.   لیوان چای می

 کردیم درعینِ حال، در زندگیِ جمعیِ بند شرکت می. اصغر و ناصر و من زندگیِ سلّولیِ مُستّقلی داشتیم

با ویژه  های چپ به ترین ارتباطِ ما در بند با بچّه نزدیکوبی هم با همۀ زندانیان داشتیم. و رابطۀ خ

 های سازمانِ اقلیّت تا حّدِ در این مقطعِ زمانی و در این بند، ما با بچّه .ای بود زندانیانِ چپِ غیرتوده

من شخصاً رابطۀ بسیار خوبی با برخی از زندانیانِ مُجاهدِ بند هم زندگیِ مُشترک هم رسیده بودیم. 

ایِ بند هم،  های توده با بچّه دادند. نشان نمی ها آنصغر و ناصر تمایُلِ زیادی به رابطه با داشتم، امّا ا

 ٥، که از بندِ "وهاب"با تنها زندانیِ اکثریتّی در بند به نامِ  .فرمان رابطۀ نزدیک و خوبی داشتیمهرسه ن

در زندانِ  ر نزدیکی داشتیم.اصر، رابطۀ بسیاویژه ن آمد، هرسه نفرمان، به حصار می در قزل ٣در واحدِ 

که زندانیانِ  به این دلیل .سازمانِ اکثریّت خیلی زیاد نبود گوهردشت، تعدادِ زندانیانِ مُتعّلق به

 شان در زندانِ اوین بودند. دستگیرشده در ضربۀ وسیع و اخیرِ سازمانِ اکثریّت هنوز اغلب

 

١٦ 

 انحاللِ بندِ یازده...

زندانیان را و  زندانبان بندِ ما را به هم ریخت زودی به .لی از آب درآمدرنهایت بندی انتقاد ١١بندِ 

روزی در اواسطِ ماهِ دِی، پاسدارها همۀ ما را در راهرو نشاندند و بعد لشگری و  تقسیم و مُنتقل کرد.

یع لشگری از روی لیست اسامیِ تعدادِ زیادی را خواند و دستور داد که سر .اش واردِ بند شدند دارودسته

 خُداحافظی ها آنپاسدارها هم مُواظب بودند تا ما نتوانیم با  هایشان دمِ درِ بند جمع شوند. لهبا کُلیّۀ وسی

نِ مُجاهد، در این گروه تقریباً نصفِ بند، و اکثراً هم از زندانیا تنظیم کنیم.و احیاناً قرارومدارهایی 

و چند  ٣های خّطِ  اشکان و پیمان و تمامیِ بچّهتعدادی از زندانیانِ چپ هم، شاملِ پژمان و  .رفتند می

اش هم از  ، لشگری و دارودستهها آنپس از بیرون رفتنِ  ای، در همین گروه بودند. نِ تودهنفر از زندانیا

 بند بیرون رفتند.  

شاید هیچ منظور و  .و ترکیبِ افرادِ انتقالی شروع شدطبقِ معمول، تحلیل و بررسی در موردِ تعداد 

تنها  رده، و نصفی را جا گذاشته بودند.که نصفِ زندانیانِ بند را بُ ۀ خاصّی در کار نبود جُز آنتوطئ
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به هر صورت، بعدها اطالّع  ترشان از زندانیانِ مذهبی بودند.گیِ گروهی که رفت، این بود که بیش ویژه

مُجاهد بودند، مُنتقل  اش نیز ، که اکثریّتِ مُطلقِ زندانیان٢یافتیم که آن گروهِ اوّل را به بندِ بزرگِ 

ساختمانِ اصلیِ زندان واقع در طبقۀ سوّمِ ساختمانی در گوشۀ جنوبِ غربیِ مجموعۀ  ٢بندِ  اند. کرده

چند ساعت نگذشت که به بقیّۀ ما در بندِ  و معمولی بودند.های بزرگ  دارای اُتاق ٣و  ٢و  ١سه بندِ بود. 

های شخصی و  هایِ عصر، همۀ ما را با کُلیّۀ وسیله طرفادند. باش برای انتقال د آماده هم فرمانِ ١١

به طبقۀ سوّم بُردند و  پلّه در زیرِهشتِ بند، راه راه انداختند و از طریقِ ١١عُمومیِ باقیمانده در بندِ 

 کردند.  ٣سپس داخلِ بندِ 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 فصلِ نُهُم: جُنبشِ مقاومتی و اعتراضی، و سرکوبِ آن
 

 

 

١ 

 بندِ سهانتقال به : ١٣٦٥ماهِ  دی

ای و ده  ما، فقط چهار زندانیِ چپِ غیرتوده قبل از ورودِ .تِ مُطلقِ زندانیان مُجاهد بودند، اکثری٣ّدر بندِ 

وپنج زندانیِ  ، شاملِ بیست١١گروهِ زندانیانِ انتقالی از بندِ  .کردند زندگی مید ای در این بن زندانیِ توده

ود زندانی قبالً در بندِ نزدیک به صدون ای و بیست زندانیِ مُجاهد بود. رتودهای، شش زندانیِ چپِ غی توده

به هر حال، در رسید.  می وچهل نفر تعداد به دویست ،افه شدنِ این گروهِ انتقالیکه حاال با اض بودند ٣

ان را دمِ هایم وسیله .در زندانِ گوهردشت شدیم ٣بندِ  ، وسطِ فصلِ زمستان، ما وارد١٣٦٥ِماهِ سالِ  دی

از زندانیانِ  .ادی در راهرو جمع و مُنتظر بودندزندانیانِ زی بندهایمان را برداشتیم. یم و چشمدرِ بند چید

شدند.   مشغولِ روبوسی و صحبت می ها آنداشتند با  ٣، کسانی که دوست و آشنایی در بندِ ١١بندِ 

ایِ انتقالی به تنها  ، زندانیانِ توده٣ای مُجاهدینِ بندِ ه به اُتاق ١١زندانیانِ مُجاهدِ انتقالی از بندِ  تدریج به

ای  ای هم، جُز ما سه نفر، به تنها اُتاقِ زندانیانِ چپِ غیرتوده ها، و زندانیانِ چپِ غیرتوده ای اُتاقِ توده

 رفتند. 

ای ما هنوز ه وسیله زندانیِ دیگری در این بند نبود. از سازمانِ ما هیچ .فقط ما سه نفر در راهرو ماندیم

تصمیم بگیریم که  تا کردیم زدیم و مشورت می رو قدم میدمِ درِ بند بود و خودمان هم سه نفری در راه

ها  ای به جمع و اُتاقِ توده اش پیوستن ناصر تمایُلمع را انتخاب کنیم. کُدام اُتاق و کُدام ج زندگی برای

اصغر نظرِ قطعی نداشت؛ از یک  اُتاق شده بودند. صاحبِ دو ها آنالبتّه، حاال با افزایشِ تعدادشان  .بود

ولی از طرفِ دیگر  ،هلِ مُطالعه و کالس و کتاب بودندا ها آنها بود چون  ای اش به اُتاقِ توده طرف تمایُل

حصار و با  همانندِ موردِ زندانِ قزل این کار به صالحِ ما است یا نه. لحاظِ سیاسی مُطمئن نبود که آیا به

ها نداشتم، امّا  ای های صنفی من مُشکلی در رفتن به اُتاقِ توده مسألهاظِ زندگیِ مُشترک و که ازلح آن

ای در زندان،  لحاظِ سیاسی و آیندۀ موقعیّت و رابطۀ گروهِ خودمان با دیگر نیروهای چپِ غیرتوده به

ای  های چپِ غیرتوده هویژه در حالی که در اُتاقِ بچّ به ،دیدم که در شرایطِ موجود در این بند صالح نمی

 ها برویم.   ای جایِ خالیِ فراوانی هم موجود بود، ما به اُتاقِ توده
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فقط هفت زندانی ای  های غیرتوده ، در حالی که در اُتاقِ چپبودندحدوداً هفده نفر  ها در هر اُتاق ای توده

ای مرزبندی و دقیقاً به معن ها در این وضعیّت و شرایط، ای رفتنِ ما به اُتاقِ توده کردند. زندگی می

لحاظِ سیاسی  به شد. می یتلقّ ها ای ای، و نزدیکی به توده زندانیانِ چپِ غیرتودهعلیهِ گیریِ سیاسی  موضع

مطرح  .ا با اصغر و ناصر در میان گذاشتمدانستم، و همین موضوع ر و تاکتیکی این حرکت را صحیح نمی

اصغر و ناصر هم، پس از اندکی بحث و  برویم. ٣قِ شمارۀ است ما به اُتاکردم که به نظرِ من بهتر 

 .مان آمد و به ما سه نفر پیوست در همین موقع، کامران به سُراغ وگو، با نظرِ من مُوافقت کردند. گفت

فقط داشتیم  .آییم داریم می"من گفتم:  "؟مُعطّلِ چی هستید آیید تویِ اُتاق؟ پس چرا نمی"پُرسید: 
و  موضوع را مطرح کرده است ٣شمارۀ  معلوم شد که کامران خودش در اُتاقِ ".یمکرد باهم مشورت می

تیم و به اُتاقِ هایمان را برداش خُالصه، وسیلهپیوستنِ ما به آن اُتاق هستند.  گی در آنجا مُوافقِ همه

ری، و یک آذری، دو پیکا ١٦در این اُتاق جمعاً ده نفر بودیم: چهار اقلیّتی، سه  رفتیم. حاال ٣شمارۀ 

 رنجبری.

ها نه براساسِ خّطِ فکری و سیاسی و تشکیالتی، بلکه از روی عالقه و تمایُل و  بود که اُتاق آل این می ایده

حصار  در قزل ٣در واحدِ  ١همانندِ بندِ  امّا ،گرفتند شیوۀ زندگی و غیره شکل میدوستی و رابطه و 

 های خودشان را داشتند، هد اُتاقزندانیانِ مُجا د.شکیالتی و سیاسی و خّطی شده بوت جا هم زندگی این

ای، که تعدادمان هم در این بند خیلی زیاد  ما زندانیانِ چپِ غیرتوده .طور نای هم همی زندانیانِ توده

کردیم که با همۀ زندانیان، اعّم از مُجاهد و  ما سه نفر سعی می بود، در یک اُتاق جمع شده بودیم. البتّهن

 ره ارتباطِ خوبی داشته باشیم.ای و غی توده

دم.  کر پیدا می ها آنشدم و شناختِ بیشتری از  آشنا می ٣با چهار زندانیِ قدیمیِ اُتاقِ شمارۀ  تدریجاً

هر  کهاز سازمانِ پیکار،  "موسی"و  "سیعی"سازمانِ فداییانِ اقلیّت،  از "فرنود"سیامک الماسیان و 

سیامک الماسیان و فرنود هردو  وهشت سال داشتند. ر تا بیستوچها چهار نفرشان هم حدوداً بینِ بیست

و معموالً سرش به کارِ خودش بود.   گیر ودند؛ عیسی فردی آرام و گوشهافرادی بسیار متین و جدّی ب

وف قولِ معر ها، موسی تنها کسی بود که در نگاهِ اوّل بسیار پُرشور و سرزنده و صمیمی، و به درمیانِ این

 ،ای عُقده ،بند خالی ،معلوم شد که او شخصی بسیار سطحی تدریج به. رسید ی به نظر میبسیار اجتماع

 بین و قُالّبی است. خود بزرگ

 

٢ 

 ...١٦با یادِ سیامک الماسیان

های  جایِ سلّول جا، به دید؛ در این را  ١١با بندِ  ٣شد تفاوتِ بندِ  آسانی می از همان لحظۀ ورود، به 

های  دو اُتاقِ سمتِ راست و چپ در ابتدای بند، اُتاق رگ و معمولی موجود بود.های بز اقانفرادی اُت

آبدارخانه و  ،٢و  ١های  روی هم، با شُماره به دو اُتاقِ بعدیِ رو .شویی و حمّامِ بند بودند دست-التتو

هم، برای زندگی  بغلِ انباریدر  ١٦در بغلِ آبدارخانه تا اُتاقِ شمارۀ  ٣اُتاقِ شمارۀ  انباریِ بند بودند.
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، ١١طوری که قبالً هم گفتم، پیش از انتقالِ اخیرِ زندانیان از بندِ  همان زندانیانِ بند اختصاص داشتند.

تا  ٥های  در اُتاق .بودند ٤ای هم در اُتاقِ  یِ تودهو ده زندان ٣ای در اُتاقِ  فقط چهار زندانیِ چپِ غیرتوده

کردند.   ندانیانِ مُجاهد، حدوداً پانزده نفر در هر اُتاق، زندگی میهم، زندانیانِ مذهبی یعنی درواقع ز ١٦

جا درهایی هم برای رفتن به سالُنِ تهِ بند و هم به  بود، که در آن ای این بند هم داالنِ کوچکیدر انته

 پلّه و حیاطِ هواخوری موجود بود.   راه

و بسیاری  جا قرار داشت تلویزیونِ بند در آن دستگاهِ شد. های گوناگونی می لُن استفادهدر این بند، از سا

شدند.   جا جمع می هم فیلمِ سینمایی، در آن ی خبری و اجتماعی و ورزشی، و گاهها برای تماشای برنامه

د، در همین سالُن باقی بو پُنکِ بند هم، غیراز مواقعی که هواخوری باز و هوا خوب می میزهای پینک

شد، میزها در سالُن چیده  های مُعیّنی، که از قبل مُشخّص می ی ساعتدر طولِ روز و برا .ماندند می

در طولِ شب هم، نزدیک به صد نفر از کردند.  های خودشان بازی می نوبتها در  شدند و اُتاق می

نیانِ بند جای کافی ها برای خوابیدنِ همۀ زندا چراکه، در اُتاق ،خوابیدند بند باید در سالُن می زندانیانِ

تر از هر  مُهّم یافت. امّا ای ملّیِ بند اختصاص میسالُن برای انجامِ کاره د نبود. روزهای جمعه همموجو

های غذا،  در وعده .بود زندانیانِ بند  جمعیِ یِ دستهشب سالُن محّلِ غذاخور و کارِ دیگری، در طولِ روز

و سرِ ساعتِ مُشخصّی زندانیان  انداخت ی را در سرتاسرِ سالُن میهای دراز و باریک کارگریِ روزِ بند سُفره

 شدند. طورِ جمعی به غذا خوردن مشغول می به

در گوهردشت وجود داشت، حّداقل  ٣هم در مقیاس و فُرمی که در بندِ  زندگیِ جمعی )کُمونی(، آن

 ظاهراً وّت و ضعفِ خاّصِ خودش. ای بسیار جالب، با قُ تجربه .ای در زندان بود نفر تجربۀ تازه برای ما سه

براساسِ آن،  .توافُقی ضمنی ایجاد شده بود ٣دِ در این زندان به مُرورِ زمان بینِ زندانبان و زندانیانِ بن

و زندگیِ  ید و خرج کنند و باهم غذا بخورندطورِ جمعی خر به ٣پذیرفت که زندانیانِ بندِ  زندانبان می

ود و ی تهران، موجود نبها نال در دیگر زنداین قضیّه، حّداق و مُشترک )کُمونی( داشته باشند. جمعی

هر اُتاق نماینده یا ای و ساختاریِ بند، هنوز هم البتّه اُتاق بود؛  واحدِ پایه شد. سابقه محسوب می امری بی

کردند.   بندی می ها را طرح و بحث و جمع مسأله ها باهم مشورت نموده، نِ اُتاقو مسئوال مسئولی داشت

مانندِ مسئولِ بند، نظافت، ورزش،  .شد تخاب میای در بند هم مسئولی ان ر وظیفهدر عینِ حال، برای ه

دانیان و هم با در حیطۀ کارِ خودشان، هم با زن این افراد .یا صنفی(، فرهنگی، بهداری و غیرهغذا )

 گرفت.   انجام می ها آنو کارهای بند تحتِ نظارت و هدایتِ  داشتند پاسدارها رابطه 

طورِ رسمی از  تخابیِ بند، که رابطِ زندانیان با مسئوالنِ زندان و پاسدارها بودند، درظاهر بهمسئوالنِ ان

ابیِ بند درواقعیّت پاسدارها مسئوالنِ انتخ گاه پذیرفته نبودند. امّا اسدارها هیچطرفِ مسئوالنِ زندان و پ

 ودشان در رابطه با بندِ ما راۀ خها و کارهای روزمرّ چراکه پاسدارها وظیفه ،پذیرفتند نوعی می را به

معموالً برای هر  بُردند. یعنی کردند و پیش می آهنگ می درعمل در ارتباط با همین افرادِ انتخابیِ بند هم

های  هر مسئولی در بند وظیفهزدند.  اش را در بند صدا می بوطهمسئولِ مر ها آنکار و وظیفۀ خاصّی، 
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یانِ یک اُتاق بود، پیش جا هرروز عبارت از زندان بند، که در این مربوط به خودش را در ارتباط با کارگریِ

خارج را و خرید و م مالیِ بند را در اختیار داشتتند مسئولِ بند و مسئولِ صنفی مُشترکاً منابعِ بُرد. می

رِ تمامیِ اُمورِ مربوط به سفارش دادن و خرید و تقسیم و غیره، زیرِ نظ یعنی .کردند کُنترل و نظارت می

ها، ابتدا تمایُل و توافُقِ  آهنگی با مسئوالنِ اُتاق این دو نفر در ارتباط و هم رفت. البتّهگ ها صورت می این

های  کردند و سفارش گی تهیّه می آوردند و سپس لیستی برای خریدِ هفته زندانیانِ بند را به دست می

 دادند. خودشان را به فُروشگاهِ زندان ارائه می

 .با انضباطی آهنین و پادگانی ،جاهدِ بند زندگیِ مُشترکِ تشکیالتیِ بزرگ و وسیعی داشتندزندانیانِ مُ

زندانیانِ چپ  مُنطبق بود. ها آنهای سازمانیِ  ها و ضابطه با ایده طورِ کامل ، بهها آنشیوۀ زندگیِ کُمونیِ 

جمعیِ  سطحِ مُعیّنی در زندگیِو در  ریختند مونِ زندانیانِ مُجاهد میدرواقع پولی به صندوقِ عمومیِ کُ

داشت،  در کُمونِ بند را نمی کسی یا گروهی تمایُل به شرکتاگر  کردند. در بند شرکت می ها آن

طورِ  زندانیانِ چپ در سطوحِ مُختلف و به بنابراین .گیِ جُداگانۀ خودش را سازمان دهدتوانست زند می

 مُجاهدِ بند شرکت داشتند. نسبی، و با استقاللِ خاصّی، در کُمونِ زندانیانِ

ا امّ ،های زندان، زیرِ نظرِ پاسدارها در این زندان، آوردن و تقسیم و تحویلِ غذا و نان و چای و دیگر جیره

این زندانیان که در بندی جُداگانه بودند، داوطلبانه یا اجباری و برای انجامِ  .به عُهدۀ زندانیانِ افغانی بود

 شدند.   دار می ها را عُهده ز، این مسئولیّتکار و داشتنِ درآمدی ناچی

های  ونیم یا هفتِ شب بچّه ما در اُتاقِ خودمان مشغولِ آشناییِ بیشتر باهم بودیم که حدودِ ساعتِ شش

طرفِ  فتادیم و بهگی باهم از اُتاق راه اُ همه .برای شام همه به سالُن برویم  ز اعالم کردند کهکارگریِ رو

ر چند ردیف در سالُن های پالستیکیِ سفیدِ باریک و درازی را د ریِ روزِ بند سُفرهکارگالُن رفتیم. س

را  ،شبِ زندان غذای جیرۀ یعنیروی هم، دو قاشُق و یک بُشقاب آش،  به برای هر دو نفرِ رو .انداخته بود

خرید و تهیّۀ  های زندان و مسئولِ صنفیِ بند بر تمامِ اُمورِ غذایی، یعنی تقسیمِ جیره. ندگذاشته بود

های غذا و چایِ بند  او با کُمکِ کارگریِ روزِ بند جیره نظارتِ کامل داشت. ها آنغذایی و تقسیمِ  کُمک

شد، تحویل  های مخصوصی به بند داده می های استیلِ بزرگ در رویِ گاری ها و ظرف را، که در دیگ

سوزی که در بند  ی نفتها استفاده از چراغ با جا در آن .کردند میگرفتند و به آبدارخانۀ بند مُنتقل  می

غذایی هم اگر قرار  درضمن، کُمک داشتند. وقعِ صرف شدن گرم نگه میغذا و چای را تا م موجود بود،

ها به سالُن مُنتقل  ها را در رویِ گاری دیگ کردند. در موقعِ ناهار یا شام، د که داده شود، تهیّه میبو

 کردند.   تقسیم می جا غذا را نمودند، و در آن می

قرار بود هرکس هر  .ای وجود نداشت شده از پیش تعیین و صسُفره، ترتیبِ خاّ دورِ در برای نشستن

هدف ظاهراً این بود که افراد در هر وعده غذا کند بنشیند.  جایِ خالی پیدا می جایی که دوست دارد یا

درعمل،  ،ند و بیشتر آشنا شوند امّااهم صحبت کنبا اشخاصِ جدیدی بنشینند، و ضمنِ غذا خوردن ب

اشخاصی هم  نشستند. سُفره می دورِو معموالً باهم  رسیدند گروهی و حتّا اُتاقی می صورتِ اغلبِ افراد به

 و با افرادِ جدیدی آشنا شوند.   هر بار در جایِ مُتفاوتی بنشینندکردند  بودند که سعی می
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ها جایِ  از سُفره و تعدادشان از قبل مُشخّص بود، در ابتدای یکیای در این بند، که اسامی  زندانیانِ معده

های گوارشیِ  ناراحتی رایب .دید افراد غذای مُناسبی تهیّه میصنفیِ بند برای این  مخصوص داشتند.

افرادِ  ، ابداً مُناسب نبود.بود پُر از حُبوبات و ادویّه و چرب و یا بسیار آبکیکه غذای جیرۀ زندان،  ها آن

اغلبِ  .کردند و مُناسبی را دنبال می صاّرژیمِ غذاییِ خ ستبای احوال، در حّدِ امکان، می یضای و مر عدهم

خوب و لذیذِ محدودی که کُمونِ بند برای افرادِ  از غذای بود. در زندان مقدور نمی چنین چیزیها  وقت

وتوک افرادی یافت  نوز هم تکه امّا .شد استفادۀ نادُرستِ زیادی نمی کرد، معموالً مریض فراهم می

ای اعالم  را الکی معده یعنی بودند کسانی که خودشان شدند که به چنین کاری دست بزنند. می

ن، مثالً، موسی از زندانیانِ اُتاقِ خودما .بیشتر و غذای بهتر گیر بیاورند تا بتوانند کمی گوشتِ کردند می

کرد، در  م که او، که در اُتاق ابداً اظهارِ ناراحتیِ معده نمیتدریجاً متوجّه شدی از جُملۀ چنین افرادی بود.

 نشیند تا اندکی گوشت و غذای بهتر گیر بیاورد. های بند می ای بخشِ معده

کارگریِ روزِ بند مسئولیّتِ تمامیِ کارهای مربوط به چیدنِ سُفره و تهیّه و تقسیم و جمع کردن و 

معموالً  .ارگریِ بند اُتاقی و چرخشی بودکداشت.  به عُهده  ا غذا خوردن راشستن و غیره در ارتباط ب

حتّا افرادِ مُسنّ هم در ر مُسنّ و بیمار و علیل و غیره. کردند، جُز افرادِ بسیا همه در کارها شرکت می

جمعی در بندی  نخستین تجربۀ ما در خوردنِ غذای دستهاین کردند.  از کارهای سبُک شرکت می برخی

 اتفّاقِ بسیار جالبی برایمان بود.   بزرگ، پدیده و

که با آرامش و متانتِ کاملی برگُزار شد؛ ابتدا سیامک  ای در اُتاقِ خودمان داشتیم جلسهبعد از شام 

 .های بند و اُتاق داد ابطهالماسیان، که قبل از آمدنِ ما مسئولِ این اُتاق بود، توضیحی در موردِ ض

جمعِ ما مُتشّکل از افرادی با  رای مسئولیّتِ اُتاق انتخاب کرد.بدرنهایت، جمعِ تازه دوباره او را 

که اغلب از رویِ ناچاری  های سیاسی و سازمانیِ گوناگون، و تجّمُعِ ما نه لزوماً از رویِ عالقه بل گرایش

که شانس و امکانِ این را داریم که تاحدّی جُدا از  حال بودیم از این گی خوش به هر صورت، همه بود.

ای، برای خودمان اُتاقی مُستّقل داشته باشیم.   عِ بزرگِ سازمانیِ زندانیانِ مُجاهد، و یا زندانیانِ تودهجم

توانست سالم و پُربار باشد، داشتنِ احترامِ مُتقابل و رعایتِ  تنها حالتی که وضعیّت و جوّ در اُتاقِ ما می

لحاظِ عملی و واقعی،  به یاسی و سازمانی بود.فِ فکری و سرغمِ داشتنِ اختال دیگر علی حقّ و حُقوقِ هم

توانستند  ، میها آنهای روحی و روانیِ  برخی افرادِ اُتاق با توجّه به سابقه و شخصیّت و یا مُشکل

مران و مُصطفی و موسی توجّهِ زیادی به کا ستبای طورِ مُشخّص، می به .هایی ایجاد کنند مُشکل

که درعمل من  کاری در این زمینه صورت گرفت، طوری تقسیمطورِ ضمنی  تدریجاً و بهکردیم.  می

مسئولیّتِ کُنترلِ کامران، فرنود مسئولیّتِ کُنترلِ مُصطفی، و عیسی هم تاحدّی مسئولیّتِ کُنترلِ موسی 

به این ترتیب، جُز در موردهایی استثنایی، زندگیِ ما در اُتاق روالی مُناسب و آرام دار شدیم.  را عُهده

 داشت.
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دهی و اداره  جاهد سازمانای و مشیِ میلیشیایی و پادگانیِ زندانیانِ مُ ، براساسِ مبنای فکریِ فرقه٣دِ بن

ویژه  های زندگیِ روزمّرۀ افرادِ بند، به کرد تمامیِ عرصه یعنی با شیوۀ کُمونیِ خاصّی که سعی میشد.  می

ها و  ها و گرایش دی برای ابرازِ خواستفضای زیایعنی  .ریزی کند زندانیانِ مُجاهد را کُنترل و برنامه

این شیوه و شکلِ زندگی برای زندانیانِ مُجاهد،  گذاشت. فردیِ زندانیان باقی نمی های شخصی و تمایُل

طورِ بارِز و در  ی بها هنامشیِ زندگیِ سربازخ شان، ضروری بود. وی هوادارِ جوانویژه برای حفظِ نیر به

خواستند که آن را در تمامیِ  طبعاً می ها آن .بود برقرارانیانِ مُجاهد های زند شکلی افراطی در اُتاق

مجبور به تعدیل و  ها آنبه دلیلِ وجود و حضورِ زندانیانِ چپ، اما  ،کنند اجراها در سطحِ بند هم  عرصه

ند شدند.  زندگیِ خودِ زندانیانِ مُجاهدِ ب ها در سطحِ بند می تخفیفِ آن مشی و سیاست در برخی عرصه

 شده و تحتِ کُنترل بود.   ریزی شب، کامالً برنامه و ها و در طولِ روز در تمامیِ عرصهولی 

شدند، ولی ما حدودِ ساعتِ هفتِ صُبح  زندانیانِ مذهبیِ بند معموالً صُبحِ بسیار زود برای نماز بیدار می

لحاظِ سیاسی  ولی به ،گیر نبودند زهمن و نمازخوان و روٴبخشی از زندانیانِ مُجاهد لزوماً مُوشدیم.  می بلند

ونیم تا  صُبحانه معموالً بینِ ساعتِ هفت شان اعتقادِ کامل داشتند. سازمانو آرمانی، به رهبری و اهدافِ 

رفتن و شویی  بعد از صُبحانه حدوداً یک ساعت وقتِ مسواک زدن و دست .شد هشت در سالُن صرف می

شدند.   زدن مشغول می افراد هم در راهروی بند به قدم از بسیاریزمان  که هم انجامِ کارهای نظافتی بود

ها  در عینِ حال، در همین ساعت .پرداختند ن به کارهای مُختلفی میبینِ ساعتِ نُهِ صُبح تا ظُهر، زندانیا

د.  شدن ها در نوبتِ خودشان به بازی مشغول می و زندانیانِ اُتاق بود پُنک هم در سالُن برقرار  پینک بازیِ

ها و یا در سالُنِ بند  های درس و مُطاله در اُتاق ها برای خودشان کالس اغلبِ زندانیانِ چپ در این ساعت

 دادند.  ترتیب می

در بینِ زندانیانِ مُجاهد، و  حبسو  نوعی تفّکُر و مشیِ زندگی که قبالً هم گفتم، به دلیلِ غلبۀ طور همان

یقی و درس و کالس و این افراد اهلِ مُطالعۀ جدّی و کارِ تحق حتّا بخشی از زندانیانِ چپ، بسیاری از

بنابراین،  شد. خوانی محدود می ، به روزنامهگونه افراد، در اغلبِ موردها مُطالعۀ این .آموزش نبودند

را اغلب به کارهای عملی  چنین بعدازظُهر تا شام هار، و همهای بینِ صُبحانه تا نا زندانیانِ مُجاهد ساعت

ز بودنِ هواخوری، مشغول های ورزشی و بدنی، البتّه درصورتِ با شده و یا به فعالیت ریزی یِ برنامهو ید

شده شرکت  ریزی های برنامه تظّف بودند که در فعالیؤهای زندانیانِ مُجاهد، همه مُ اقدر اُت شدند. می

شدند.   د و بُریده محسوب میاعتقا عنوانِ مُنفعل و بی وگرنه در جّوِ حاکم در آن جمعِ بزرگ، به ،کنند

بتاب، "زندانیانِ مُجاهد عُنوانِ  های دائمیِ  شوخی یا جدّی، به این نوع فعالیت بعضی از زندانیانِ چپ، به

"بساب، بمال
تا فُرصتِ تفکّر و تعقّلِ  بودند جوان هرلحظه باید مشغول می زندانیانِ مُجاهدِداده بودند.  ١٧

 را پیدا نکنند.   "لغزشی"قد و شّک و تردید، و یا شانسِ آزاد و مُستّقل، و احیاناً ن

کردند، که درواقع  شرکت می "دهی"ای با عُنوانِ  سِ ساعتِ دهِ صُبح، زندانیانِ مُجاهد در برنامهٴدر را

مسئولِ صنفی و کارگریِ روز، بسته به  سازمانی حوُلِ محورِ خوردن بود. تمرینِ نوعی انضباطِ گروهی و

های  در اُتاق داد. ها می تِ دهِ صُبح به اُتاقکرد و سرِ ساع جود در بند، نوعی خوراکی تهیّه میامکاناتِ مو
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تا برنامۀ دهی  نشستند یافتند و مُنظّم می ور میزندانیانِ مُجاهد، سرِ این ساعت همه باید در اُتاق حض

 اجرا بشود.

مسئولِ  دادند. ی ناهار را تحویلِ بند میحدودهای ظُهر، پاسدارها به کُمکِ زندانیانِ افغانی جیرۀ غذا

بُردند و بالفاصله الیۀ چربیِ رویِ غذا را،  ها را فوری به آبدارخانه می صنفی با کُمکِ کارگریِ روز دیگ

وپزهای بعدی ذخیره  پُختدر  نمودند و برای استفاده مع میویژه اگر خورشت یا آبگوشت بود، ج به

ناهار داشتند.  سوز گرم نگه می های نفت قعِ صرفِ ناهار در رویِ چراغخودِ غذا را هم تا مو .کردند می

زنیِ  دمبعد از ناهار، زندانیانِ زیادی در راهروی بند به قشد.  ونیم تا یک در سالُن صرف می ساعتِ دوازده

صورت  در همین زمان شویی رفتن و غیره هم زنی و دست کارهای مسواک .شدند پس از غذا مشغول می

 فت.  گر می

اغلبِ زندانیان در این موقع،  .بود هر، در بند سکوتِ نسبی برقرار یِ بعدازظُ ونیم تا سه بینِ ساعتِ یک

های  خودِ این قضیّه هم در اُتاقزدند.  بود، چُرتِ بعدازظُهر می می "عادّی"البتّه اگر شرایطِ بند و زندان 

دیدیم که  نُدرت زندانیِ مُجاهدی را می به .بود تِ یک مراسمِ رسمی و جمعی میصور زندانیانِ مُجاهد به

افرادِ معدودی، مانند خودِ من، که عادت به خوابِ بعد از ناهار نداشتند، در این  خوابِ بعدازظُهری نکند.

اگر نوبتِ  کردند. ه یا کارِ دیگری مشغول میزمان در راهرو یا در اُتاق ساکت و آرام خودشان را با مُطالع

زن نبودیم به  بود، ماها که چُرت بود، و حیاط هم به هر دلیلی بسته نمی در بعدازظُهر می هواخوریِ بند

 زدیم.   کردیم و فوتبالِ ملّی می رفتیم و از این فُرصتِ طالیی استفاده می حیاط می

لِ شد؛ کارگریِ بند در طو ، مراسمِ خوردنِ چای اجرا میدنِ زندانیان از خوابِ بعدازظُهرپس از بیدار ش

بعد از خوردنِ چای زندانیان به کارهای اد. د ها قرار می هایی در اختیارِ اُتاق روز چایِ گرم را در ترموس

ساعتِ پنجِ بعدازظُهر، شدند.  بودنِ هواخوری، مشغول می عملی و مُطالعه، و یا ورزش، البتّه درصورتِ باز

در  .می نامیدند "پنجی"تند، که آن را داشزندانیانِ مُجاهد مراسمِ دیگری حُولِ خوردنِ نوعی خوراکی 

مسئولِ  شدند تا این مراسم برگُزار شود. های خودشان حاضر می سِ ساعتِ پنج، همه باید در اُتاقٴرا

پس  داد. آن را به هر اُتاق ارائه میو بُشقابی از  کرد روز میوه یا غذایی تهیّه می صنفی با کُمکِ کارگریِ

پرداختند.   زنی یا مُطاله و یا کارهای دستی و عملیِ خودشان می نیان باز به قدماز آن تا موقعِ شام، زندا

جمعی در  صورتِ دسته شدند، که یا به های نماز به عبادتِ خودشان مشغول می در وعدهنیز  ها نانمازخو

ساعتِ شام بینِ  گرفت. ها صورت می گروهی در اُتاقصورتِ فردی یا  سالُن و یا در برخی موردها هم به

 شد.   ونیمِ شب در سالُن صرف می هفت تا هفت

هم همۀ زندانیان  شد. سپس، بخشی و گاه زنی در راهروی بند برقرار می بعد از شام، باز هم برنامۀ قدم

ها بودند و  ، در داخلِ اُتاقتماشا نمی کردندکسانی که تلویزیون  .کردند های تلویزیونی را تماشا می برنامه

های خبری و اجتماعی و  شدند. اگر تلویزیون برنامه زنی و کارهای دیگری مشغول می ه قدمیا در راهرو ب

ساعتِ یازدهِ  یافتند. دانیان در سالُن حضور میداشت، معموالً اغلبِ زن فیلمِ خوب و یا مُسابقۀ ورزشی می
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قبل از خواب  .بودند شان می باید در جایِ خوابهای زندان همه  و طبقِ ضابطه شب وقتِ خاموشی بود

که  ستبای هرکسی می بنابراین .شد زنی تشکیل می شویی و مسواک ستهای طوالنی برای توالت و د صف

ها برای همۀ  چون تعدادِ توالتکرد.  ریزی می یش برای این کارهای آخرِ شبِ خود برنامهاز ساعتی پ

یِ خوابِ یژه لزومِ بودنِ افراد در جاو های خاموشی به زندانیانِ بند کافی نبود، پاسدارها در مورد ضابطه

 امّا .دادند بود، اندکی نرمش نشان می یها عمالً مُمکن نم سِ ساعتِ یازده، که بسیاری از شبٴدر را خود

 شد.   سرِ ساعتِ یازدهِ شب، باید در بند سکوت برقرار می

روز هم تغییرهایی  ها در طولِ نامهبود، ترتیبِ بر که نوبتِ هواخوریِ بند صُبح یا بعدازظُهر می بسته به این

بتدای وقتِ هواخوری صورت بود، دویدن و نرمش در ا ظُهر  از زمانی که هواخوریِ بند قبل کرد. پیدا می

شدند. بقیّۀ وقتِ هواخوری  انِ وقتِ هواخوری انجام میها در پای بود، این فعالیت اگر بعدازظُهر  .گرفت می

از آنجایی که همۀ کارها در این بند دقیقاً . کرد والیبال اختصاص پیدا می معموالً به بازیِ فوتبال یا هم

 از طرفِ زندانبان.  مگر احیاناًشد،  معموالً اختاللی در اُمورِ بند ایجاد نمی ،شده و مُنّظم بود ریزی برنامه

گی و ماهانه،  های روزانه و هفته در این زندان، پاسدارهای بند کارشان دادنِ جیره "عادّی"در حالتِ 

ها  مسئوالنِ داخلیِ بند، این جیرهبود.  البتّه با کُمکِ زندانیانِ افغانی، و باز کردنِ هواخوری و آمارگیری 

موقع استفاده یا توزیع کنند.   تا به کردند در انبارِ بند نگهداری می گرفتند و در آبدارخانه یا را تحویل می

و غیره هم ماهانه داده  شویی گی، و صابون و پودرِ لباس هفته جیرۀ نان روزانه، پنیر و کره و مُربّا

، مثالً موقعِ اعتراض و اعتصاب از طرفِ زندانیان، پاسدارهای نگهبان "غیرعادّی"وضعیّتِ  در شدند. می

 بودند. حاضر وشتم  معموالً در نخستین ردیفِ حمله و سرکوب و ضرب

ها فقط  شد، بنابراین در داخلِ اُتاق ی و کُمونی اداره میصورتِ جمع در این بند، چون زندگیِ عُمومی به

اشتیم ما فقط مسئولی د ها مُتفاوت بود. مثالً در بینِ اُتاق ، چیزی کهبود ای نیاز می دهیِ ساده سازمانبه 

کردند و کارهای جزئیِ  یز میروزی دو نفر هم کارگری داشتیم که اُتاق را تم .که رابطِ اُتاق با بند بود

 اُتاقیِ بیشتر، و درنتیجه ها و کارهای درون های زندانیانِ مُجاهد طبعاً وظیفه اُتاق دادند. ر را انجام میدیگ

 یک حالتِ بینابینی داشتند. ای هم های زندانیانِ توده تری داشتند. اُتاق دهیِ پیچیده سازمان

   

٣ 

 ...١٨افخم( )عمو یوهاب افخممیربا یادِ 

آشنا شدم، که  یوهاب افخممیرای به نامِ  یک پیرمردِ توده، از طریقِ ناصر با نخستین روزها در این بند

حصار با  ها، در قزل ، یعنی بندِ مریض٣در واحدِ  ٥ناصر در بندِ  زدند. صدا می "عموافخم"ان او را زندانی

ذربایجان شهرِ سراب در آ ساله، و دراصل اهلِ عموافخم مردی حدوداً شصت بند و آشنا شده بود.  او هم

ر این رابطه دوری پیوسته بود.  بریِ جعفر پیشهبه ره "فرقۀ دموکراتِ آذربایجان"در جوانی به  .بود

پس از پایانِ دبیرستان، زمانی که هنوز بیست سال هم نداشتم، به "کرد:  می گونه تعریف خودش این
 أتِق شدم که عُضوِ هیی دو سال مُوفّرفتِ سریعی کردم و در عرضِ یک در فرقه پیش تم.فرقه پیوس
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، من با تواناییِ دانش و قلمی که زیاد نبود ها ناچون افرادِ باسواد آن زم .تحریرّیۀ روزنامۀ فرقه بشوم
در جریانِ تشکیلِ حکومتِ خودمُختار توسّطِ فرقه در سالِ رفت بکنم.  شتم توانستم سریع پیشدا

، فرقه ١٣٢٥زمانی هم که در سالِ  رهبریِ آن بودم. نزدیکانِ کادرِ ، من سردبیرِ روزنامۀ فرقه و از١٣٢٤
شدند، رفدارانِ فرقه کُشته و دستگیر موردِ هُجومِ ارتشِ شاهنشاهی قرار گرفت و بسیاری از نیروها و ط

 بسیاری از نیروهای فراریِ فرقه، در فرقه به شوروی رفتیم. راهِ تعدادِ زیادی از کادرهای من به هم
در  ها آنهای بعد هم، به دستورِ حزبِ کُمونیستِ شوروی،  در سال .شدند تقّر آذربایجانِ شوروی مُس

 داخلِ حزبِ توده ادغام گشتند.  
دیک به نز .وچهار ساله بودم وقتی من به شوروی رفتم، حدوداً بیست"گفت:  عموافخم در ادامه می

دکترایی در  م. در این مدّتعالیت و کار و تحصیل مشغول بودزیستم، و به ف ودو سال هم در شوروی  سی
 .کردم های شوروی تدریس می دانشگاهو در دانشگاهِ باکو و دیگر  اریخ و عُلومِ اجتماعی کسب نمودمت

زن و  ١٣٥٧باالخره، در سالِ  ه هم شدم.و صاحبِ فرزند و نو ضمن، با زنی روسی هم ازدواج کردمدر
راهِ رهبریِ حزب به ایران  را پُشتِ سر گذاشتم و همقامِ خودم مو کار و زندگی و  فرزند و نوه و خانواده

امه دادم تا ام اد من به فعالیتِ حزبی روهای حزبی در ایران فعالیت کنم.تا بتوانم در جبهۀ نی برگشتم
  ".پس از بازداشتِ رهبری و کادرهای مرکزیِ حزب، من هم دستگیر شدم ،٦٢که در سالِ  این

زدیم و دربارۀ  ای یکی دو روز قدم می هفته .م سریع اُنس گرفتیم، من و عموافخبه دلیل آذری بودن

رغمِ اختالفِ بینشی و سیاسی، تقریباً در موردِ اغلبِ  علیکردیم.  ای گوناگون باهم صحبت میه مسأله

ۀ های مربوط به جُنبشِ چپ و غیره، رابط مسألهچنین دربارۀ  های تاریخی و جاریِ ایران و هم مسأله

سنّی بود که من در ترین زندانیانِ مُ ترین و جالب او یکی از اجتماعی نمودیم. هم حفظ مینزدیکی را با

، رابطه و ها آنبا اغلبِ زندانیانِ بند بدونِ توجّه به تعلُقّاتِ سازمانی و سیاسی و فکریِ دیدم.  زندان 

عموافخم رسالۀ  داشتند. میاش، نگه  ای بودن تودهرغمِ  همۀ زندانیان هم احترامِ او را، علی .رفاقت داشت

و  "دین خُرّم بابکِ"و  "دینان جُنبشِ خُرّم"دکترایش را، براساسِ کارهای تحقیقیِ خودش، در رابطه با 

هایش از دورانِ فرقه  گویی و توضیحِ او در رابطه با تجربه من معموالً به خاطره نوشته بود. "قلعۀ بابک"

اش دربارۀ جُنبشِ  چنین به نظرات ور، جامعۀ شوروی، و همدر آذربایجان، حزبِ توده در خارج از کش

در مجموع، او  کردیم. هی هم بحث و جدلی باهم میدادم، و گا های دیگری گوش می مسألهدینان و  خُرّم

جُز چند انتقادِ کوچک و فرعی به حزبِ توده و  .ایمانِ کامل داشت شیِ حزبِ توده به تفکّر و خّطِ م

 دید.   کُدام نمی ی، انحراف و خطای مُهّمی در خّطِ مشی و عملکردِ هیچفرقه، و یا به شورو

انگیز بود، گرفتنِ  تر در بند حیرت های جالبِ عموافخم، که برای اغلبِ زندانیانِ بسیار جوان یکی از عادت

ان چن تِ آبِ زندان آندوشِ آبِ سردِ روزانۀ او بود. در سرمای زمستان در منطقۀ گوهردشت، درجۀ حرار

یعنی پس از خوابِ عموافخم هرروز حدودِ ساعتِ چهار  .آورد که نَفَسِ انسان را بند می بود پایین و یخ

ه سالّنه با زمزمۀ آهنگی در زیرِ لب، به سمتِ حمّامِ بند روان دوش و سالّنه  ، حوله بهبعدازظُهرِ خود
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حاال هم آن  و تا ر شوروی آموختهادت را در جوانی دگفت که این ع می شد تا دوشِ آبِ سرد بگیرد. می

ویژه روانِ انسان، اثرهای بسیار خوبی  مُعتقد بود که دوشِ آبِ سرد رویِ جسم و به را حفظ کرده است.

شکستند  و بعضی حتّا یخِ رویِ دریاچه را می اری در شوروی این عادت را داشتندگفت که بسی می .اردد

 تَنی کنند. تا در آبِ سرد و یخیِ آن آب

 

٤ 

امّا در نتیجۀ تمرینِ زیاد در زندان، خیلی بهتر هم  ،پُنکِ من قبل از دستگیری هم بد نبود بازیِ پینک

کردم  بنابراین، غیراز بازی در نوبتِ اُتاق، من سعی می یِ اُتاقِ خودمان حریفِ من نبود.کسی تو .ه بودشد

از این طریق بود  .ن بود، بازی و رقابت کنمهتر از مب ها آنکه در وقتِ ملّی هم با کسانی در بند که بازیِ 

ای بازی  در حّدِ حرفهها واقعاً  کرد، چراکه برخی از این بچّه رفتِ خیلی زیادی می که بازیِ من پیش

از جُمله با  .شدم یاری افرادِ جدید هم آشنا میهای بازیِ ملّی، درضمن با بس در همین وقتکردند.  می

رد، و فردی نسبتاً غیرمذهبی برخو تیپ و خوش خوش که زندانیِ مُجاهدِمسئولِ صنفیِ بند دوست شدم، 

اندام و  د و خوشچنین با مسئولِ بند هم آشنا شدم، که زندانیِ مُجاهد بُلندقّ از طریقِ او هم بود.

ها و  این رابطه سازمانیِ ما هم نسبتِ دوری دارد. معلوم شد که او با انوش از رُفقای هم .اخالقی بود خوش

چنین تبلیغِ کامران در موردِ من، با توجّه به نُفوذی که او در بینِ زندانیانِ مُجاهد  های جدید و هم رفاقت

 شدند که من رابطۀ نزدیکی با تعدادی از زندانیانِ مُجاهدِ این بند پیدا کنم.   سبب می  داشت، همه

های  گی ویژهاخالق، و دارای  و خوش ترینِ زندانیان، بسیار محبوب این دو نفر مسئوالنِ بند از نازنین

زدیم و دربارۀ  پُنک، گاهی مسئولِ صنفیِ بند و من قدم می عالوه بر بازیِ پینک واالی انسانی بودند.

های علمی و مخصوصاً علمِ ژنتیک  او دربارۀ موضوع معموالً .کردیم های گوناگونی باهم صحبت می مسأله

سپس باهم در آن باره صحبت و بحث  .دادم ه من پاسُخ میهایی داشت ک شو تکاملِ بیولوژیک پُرس

 کردیم.  می

های اخالقی و  های بسیار زشت و ضعف پُنکِ نوبتیِ اُتاقِ خودمان، متوجّهِ خصلت های پینک در بازی

های بیشتر از حّقِ خودش بازی بکند.   کرد که در نوبت مُرتّب سعی می شدیم؛ مثالً شخصیّتیِ موسی می

روزی اصغر جوش  که باالخره تا این ،کردند بودند امّا گذشتِ زیادی میتاق متوجّهِ این قضیّه های اُ بچّه

ی دیگر در ها ناشدیم که در رابطه با غذا و امک به این رفتارِ موسی اعتراض کرد. تدریجاً متوجّه و  آورد

م، او از من خواست تا باهم در یکی دو نوبت ه موسی همین نوع رفتارها را دارد. اُتاق، یا در سطحِ بند،

فردی  یافتم. در مجموع، بندی و اغراق و دروغ می یهای او را پُر از خال قدمی بزنیم؛ من تمامیِ صحبت

پس از مُدتّی، من دیگر تمایُلی به دوستی و  بند بود. ای و خالی بین، عُقده گبسیار سطحی، خود بزر

 مُعاشرت با او نداشتم.
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٥ 

 ده...گُستر "کارِ ملّیِ"

ن روز، از صُبحِ زود سالُنِ بند ای .دیمش "کارِ ملّی"وُسعت و اهمیّتِ  ما شاهدِ ،نخستین جُمعه در این بند

کرد که چه  مسئولِ کارِ ملّی از شبِ قبل تعیین و اعالم می ها اختصاص داشت. گونه فعالیت اینبه 

های گوناگونی ایجاد  رِ سالُن ایستگاهوکنا در گوشه شدند. چه افرادی باید انجام می کارهایی و توسّطِ

زندانیان به کارِ خاّصِ خودشان از قبیلِ تعمیرِ دمپایی، خُرد کردنِ قند، تمیز کردنِ  ها آنشد که در  می

و بندها و  ها نادر زند شدند. سابقاً و ریسیدن و غیره مشغول می خُرما و انجیر، بُریدن و ساختن و بافتن

گاه نه به این وُسعت و نه به این  امّا هیچ ،ارِ ملّی دیده و تجربه کرده بودیمهای گوناگون، ما ک اُتاق

 گی.   یافته سازمان

ها، کُالً دو نوع برداشت در بینِ زندانیان وجود داشت: یکی درکِ عُمومی و کُلّیِ  گونه فعالیت از این

دیگری  .دانستند گیِ جمعی الزم میزند یِ چنین کارهایی را برای رفعِ نیازهای عُموم زندانیان، که انجامِ

هم برداشتِ خاّصِ زندانیانِ مُجاهد که عالوه بر ضرورتِ عُمومیِ کارِ ملّی در رفعِ نیازهای ضروریِ 

ی و ایِ زندگیِ میلیشیای جمعی در چهارچوبِ مشی و منشِ فرقه زندگی، آن را نوعی فعالیتِ دسته

، یا به قولی "ساختن"ز این کارها برای سرگرم کردن و ا ها آندرواقع،  دانستند. سازمانیِ خودشان می

 کردند.   که غالباً بسیار جوان هم بودند، استفاده می ،افرادِ خودشان "سرِ کار گذاشتنِ"دیگر در 

های فکری و سیاسی و سازمانیِ معدودی که در زندان به کارِ جمعی اعتقاد و تمایُلی  جُز افراد یا گرایش

امّا بر سرِ میزان و کیفیّتِ  ،تنددانس انیان با کارِ ملّی مُوافق بودند و آن را ضروری مینداشتند، غالبِ زند

مثالً، در اُتاقِ خودمان، برخوردِ افراد با این اختالفِ نظر و سلیقه وجود داشت. درمیانِ زندانیان  آن

که قبل از ما هم در این های سازمانِ اقلیّت،  موضوع به این ترتیب بود: سیامک الماسیان و فرنود )بچّه

های سازمانِ  عیسی و موسی )بچّه کردند. ها شرکت می در این فعالیت بحثی ال وئواُتاق بودند.( بدونِ س

 نفر دلیلِ هردو .کردند داً در این کارها شرکت نمیهم قبل از ما در این اُتاق بودند.( اب ها آنپیکار، که 

واردها به این اُتاق هم،  ما تازهطلبی بود.  چنین فُرصت هم موسی مُخالفتِ فلسفی و فکری، و در موردِ

برخوردهای گوناگونی به این قضیّه داشتیم: اصغر و ناصر و من اعالم کردیم که در تمامیِ کارهای ملّی 

در کارهایی که به نظرمان  امّا ،ری تشخیص بدهیم، شرکت خواهیم کردکه برای زندگیِ جمعی ضرو

مُصطفی و  رکت نخواهیم کرد.گیرند، ش ها صورت می ط برای مشغول کردنِ بچّهغیرضروری هستند، و فق

اصطالح  و درعمل هم در حینِ به کرد هم با ما سه نفر مُوافق بودند. کامران نظرِ خاصّی اعالم نمی عزّت

ف زدن با رجوش و ح و او بیشتر به جُنب .داد واقعاً انجام نمیاما کارِ زیادی  ،ها شرکت در این نوع فعالیت

سیامک  .اد، یعنی ما پنج نفر، پذیرفته شددرنهایت، در اُتاقِ ما نظرِ اکثریّتِ افر شد. زندانیان مشغول می

ویژه به مسئولِ کارِ ملّی، اعالم کرد که زندانیانِ اُتاقِ ما در کارهای ضروری  الماسیان به مسئوالنِ بند، به

کارِ  مسئولِ بقیّۀ کارها شرکت نخواهند داشت. درولی  ،برای زندگیِ جمعیِ بند شرکت خواهند کرد
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ها برای زندانیانِ اُتاقِ ما کارهای بسیار ضروری برای عُمومِ بند را انتخاب و  ملّی، از آن به بعد، جُمعه

 کرد. تعیین می

 

٦ 

 ام در زندانِ گوهردشت... نخستین مُالقات

در این بند هم، طبقِ  زندانِ گوهردشت داشتم.ودم را در بعد از چندین ماه، باالخره نخستین مُالقاتِ خ

مُالقات هم، تمیز  در روزِ .شدند رسیدند و آماده می ودشان میمعمول، زندانیان شبِ قبل از مُالقات به خ

 دی ماشینِ اصالحِ برقی موجود بودبودند. در این بند تعدا با لباسِ مُرتّب آماده و مُنتظر می ،شده و اصالح

که در اصالحِ  هم داشتند "غیرمُجاز"حتّا تیغِ  برخی .کنیماستفاده  ها آنگرفتیم تا از  که باید نوبت می

های دائمیِ حاجی محمود و بعضی از  یکی از ایرادها و گیردادن کردند. شان از آن استفاده می ورتص

گفتند:  مُجاهد میمعموالً به زندانیانِ  ها آن .جاهدِ بند هم، در همین رابطه بودپاسدارها به زندانیانِ مُ

  این "؟کنید اگر شما مُدعّیِ مُسلمان بودن هستید، پس چرا صورتِ خودتان را با تیغ اصالح می"

فتند که گ همیشه می ؛اند دشان را با تیغ اصالح کردهپذیرفتند که صورتِ خو گاه نمی زندانیان البتّه هیچ

ی محمود با یکی از زندانیان شرط بست که آن ها، حاج بار، در این جرّوبحث زنند. یک با ماشینِ برقی می

ن خوبی و صافی و تمیزی اصالح زندانی غیرمُمکن است بتواند صورتِ خودش را با ماشینِ برقی به آ

حتّا  که او را به مُبارزه طلبید و گفت که بل ،تنها شرطِ حاجی محمود را پذیرفت این زندانی هم نه .کند

مان خوبیِ صورتِ خودش اصالح مود را هم با ماشینِ برقی به هحاضر است که صورتِ خودِ حاجی مح

 بود.  درگیریِ مسئوالن با زندانیان  به هر صورت، این قضیّه همواره موجبِ کند.

های  به مُرورِ زمان، برخی از زندانیانِ چپ و حتّا تعدادی از زندانیانِ مُجاهدِ بند هم با استفاده از تیغ

از ماشینِ اغلبِ زندانیانِ بند هنوز هم با استفاده  امّا ،کردند را اصالح میصورتِ خودشان  "غیرمُجاز"

با کُمکِ  رِ مسئولِ نظافتِ بند بودند و اوهای اصالحِ برقی در اختیا ماشین نمودند. برقی اصالح می

ها  این ماشین کرد. کاری و تعمیر می میز و روغنها را باز و ت کارگریِ روز و یا در روزِ کارِ ملّی، این ماشین

هفت یا  .خریداری کرده و نگه داشته بودند ها نای گوناگون و در برخی از زندها نارا زندانیان در زم

امّا داشتنِ تیغ  شد. استفاده می ها آنطورِ عُمومی از  که به ها در اختیارِ بند بود این ماشینهشت عدد از 

هایش را  یغهرکسی ت .هم با خودِ فرد بودآن  موضوعی کامالً شخصی و خُصوصی، و مسئولیّتِ نگهداریِ

افراد با احتیاطِ کامل و معموالً در زیرِ دوش در  کرد. در جاسازیِ خاّصِ خود نگهداری و حفاظت می

وارد کردنِ تیغ به این  کردند. ها استفاده می از این تیغحمّام، و با گماشتنِ نگهبان از بینِ دیگر زندانیان، 

 گرفت. صورت می زندانیانِ غیرسیاسیو فغانی، مُالقاتِ حضوری، زندانیانِ ا زندان هم از طریقِ

حاال گرفت، ولی  گی صورت می صورتِ هفته ها در این زندان، زمانی که تعدادِ زندانی کم بود، به مُالقات

  ای یک بار شده بود. دو هفته
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سمتِ چپِ  ای در پلّه اندکی بعد، از راه .ون آوردندبرای مُالقات مرا هم با گروهی از زندانیان از بند بیر

الُنِ مُالقات و ساختمانِ دوطبقۀ س دری واردِ سالُنِ مُالقات شدیم. سپس از کُریدور پایین رفتیم،

روی ساختمانِ آشپزخانه و در بغلِ ساختمانِ اداریِ زندان قرار داشت.  واردِ  به تقریباً رو خانۀ زندان کتاب

طِ این سالُن وس متِ راست پیچیدیم، سپس داخلِ سالُنِ مُالقات شدیم.ی شدیم و به سداالنِ کوچک

 .بندهایمان را برداریم دند که چشمکه ابتدا ما را پُشتِ آن نگه داشتند و دستور دا ای آویزان بود پرده

ها  ای پُشتِ شیشه قرار دادند تا مُنتظرِ خانواده ما را از پرده عُبور دادند و هرکُدام را در گیشه سپس

ری واردِ سالُنِ ها از د پس از چند دقیقه، خانواده طرفِ دیگر به پُشتِ شیشه بیایند.باشیم، که قرار بود از 

پس از پیدا کردنِ او در پُشتِ شیشه و  .گشت ای دنبالِ زندانیِ خودش می هر خانواده .پُشتِ شیشه شدند

 گرفت.   درمُقابلِ او قرار می

برداشتیم و ها را در هردو طرفِ شیشه  گوشی .من به مُالقات آمده بودخواهرانِ آن روز فقط یکی از 

و خواهرم هم مُرتّب  پُرسیدم و دُخترم و خانواده می همسرطبقِ معمول من از شروع به صحبت کردیم. 

 مسئولِ قات سریع گذشت،ده تا پانزده دقیقه وقتِ مُال کرد. می سئوالاز شرایطِ زندان و وضعِ من 

 د تا ما صدای هم را دیگر نشنویم. چندین لحظهها را هم بستن گوشی .ور داد که تمام کنیممُالقات دست

ندانیان را به پُشتِ ما زوقتِ خُداحافظی و جُدایی رسید.  و بعد دیگر اشاره با خواهرم حرف زدم و ء با ایما

 بندها را زدیم و به بند برگشتیم. و بعد هم چشم پرده بُردند

 

٧ 

گیِ  افسُردهکه از مُشکلِ روحی و روانی و از  جاهدی بود به نامِ علی طاهرجویاندانیِ مُدر این بند زن

ها  و درنتیجه شب خوابید ای از سالُن می بُرد. بسیاری از روزها تا دیروقت در گوشه شدیدی رنج می

ا دراساس تعدادی هرچند که همۀ زندانیانِ بند هوای او را داشتند، امّ ماند. بُرد و بیدار می اش نمی ابخو

اش خوب، و او  ویان حالبعضی روزها علی طاهرج رسیدند. ودند که مُرتّب به او میاز زندانیانِ مُجاهد ب

 حال افسُرده و کامالً پریشان اه وقتبعضی امّا  .جدّی داردمُشکلی  شد فهمید که واقعاً نمی .سرزنده بود

فقط در زمانِ  .داد خُشونتی علیهِ کسی نشان نمی و بود ، او فردی بسیار آرام و متینطورِ کُلیّ به بود. 

خوشیِ علی  ترین دل مُهّم سرد بود. گیِ شدید دل و دماغِ زندگی نداشت و نااُمید و کامالً دل افسُرده

اگر گرم و فعّال و سرزنده نگه دارد. و خودش را سر ین بود که به حیاطِ هواخوری برودطاهرجویان ا

امّا اگر هواخوری برای مُدتّی  ،داشت مُثبتی رویِ روحیّۀ او  بسیار شد، اثرِ ب باز میحیاطِ هواخوری مُرتّ

 رفت.   گیِ عمیقی فُرومی ماند، او در افسُرده طوالنی بسته می

داشت، امّا در موردِ افرادی که مُشکلِ  اثری را رویِ روحیّۀ هر زندانی طورِ کُلیّ، هواخوری چنین  به

و امکان و اختیارِ حرکت و  احساسِ نوعی آزادی داشتن .بود ثرش دوچندان میوانی داشتند ار-روحی

، وقتی که ما واردِ این ٦٥اواسطِ زمستانِ سالِ  .داشت ثیرِ زیادی بر روحیّۀ زندانیان ٴوآمد به حیاط، تا رفت
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ت، صبح یا یعنی روزی چهار ساع .شد سبتاً مُرتّب و روزانه باز میطورِ ن بند شدیم، حیاطِ هواخوری به

استفاده از هواخوری هم، مانندِ هر کارِ دیگری در  هواخوری به بندِ ما اختصاص داشت.بعدازظُهر، حیاطِ 

 یافته و مُنّظم بود.   این بند، سازمان

که از بندِ  ، ماویژه به .راه بود مۀ ما با آرامشی نسبی همزندگی در این بند، حّداقل در این دوره، برای ه

کردیم. غذای زندان زیاد  پیدا می یجا رسیده بودیم، آرامش ش و درگیری به اینها تن اهو پس از م ١١

خرید و  ٣ای که صنفیِ بندِ  غذایی امّا کُمک ،غذایی هم بسیار کم بودهای  و اندازۀ جیره تعریفی نداشت

بدارخانۀ بند سوز هم در آ تعدادی چراغِ نفت کُننده بود. ، بسیار خوب و تکمیلکرد تهیّه و ارائه می

شد.  استفاده می ها آنکه برای تهیّه و گرم کردنِ غذا یا تهیّۀ آبِ جوش برای چایِ اضافی از  داشتیم

جیرۀ بیشتری برای خودمان تهیّه کنیم. تا بتوانیم چایِ خوب و تازۀ  فروختند چایِ خُشک به ما نمی

یِ استیلِ ا هناکتریِ اُستو شد. داده می بُلندِ استیل به بندهای بزرگ و  چایِ بند در سه نوبت در کتری

و در داخلِ آبِ جا  ای داشت که چایِ خُشک در توریِ مخصوصی در آن اش محفظه بزرگ، در وسط

شدند، مسئولِ صنفی با  های استیل به داخلِ بند داده می که کتری محضِ این به .گرفت جوش قرار می

های پُر از آبِ  را در ظرف ها آنکشیدند و فوری  ون میهای پُر از چای را بیر کُمکِ کارگریِ روز توری

بت چندین برابر به این ترتیب، حجمِ چایِ بند در هر نو کردند. بل آماده شده بود، فُرومیجوش، که از ق

 گذاشتند اختیارِ کارگریِ روز می های چایِ خودشان را شُسته و تمیز در ها ترموس اُتاقیافت.  افزایش می

روز مُرتّب  بنابراین، همۀ زندانیانِ بند در طولِ شبانهخانه بچینند و پُر از چای کنند. ر آبداررا د ها آنتا 

 داشتند. چای در اختیار 

با خریدِ  . صنفیِ بندبودمُناسب و کافی آن  و نه مقدارِ  داشت غذای جیره در این زندان نه کیفیّتِ خوب

ها را  غذایی فروخت، انواع و اقسامِ کُمک روشگاهِ زندان میکه احیاناً ف  برخی موّادِ غذایی و میوه و سبزی

برای ترشی و شور  وّادِ الزم را م چنین، سالی یک بار هم .داد می کرد و در اختیارِ زندانیان قرار تهیّه می

قبالً هم اشاره کردم که تُرشی و  .کندمصرفِ ساالنۀ بند تهیّه  برایرا تُرشی و شور  تا نمود خریداری می

و به مُرورِ زمان موردِ استفادۀ  شد هداری میگپلّۀ هواخوری ن پالستیکی در راه های ورِ بند در دبّهش

که  بزرگی ساخته و آویزان کرده بودنددر اُتاقِ انباریِ بند زندانیان توریِ گرفت.  قرار می زندانیانِ بند

صنفی و کارگریِ  .چیدند روی آن میفرنگی و غیره را  زمینی و گوجه ویژه پیاز و سیب میوه و سبزی و به

را برای استفادۀ روزمرّۀ بند نگهداری و حفاظت  ها آنو  کردند ب میوه و سبزی را بررسی میروز مُرتّ

 نمودند.   می

ین زمان و در ترین تغذیه را در هم در دورانی که من در زندانِ گوهردشت بودم، ما بهترین و مُرتّب

پس از این  تر قرار داشت. ار، در سطحی پایینحص هنوز هم در مُقایسه با قزل البتّه .داشتیم ٣همین بندِ 

 گاه در زندانِ گوهردشت پیدا نکردیم. ای، ما دیگر هیچ لحاظِ تغذیه دوره، چنین شرایط و وضعیّتی را، به
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 ...در بندِ سه وشش سالِ شصتجشنِ عیدِ 

 نهاد شد که برنامۀ از طرفِ مسئوالنِ بند پیش ید.رس می و عیدِ نوروز داشت فرا اوایلِ اسفندماه بود،

که مثالً موقعِ تحویلِ سال  کوچکی را در نظر داشتندبرنامۀ  ها آن جشنی برای نوروز تدارُک ببینیم.

حّداکثر  .وروزی باهم شیرینی و میوه بخوریمگی در سالُن جمع شویم و پس از تبریک و روبوسیِ ن همه

ل داشتند، یکی دو کارِ هُنری مانندِ ترانه و آوازخوانی و غیره ارائه کنند.  که، اگر کسانی تمایُ هم این

سادۀ اولیّه به  که چند روز بعد طرحِ نهادهای تکمیلی به طرحِ اولیّه اضافه شد، طوری درعمل، پیش

آواز و  های تئاتر و که برنامه هایی از زندانیان داوطلب شدند گروه ای تبدیل گردید. برنامۀ جشنِ گُسترده

این افراد تمامیِ ماهِ اسفند را به تهیّه و  .ندکنو ارائه  دهنمو وانی و غیره تهیّهرود و کُمدی و شعرخس

ای دیگر از زندانیان هم، مسئولیّتِ تزیینِ سالُن  دسته پرداختند. های خودشان می برنامه تدارُک و تمرینِ

 دار شده بودند. را عُهده

نین اقدامی، که شاید برای العملِ زندانبان در برابرِ چ برخورد و عکس هنوز مُشخّص نبود که البتّه

شد، چه  شکل انجام میی جُمهوریِ اسالمی در تهران به این وُسعت و ها نابار در تاریخِ زند نخستین

 ند که اگر ما تمایُلی برای خریدِمسئوالنِ زندان یکی دو هفته مانده به نوروز اعالم کردخواهد بود. 

از منابعِ مالیِ کُمون، مسئوالنِ  .نند از بیرون برای ما تهیّه کنندتوا می ها آنی و آجیلِ عید داریم، شیرین

 بند مقداری شیرینی و آجیلِ عید هم سفارش دادند.  

 .لفِ هُنری اطالّعِ زیادی نداشتیمهای مُخت شده توسّطِ گروه های تهیّه بسیاری از ما از جُزئیّاتِ برنامه

در روزِ عید، وقتی ما داخلِ  های نوروزی بودیم. نتظارِ برنامهور و هیجانِ زیادی در اگی با ش مهه بنابراین

با پتوها و  نظیر مُواجه گشتیم. تمامیِ سالُن تمیز و مُرتّب، ای بی منظره سالُنِ بند شدیم، واقعاً با

صورتِ  در بخشِ غربِ سالُن به اصطالح آشپزخانه مُحوّطۀ به .گی تزیین شده بود رنگارنگِ خانه های مالفه

شیرینی و آجیل  ای درازی در سالُن انداخته شده،ه سُفره .شده بود بندیصحنۀ تئاتر بازسازی و دکور

روی  ار بزرگی را خودشان تهیّه کرده،یکِ بسیتعدادی از زندانیانِ بند ک .چیده شده بود ها آندر سرتاسرِ 

انگیز و  در یک کالم، فضای سالُن بسیار دل نوشته بودند. "!بهاران خُجسته باد"و  "!نوروز پیروز"آن 

 نوروزی و بهاری شده بود.  

شرکت کنند،  هخواستند در این برنام که نمی مۀ زندانیانِ بند جُز یکی دو نفرقبل از تحویلِ سالِ نو، ه

طورِ  نامه بهبر رفت. جشن با تبریکِ نوروزی شروع شد و تا مُدتّی خوب پیش می .در سالُن جمع شدند

توانست هم آشکارا  میای از طرفِ زندانیان ن در زندانِ جُمهوریِ اسالمی هیچ برنامه .کُلیّ سیاسی نبود

شده کارهای هُنری مانندِ شعر و تئاتر و دکلمه و آوازخوانی، که بسیار جالب هم تهیّه  سیاسی باشد.

راه با  که ناگهان افسرِ نگهبانِ زندان هم رفت خوبی پیش می آمدند. برنامه داشت به بودند، به اجرا در می

های تئاتریِ خودشان در  هایی را که در لباس بچّه ی پاسدار به داخلِ سالُن ریختند. پاسدارهاتعدادِ زیاد
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رود و آواز را هم با خودشان های س انِ گروهتعدادی از زندانی و جرای برنامه بودند، دستگیر کردندحالِ ا

عنوانِ مدرک با خودشان  نخورده بود، به  که هنوز دست بند را یکِ بزرگِچنین ک هم ها آن .بیرون بُردند

فوری تعطیل  .های زندان است ونی و خالفِ ضابطهاین برنامه غیرقان"افسرِ نگهبان اعالم کرد: بُردند. 
ساعت بعد  یکی دو ؛های خودمان فرستاده شدیم اُتاقما به  ".های خودتان بروید به اُتاق  و همه کنید

د داده بودند که دیگر در برنامۀ جمعی و تعهّ ها آن .گی به بند برگشتند ی دیگر هم همهها بچّه

 در زندان شرکت نکنند.   "غیرقانونی"

مُوفقیّتِ بزرگی به وسطِ کار مُتوقّف شد، امّا هنوز هم  که برگُزاریِ برنامۀ جشنِ عید به هر حال، هرچند

در زندان بُردیم امّا این آخرین باری بود که  ٦٦نوروزِ سالِ  ا لذّتِ زیادی ازدر مجموع، م آمد. حساب می

 اتِزودی تغییر چراکه شرایط به ،در این زندان داشتیم را ای گُستردهچنین شادی و لذّتِ جمعی و 

 اوج گرفت. تدریج بهو روندِ فشار و سرکوب  اساسی پیدا کرد

 

٩ 

 ..."روهِ ویژهگ"یا  "کُمیتۀ ویژۀ امنیّتی )کُوا("

و کتابِ داستان به که بودیم، اصغر و ناصر پس از پیدا کردنِ یک دیکشینریِ مُعتبر و یکی د ١١در بندِ 

یادگیریِ زبانِ طورِ جدّی و شاید نیمی از وقتِ روزانۀ خودشان را صرفِ کار رویِ  به ،زبانِ انگلیسی

 ها آن دادند. ظّم به همین کار ادامه میرتّب و مُنطورِ مُ باهم به ها آنهم،  ٣در بندِ  .کردند انگلیسی می

طورِ سیستماتیک به تحقیق و  که از روی آن به نگلیسی به انگلیسیِ کاملی داشتنددیکشینریِ وبسترِ ا

عالوه بر آن، اصغر زبانِ فرانسه را هم از یک پرداختند.  در زبانِ انگلیسی می ها مُطالعه رویِ ریشۀ کلمه

شد تا شب وقتی  در این دوره، دراساس، اصغر از صُبح که بیدار می گرفت. اشت یاد میای د تودهزندانیِ 

اش را  فوتبال، بقیّۀ وقت پُنک یا گاه اخوری و بازیِ پینکرفت، منهای وقتِ کمی برای غذ که خواب می

صغر ناصر هم در یادگیریِ زبانِ انگلیسی تاحدّی با ا کرد. ی خارجی صرف میها نابرای یادگیریِ زب

خی دیگر از زنی و صحبت با من یا عموافخم و یا بر اش را در قدم هد، امّا او مقداری از وقتِ روزانراه بو هم

شدم و در موردِ زندگی  های روزانه، من با ناصر بیشتر آشنا می در جریانِ این صحبتگذراند.  زندانیان می

   کردم. ای پیدا می و فعالیت و دستگیریِ او اطالّعاتِ تازه

اش، مسئولِ او در تشکیالت، تهمورث  در زمانِ دستگیریزبان بود.  قشقایی و دراصل تُرک ناصر از ایلِ

دهی شده بود، که زیرِ نظرِ  ای سازمان ناصر این اواخر در هستهرزادۀ منصور نورمُحمّدزاده بود. براد

ته در عملیّاتِ مُسلحّانۀ مُصادره و قرار بود که این هس ظاهراً .سازمان قرار داشت "ویژۀ امنیّتیِکُمیتۀ "

که از آن میان تهمورث و  سازمان شرکت و نقشی داشته باشد. گویا هسته شاملِ سه نفر بودغیره برای 

نورمُحمّدزاده و اسماعیل  داد که منصور ناصر توضیح می ولی نفرِ سوّم بازداشت نشده بود.ناصر دستگیر 

عُضوِ هیئتِ اجراییِ تشکیالتِ داخلِ کشور در تهران، مسئولیّتِ  ،()ستّار کیانی "صمد"با نظارتِ  حُسینی

منصور نورمُحمّدزاده و اسماعیل حُسینی، با اطالّع و نظارتِ را به عُهده داشتند.  "روهِ ویژهگ"اصطالح  به
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 ها آن اقدام نموده بودند. صمد و یا شاید هم بدونِ اطالّعِ او، گویا به مُصادرۀ اموالِ یک تاجرِ ثروتمند

لیس چنین طرحِ عملیّاتیِ حذفِ فیزیکیِ یکی از فعّالینِ سابقِ سازمان را نیز، که مُدّعی بودند با پُ هم

 که خوشبختانه این طرحِ آخری هنوز به اجرا درنیامده بود.   کند، ریخته بودند کاری می هم

در  گویا قرار بود .یی نداشتمور دخالتِ عملی و اجراهنوز در این اُ ها آنکرد که هستۀ  ناصر مطرح می

گی دستگیر  قدامِ دیگری همهکه البتّه قبل از هرگونه ا یّاتِ آتیِ گروهِ ویژه شرکت کنندسری عمل  یک

 .ودندزنی و از این قبیل اُمور ب گفت که عملیّاتِ آتیِ موردِ بحث، اغلب مُصادرۀ اموال و بانک او می شدند.

به هر  های سازمانی را فراهم کند. عالیتالیِ الزم برای تداومِ فاز این طریق منابعِ م خواست گروه می

حال، از افرادِ این گروه ستّار کیانی و منصور نورمُحمّدزاده و اسماعیل حُسینی و تهمورث و ناصر در 

ای  و فردِ بسیار فهمیده ناصر تیپِ صاف و ساده و خوب و صمیمی،دستگیر شدند.  ٦٣بۀ پاییزِ سالِ ضر

در هر فُرصتی باهم  تقریباً .تِ بسیار نزدیکی باهم پیدا کردیمرفاق ٣و  ١١ن و او در بندهای م هم بود.

های بیرون و داخلِ زندان، کار و زندگی، و فامیل و غیره باهم صحبت  مسألهزدیم و در رابطه با  قدم می

 کردیم. می

 

١٠ 

 نداشت... گاه مُالقات که هیچ  ای زندانی

امّا نظم و ترتیبِ  ،بار شده بود یک  دو هفتههر ت در این زندان حاال گفتم، مُالقاکه قبالً هم  طور همان

یکی از این  .ی ندارندقاتضی در بند هستند که ابداً مُالمتوجّه شدم که بع ثابتی هم نداشت. پس از مُدتّی

ستگیر شده بود.  د "مُنافقین"که به اتهّامِ هواداری از  از اهالیِ آذربایجانِ غربی بود "نُصرت"افراد 

کش و  کامالً زحمت پیتی بود که با او دوستی و رفاقتی پیدا کردم. نُصرت فردی بسیار سادهمن  تدریجاً

گی و دالتر بود. خودش دربارۀ زناز میانگینِ سنّیِ زندانیانِ مُجاهدِ بند با وسالِ او هم سنّ .روستایی داشت

ردی مذهبی نبودم و اغلبِ رُفقایم، چه در زمانِ گاه ف من هیچ"کرد:  می تعریف چنیناش  دستگیری
با پسرِ مُالّحسنی  مثالً .ویژه از طیفِ فداییان بودند پ بههای چ انقالب و چه پس از آن، از بچّه

حتّا به عبارتی  .او را لُو داد معۀ اُرومیّه( دوست و رفیق بودم. او از فداییانِ اقلیّت بود که پدرشجُ )امام
اش را هم صادر کرد. البتّه من مُدتّی قبل از  فرمانِ اعداماز دستگیری، پدرش گویند که پس  می

   ".و در یک ارتباطِ دوستی، به سازمانِ مُجاهدین گرایش پیدا کرده بودم  دستگیری

ام  ندارم که به مُالقات من کسی را"جواب داد:  گاه مُالقاتی دارد یا نه؟ هیچاز نُصرت پُرسیدم که آیا او 
  "؟دانم اصالً دیگر زنده است یا نه که نمی ز روستاهای اطرافِ اُرومیّه دارمفقط مادرِ پیری در یکی ا بیاید.

 .ای نداشته بود کننده گاه مُالقات تا این زمان، یعنی در طولِ نزدیک به شش سال، هیچ ٦٠نُصرت از سالِ 

تمامِ زندانیان رابطۀ خوبی  با .ند بودکشِ ب و فردی کاری، و زحمتا شدم. من واقعاً برای او خیلی ناراحت 

را  ی دُشوارها نابرای کسی که دور داشتند. اش می قایل بودند و دوستاو احترام  رایداشت و همه هم ب
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مُحکم و  و مُالقات هم ابداً نداشت، روحیّۀ او بسیار باال و خودش هم ی گوناگون گذرانده بودها نادر زند

ی گوناگون بوده، ها ناامِ این مدّت، در هر سلّول و اُتاق و بندی که در زندگفت که در تم می اُستوار بود.

 همیشه با جیرۀ زندان و البتّه با کُمکِ صندوقِ مُشترکِ کُمونِ زندانیان اُمورِ خودش را گُذرانده است.

 

١١ 

 کامران... "پریشیِ روان"مُشکالتِ ناشی از تشدیدِ 

روحیّه و  زیرا ،شد می و مُشکلِ کامران  مسألهروزانۀ من صرفِ ، مقداری از وقتِ ٦٦پس از عیدِ سالِ 

، کامران مانندِ گذشته ٣در یکی دو ماهِ اوّل در بندِ  داد. تغییرهای محسوسی را نشان میرفتارِ او تدریجاً 

 تارِ بسیار ناهنجاری رارف اندکی پس از عید، ودش بود.خجوش و فعّال، و سرش هم به کارِ  و هنوز پُرجُنب

در مدّتِ کرد.  و مُشکل ایجاد می مسألهو  داد به این ترتیب که دائِم به این و آن گیر می ؛شروع کرد

اش مرا فامیلِ  نزدیک به یک سال که در بندهای گوناگون من و کامران باهم بودیم، او در ذهن و خیال

شنوی  تاحدّی از من حرف در همین راستا ؛من احترامِ زیادی قایل بود رایب و ودنزدیکِ خودش کرده ب

سئولِ کُنترلِ کامران هم که قبالً گفتم، در یک تقسیمِ کارِ غیررسمی در اُتاق، من م طور داشت. همان

که ماهِ  شد، تا این های کوچکی در اُتاق در رابطه با کامران دیده می به هر حال، تدریجاً مُشکلشده بودم. 

 رمضان فرارسید.

ام،  گونه که قبالً هم بارها گفته همان شد. اندکی بعد از عیدِ نوروز آغاز  ماه و آن سال، رمضان در فروردین

داشت که  درضمن، زندانبان دوست می .یافت یان در ماهِ رمضان تغییر میبرنامۀ دادنِ غذای گرم به زندان

بند  داخلِم. در طولِ روز هیچ غذایی نخوری گیرهای بند، ما زندانیانِ غیرمذهبی، برای رعایتِ حالِ روزه

اکثریّتِ زندانیانِ بند  ها، اختالفِ نظر موجود بود. ضیّهگیِ برخورد با زندانبان سرِ این ق گونه در موردِ چه

 گرفتند، با سیستمِ خاّصِ تحویلِ غذای گرمِ زندان برای ماهِ یعنی زندانیانِ مُجاهد و مذهبی، که روزه می

گرفتیم،  وپنج نفر بودیم و روزه هم نمی که سی انِ چپِ بندامّا ما زندانی ،رمضان هیچ مُشکلی نداشتند

 گی موقعِ ناهار به ما غذای گرم بدهد. خواستیم که زندانبان طبقِ روالِ همیشه می

کردند که در زندانِ  مسئوالنِ زندان مطرح می رفت. یرِ بارِ این خواستِ ما نمیگاه ز زندانبان هیچ طبعاً

یعنی همه مجبور بودند که غذای  .گیری رعایت شوند های روزه ضابطه د کهبای اسالمی در ماهِ رمضان می

چنین مطرح  مسئوالن هم عنوانِ افطاری بخورند. را هم به وّمعنوانِ سحری، و غذای گرمِ د ا بهگرمِ اوّل ر

 ها آنخواری، اقدامی کُفرآمیز است و  کردند که دادنِ غذا به زندانیان در موقعِ ظُهر و برای روزه می

کسانی دادند.  طولِ ماهِ رمضان سحری میرسم بر این بود که در وانند چنین کاری را انجام دهند. ت نمی

 و ناهار هم فقط نان یا چیز خوابیدند خوردند و می گرم را می گرفتند معموالً غذای سحریِ که روزه نمی

آن را  داشتند و موقعِ ناهار که، غذای سحری را نگه می و یا این .خوردند تا وقتِ افطار ِدیگری می

امّا استفاده از  ،سوز در بند داشتیم که ما چراغِ نفت در این زندان هم، با آنخوردند.  صورتِ سرد می به

 آبدارخانه را در طولِ روز در ماهِ رمضان ممنوع کرده بودند.  
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عنوانِ اقلیّتی در بند، تمامیِ  به ها آنبرای دفاع از این خواست و حّقِ  انیانِ چپِ بند انتظار داشتند کهزند

نهادشان هم این بود که کّلِ  پیش .جمعی در این رابطه دست بزنند ستهزندانیانِ بند به یک اعتراضِ د 

عنوانِ اعتراض، غذای سحری را پس بفرستند و بخواهند که زندانبان برای آن تعدادی که روزه  بند، به

نهاد مُوافقت  زندانیانِ مُجاهد و مذهبیِ بند با این پیش د.د، در موقعِ ظُهر غذای گرم بدهگیرن نمی

توانند در یک  گیرند، نمی که مذهبی هستند و روزه می ، با توجّه به اینها آنگفتند که  نداشتند و می

 راهی کنند.   چنین اقدامی با زندانیانِ چپ هم

محضِ رسیدنِ غذای سحری،  که به قرار شد گی پیش آمد. نهایت در بند دودستهبه این ترتیب بود که در

وپنج نفر را در ظرفی جُدا کند تا ما خودمان آن را به مسئوالنِ زندان پس  مسئولِ صنفی سهمِ ما سی

خُالصه، ما زندانیانِ چپِ بند در تمامِ ماهِ رمضان نیم. دهیم و اعتراضِ خودمان را به زندانبان اعالم ک

جایِ  به .گذاشتیم عنوانِ اعتراض بیرون می  و آن را به وردیمخ گرمِ سحریِ خودمان را نمیسهمِ غذای 

چون افطار  خوردیم. خریدیم، چیزهایی می ن میای که با پولِ خودما غذایی آن، ظُهرها معموالً از کُمک

 خوردیم.   گی در بند باهم می جیرۀ شامِ زندان را همه معمولی برای همه بود، بنابراین مُصادف با شامِ

ن، ایراد و انتقادِ اساسی وسی به شیوۀ برخوردِ زندانیانِ مُجاهدِ بند در جریانِ ماهِ رمضاعیسی و م

در چندین نوبت در اُتاق با کامران سرِ این موضوع جرّوبحث هم کرده بودند.   ها آن ظاهراً .داشتند

به نظرِ کامران  .داشتندموضوع راه و چارۀ دیگری ن کامران مُعتقد بود که زندانیانِ مُجاهد در رابطه با این

گیریِ  روزه خالفِ اُصولِ دین و وظیفۀتوانستند کاری  روزه گرفتن، نمیبه دلیلِ مذهبی بودن و  ها آن

راهی کنند.   توانستند ما زندانیانِ چپ را در آن حرکتِ اعتراضی هم بنابراین نمی خودشان انجام دهند،

بحث دراصل  که بل ،به موضوعِ روزه ارتباط ندارد ساًکرد که بحثِ اصلی اسا عیسی درمُقابل مطرح می

این است که آیا اکثریّتِ زندانیانِ بند حاضرند از حّقِ اقلیّتی در بند، که مُمکن است با اعتقاد و نظر و 

اگر این اکثریّت، "گفت:  عیسی درضمن می مُنطبق نباشد، حمایت کنند یا نه؟خواستِ آن اکثریّت هم 
رت و حکومت نیست، حاضر به برداشتنِ قدمی کوچک در دفاع از حُقوقِ اقلیّتی در شرایطی که در قُد

در آینده چنین کاری را، آن هم زمانی که در  ها آنگونه ما باید اعتماد داشته باشیم که  نباشد، چه
    "؟قُدرت باشند، انجام خواهند داد

انی سببِ لحاظِ روحی و رو ، و بهشِ آن سببِ تحریکِ کامرانوحو های حول خُالصه، این قضیّه و بحث

ای که کامران از پیش داشت، چنین تغییری باالخره  پریشی با زمینۀ روان طبعاً .تغییری در رفتارِ او شد

مُرتّب تمامیِ  تر شده، وردِ عیسی و موسی حساّساز این زمان به بعد، کامران در م داد. هم روی می

از یک هفته پس  داد. گیر می ،ویژه به عیسی به ،رادبه این افکرد و دائم  را دنبال می ها آنهای  حرکت

 پُنک بودم که ناصر با عجله آمد و خواست که فوری طر، روزی من در سالُن مشغولِ بازیِ پینکعیدِ ف

متوجّه  .بازیکُنِ مُقابل عُذرخواهی کردم و خودم را فوری به اُتاق رساندم من از خودم را به اُتاق برسانم.

وقتی داخلِ اُتاق شدم،  کنند. و داخلِ اُتاق را تماشا میاند  چندین نفر بیرونِ اُتاقِ ما جمع شدهشدم که 
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تاق ای را که کامران به دیوارِ اُ دیدم که سیامک الماسیان و فرنود در تالش هستند تا نامه یا اعالمیّه

 جا نبود عیسی در آن آن کار بشود. درگیر بود تا مانعِ ها آنکامران هم با  .نصب کرده است، پایین بیاورند

تویِ "داد:  چنین توضیحبه من اصغر یواشکی  اق ایستاده و ناظرِ ماجرا بودند.و بقیّه هم در اطرافِ اُت
کامران واردِ اُتاق شد و اعالمیّۀ  دفعه مشغولِ کار و مُطالعۀ خودش بود. یک هرکسی ته بودیم،اُتاق نشس

در این اعالمیّه، او نوشته که عیسی جاسوس  .و رویِ دیوار نصب کرداش درآورد  نویسی را از جیب دست
    ".نماید کند، و اطالّعات مُبادله می کاری می است، با پاسدارها هم

رای عیسی لحاظِ سیاسی و اعتبارِ شخصی ب از یک طرف، این ماجرا به وضع در اُتاق بسیار مُتشنّج بود.

ر و اقلیّت را های پیکا توانست رابطۀ بینِ بچّه ر، این اتفّاق میاز طرفِ دیگ .کننده بود بسیار ناراحت

روانیِ کامران  داد که عارضه و ناراحتیِ روحی و این قضیّه نشان می ،تاحدّی تخریب کند. درضمن

و اجازه دهند که من به زبانِ  یامک الماسیان و فرنود خواستم که کنار بروندمن از سشدیدتر شده است. 

بالفاصله مرا به پیشِ  کامران پذیرفتند و کنار کشیدند. ها آن .با کامران واردِ مُذاکره شومذری شیرینِ آ

ه عیسی جاسوسِ زندانبان شده است. او اصالً کند ک فکر می که چراکرد  و استدالل می خودش کشید

 داد.   و به حرفِ من هم گوش نمی شد آرام نمی

که همه از اُتاق  پس از آنو من و کامران را تنها بگذارند.  بروندخواستم که از اُتاق بیرون  ها من از بچّه

ذری با کامران شروع به بیرون رفتند و زندانیانِ دیگر را هم از دمِ درِ اُتاق پراکنده کردند، من به زبانِ آ

ن در آ توانستم او را قانع کنم که باهم بنشینیم و .کم او را به آرامشی نسبی رساندم و کم صحبت کردم

شستیم و به صحبت کردن دو رویِ زمین ن قبول کرد و هر رابطه صحبت و مشورت کنیم. باالخره

را قانع سعی داشت م هنوز هم رویِ دیوارِ اُتاق بود. بعد از کمی صحبت، اش البتّه، اعالمیّه .مشغول شدیم

 داده می ها آنعاتی به گرفته و اطالّ رابطه می ها ناعیسی دمِ درِ بند با نگهب کند که خودش شاهد بوده

فهمیدم که با منطق و استداللِ معمولی  و شدم امتِ حالِ روحی و روانیِ او من متوجّهِ وخ است.

ل ببرم، از ئواکه ادّعای او را زیرِ س تصمیم گرفتم بدونِ این کند. و را قانع کنم که اشتباه میتوانم ا نمی

فرض هم  به او گفتم که اگر به .ضیّه نادُرست استبرخورد به این قشِ او در این در وارد شوم که رو

به این ترتیب،  خودش را لُو ندهد. دیگر که خواهد بودمُواظبت  اشد، بعد از اینعیسی این کاره بوده ب

شِ دُرست و رو ،دیوار در رابطه با چنین امرِ مُهمّی و بر در هاعالمیّ چسباندنِکامران را قانع کردم که 

 هتر است که او دست از این کارها بردارد.ای نیست، و ب پُخته

قرار شد که هردو  یّه را پایین بکشیم و پاره کنیم.او حرف و استداللِ مرا پسندید و قبول کرد که اعالم

و مشورت و  طورِ اساسی در آن رابطه به تبادُلِ افکار تا به برویم و باهم در راهرو قدم بزنیماز اُتاق بیرون 

دو از بعد هم با آرامشِ تمام هر م،من اعالمیّه را فوری از دیوار کندم و پاره کرد م.گیری بپردازی تصمیم

 ضدیّتِ شدید با مُجاهدین به دامِکه عیسی از زاویۀ  اُتاق خارج شدیم. کامران سعی داشت مرا قانع کند

اشکی دمِ درِ مُدّعی بود که خودش شبِ دیروقت یا صُبحِ زود دیده است که عیسی یو .پُلیس اُفتاده است

داده است.    ها آنکرده، و اطالّعاتی در موردِ زندانیانِ مُجاهد و کّلِ بند به  رفته، با پاسدارها مُذاکره  بند 
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اش  کردم قانع من درمُقابل سعی می کرد. ام دیگر داشت باد می ه کلّهگفت ک ها  مسألهبارۀ این  قدر در آن

که فقط بینِ و بهتر است  گذاشت کس در میان عاتی را نباید با هیچگونه اُمورِ امنیتّی و اطالّ کنم که این

 تقاضای مرا پذیرفت.   احترامی که برای من قایل بود، باالخره، به خاطرِ اعتماد و او و من باقی بماند.

عیسی زندانیِ بسیار  پرداختۀ ذهنِ بیمارِ کامران بود.ها ساخته و  من هیچ شکّی نداشتم که همۀ این

کس در بند شکّ و  های سیاسی و فکری، هیچ رغمِ اختالف علی .بود مُحکمی  اطمینان و مُبارز و قابلِ

های زندانیانِ مُجاهد، و  ها و موضع عیسی شدیداً با دیدگاه حاظِ امنیتّی در موردِ او نداشت.ل تردیدی به

ریشۀ بخشی از این  .شتی فکری، مُخالفت داها نالحاظِ بُنی که به لحاظِ سیاسی بل هم نه فقط به آن

های گذشته و تاریخی بینِ بخشِ مذهبی )سازمانِ مُجاهدین( و بخشِ  مسألهها به  اختالف

طورِ کُلیّ،  به ٣ی خّطِ ها نازندان، جریدر  گشت. )سازمانِ پیکارِ بعدی( برمیشدۀ مُجاهدین  مارکسیست

انِ مُجاهد که اکثریّت را در زندان تشکیل طورِ خاصّ، با زندانی و زندانیانِ وابسته به سازمانِ پیکار به

رفتار و کردار و برخوردهای فکری و سیاسیِ عیسی هم در  طۀ چندان خوبی نداشتند.راب ،دادند می

 ارزشِ "فردیّت" رایعالوه بر آن، عیسی شخصاً ب .بود ها قابلِ بررسی و توضیح  اختالفچهارچوبِ همین 

گانیِ زندانیانِ مُجاهد شدیداً ش و شیوۀ زندگیِ میلیشیایی و پادنواالیی قایل بود، در حالی که روش و م

عیسی مُعتقد  ای زیرِ فرمانِ رهبرِ فردی بود. های فردی و بیشتر برای جمعی فرقه علیهِ حُقوق و ارزش

که  ای و ارتجاعی است ای کامالً فرقه گراییِ زندانیانِ مُجاهد پدیده اصطالح کُمون و جمع بود که این به

 شود. ها زیرِ پا گذاشته می آن حُقوقِ افراد و اقلیّت در

او حوُلِ این ماجراها  داد، و روزوشبِ ها گیر می به هر صورت، کامران مُدتّی به عیسی و به این موضوع

کردم او را به  من سعی می ."خورد مُخِ مرا می"ولِ زندانیان ق به ،کرد می مرا پیدا  هربار که گذشت. می

خُالصه، پس از  کارِ احمقانۀ دیگری نکند. ، به این امید کهاری در این رابطه تشویق کنمرازد آرامش و

 اش مشغولِ کارهای دیگری شد. کم این موضوع را فراموش کرد، و ذهن مُدتّی کامران کم

 

 

١٢ 

 ها... ضوابطِ جدیدِ ورزش در هواخوری، و آغازِ درگیریاعالمِ 

 .لِ بند رویِ در چسباندند و رفتندای را در داخ وزی پاسدارها اطّالعیّهمُدتّی پس از پایانِ ماهِ رمضان، ر

از جُمله  ده از حیاطِ هواخوری اعالم شده،و استفا های جدیدی برای ورزش ل ضابطهدر این دستورالعم

صورتِ  جمعی در حیاطِ هواخوری ممنوع است، و برادران باید به دسته ... دویدن و نرمشِ"شد:  گفته می
کردند:  گونه تهدید می در پایان هم مسئوالنِ زندان زندانیان را این ".ها بپردازند گونه فعالیت به این فردی

عایت نکنند، هواخوری تعطیل ر در رابطه با ورزش در حیاط را نامۀ جدیدِ زندان ... اگر برادران آیین"
قبل از این تاریخ، در این زندان هم تا  ." های زندان برخورد خواهد شد ... با شما نیز طبقِ ضابطه ،شده 
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 .دادند انیان در هواخوری نشان نمیجمعیِ زند حصار مسئوالن حساسیّتی در موردِ ورزشِ دسته مانندِ قزل

هرچه بیشترِ زندانیان و  گرِ سیاستی جدید برای تحتِ فشار گذاشتنِ این تغییرِ موضعِ زندانبان نشان

 آنان بود.   سازی جهتِ سرکوبِ آتیِ زمینه احیاناً

قبالً در آن  های پیش از زندانِ اوین دریافت کرده بودیم، چنین برخوردی براساسِ خبرهایی که در هفته

گاهِ اوین ادامه  های آموزشدرگیری بر سرِ موضوعِ ورزش هنوز هم در برخی از بند .زندان آغاز شده بود

ها  رای کُنترلِ زندانیان و سرکوبِ حرکترسید که مسئوالن تصمیمی کُلیّ و عمومی ب به نظر می داشت.

در زندانِ گوهردشت،  ی تهران گرفته بودند.ها نازند در تمامی ها آنتی و اعتراضیِ مهای مُقاو و جُنبش

های اعتراضیِ  تا بتوانند جلویِ حرکت کار شوند دستی کنند و دست به پیشخواستند  مسئوالن می

 احتمالی را بگیرند.

که بیش از  بنابراین، مثالً در بندِ ما، این .ندانِ گوهردشت نسبتاً کوچک بودنددر زهای هواخوری   حیاط

یده و انتظاری مسخره و بپردازند، ا نظم به دویدن و نرمش دی و بیطورِ فر زمان ولی به دویست نفر هم

ا و ایجادِ بهانه های م اصرارِ زندانبان رویِ این قضیّه فقط برای تفرقه انداختن در بینِ صف بود. غیرعملی 

مسئوالن از تجربۀ اخیرِ خودشان در اوین آموخته  ب و کُنترلِ کاملِ زندانیان بود.جهتِ سرکو ای و زمینه

زندانیان را  ها آنبود که  های اعتراضیِ جمعی، بهتر می بودند که قبل از شکل گرفتن و ارتقای حرکت

 سرکوب و تحتِ کُنترل دربیاورند.  

نُوینِ شد تا دربارۀ انتخابِ برخوردی مُناسب با این سیاستِ  د بحث و تبادُلِ نظر میبه هر صورت، در بن

بود،  ه صُبحِ روزِ بعد میوقتِ زیادی نداشتیم و تا نوبتِ بعدیِ هواخوری، ک. زندانبان تصمیم گرفته شود

ها ادامه  حثآن شب تا دیروقت ب رسیدیم. مُناسبی میو تاکتیکِ روشن و   به موضع و تصمیم ستبای می

حتّا در بینِ زندانیانِ مُجاهد هم  د.ِ واحدی برسن نتوانستند به تصمیمیافت، امّا تمامیِ زندانیانِ بند 

فردا صُبح، وقتی حیاطِ هواخوری باز شد،  ر رابطه با این موضوع وجود داشت.های مُختلفی د گرایش

تعدادی از زندانیان که احتیاط  .وع کردزندانیان را طبقِ معمول شر ویدن و نرمشِمسئولِ ورزشِ بند د

ها در هواخوری  کارِ بند در آن فعالیت امّا اکثریّتِ افرادِ ورزش ،کردند، برای ورزش به حیاط نرفتند می

 شرکت داشتند.  

ایانِ در پ امّا .پاسدارها نبود رفت، و هنوز هیچ اثری از مسئوالن و خوبی پیش می جمعی به ورزشِ دسته

ناگهان تعدادِ زیادی پاسدار از طریقِ دری در حیاط، که به کُریدورِ طبقۀ  از آغازِ نرمش دویدن و قبل

داد و ایجادِ  پاسدارها با دادوبی راه داشت، به داخلِ حیاط ریختند.اوّلِ مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان 

افسرِ  سپس .مُتوقّف کردندها را  یوار، دوندهبا کوبیدنِ کابل و چُماق به درود ،جّوِ رُعب و وحشت و ترور

درِ حیاطِ هواخوری را  پس از فرستادنِ ما به داخلِ بند، به داخلِ بند برویم.  داد که همهنگهبان دستور 

طوری که در اطّالعیّه  یعنی همانگونه بحث و صحبتی با ما بکنند.  که هیچ بستند و رفتند، بدونِ این

این  دیدِ ورزش، تعطیلیِ هواخوری بود.های ج شتنِ ضابطهاعالم شده بود، تنبیه و جریمۀ زیرِ پا گذا
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شیوۀ  داد تا به یک تصمیم و تاکتیکِ واحد و مُناسبی در رابطه با اتفّاق حاال فُرصتِ کافی به ما می

 طورِ جدّی ادامه یافت. ها به بنابراین، در بند بحث .برخورد به این قضیّه برسیم

نشینی در این رابطه عواقبِ بدی برایمان خواهد داشت.   بودند که عقباکثریّتِ زندانیانِ بند بر این نظر 

احتمالِ قوی، به فشارهای بیشتری از طرفِ زندانبان و درنتیجه به از دست دادنِ تدریجیِ تمامیِ  به

های  گی گُذشته ها و ازجان فداکاری لِ مقاومت و مُبارزاتِ اعتراضی،د که حاصوش آوردهایی مُنجر می دست

جاهد زندانیانِ مُ این اکثریّتِ بزرگ در بند، شاملِ تقریباً تمامیِ  بود. های گذشته  زندانیان در سال یِ تمام

اقلیّتی از زندانیانِ چپِ بند، ضمنِ مُوافقت با تحلیلِ این اکثریّتِ بزرگِ  .و بخشی از زندانیانِ چپ بود

یاط، برای سالمتیِ زندانیان و تداومِ در ح رسی به امکانِ ورزش کردند که دست ن مطرح میدرضم ،بند

طورِ  ی بهگفتند که ما نباید کاری بکنیم که هواخور ها می این مت و مُبارزه، ارزشِ زیادی دارد.مقاو

از عواقب و خطراتِ ناشی از تعطیلیِ طوالنیِ هواخوری برای سالمتیِ  ها آن .مدّت تعطیل شود طوالنی

و  ه شاید ارزشِ مُحتواییِ ورزشگرفتند ک نتیجه می نگران بودند.نیِ زندانیان بسیار روا-جسمی و روحی

 شود.   هوای تازه گرفتن خیلی بیشتر از شکل و فُرمی است که ورزش در آن انجام می

ای از  دستهدر وضعیِت دُشواری قرار داشتند. طورِ کُلّی، زندانیانِ چپِ بند  در رابطه با این موضوع، به

انیانِ چپِ خواستند در صفِ زند امّا در عینِ حال نمی ،انیانِ مُجاهد بند مُوافق بودندکه با زند با این ها آن

صورتِ انفرادی و نه زیرِ رهبریِ مسئولِ ورزشِ  ای دیگر هم که اغلب به دسته .ایجاد شود  بند تفرقه

ه حرکتی دست نمودند که بند نباید ب طورِ روشن مطرح می کردند، به دویدند و نرمش می مُجاهدِ بند می

 مدّتِ هواخوری گردد.   بزند که سببِ تعطیلیِ طوالنی

هم به  باید که مانندِ سابق باز زندانیانِ مُجاهدِ بند مُعتقد بودند که با باز شدنِ مُجدّدِ هواخوری، ما می

ه ها و غیر درصورتِ بسته شدنِ هواخوری هم، از طریقِ مُالقات و خانواده .جمعی بپردازیم ورزشِ دسته

مُعتقد بودند که در شرایطِ موجود در جامعه، رژیم  ن به مسئوالنِ زندان اقدام کنیم.به فشار آورد

این نظرِ زندانیانِ مُجاهد براساسِ تحلیل و ارزیابیِ سازمانِ شود.  نشینی می ایت مجبور به عقبدرنه

 .عنی درواقع خودشان( بودرژیم )ی مُجاهدینِ خلق از شرایطِ جامعه و مردم و رژیم و نیروهای مُخالفِ

اکثریّتِ زندانیانِ چپ با این تحلیل نقالبی در جامعه اعتقاد داشتند. موقعیّت و وضعیّتِ ا وجودِ  به ها آن

زندانیانِ مُجاهد  تِ انقالبی در جامعه نیز نبودند.وضعیّت یا موقعیّ وجودِ  و مُعتقد به تندنداش مُوافقت

تا  ٦٠های  تواند مانندِ سال و نمی دند که رژیم در آستانۀ سقوط استوبراساسِ تحلیلِ خودشان مُعتقد ب

گرفتند که انعکاسِ مقاومت و مُبارزاتِ  نتیجه می .کُشتارِ وسیعِ زندانیان دست بزندبه سرکوب و  ٦٣

المللی، سببِ وارد آمدنِ فشارِ زیادی به رژیم و باالخره باعثِ  زندانیان در سطحِ جامعه و در مجامعِ بین

 گردد.   می ها آننشینیِ  عقب

وجه قبول نداشتند، برای جُبرانِ  مُجاهد را به هیچ که تحلیلِ زندانیانِ رغمِ این علی ،ای زندانیانِ توده

در بسیاری موردها، خواسته یا  .آوردند روی روی می ر زندان به چپهای گذشتۀ حزب، حاال د اشتباه
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زندانیانِ چپِ فردگرا، تحلیل و سیاستِ زندانیانِ  کردند. روی می لهانِ مُجاهد دنباناخواسته، از خّطِ زندانی

دیگر زندانیانِ چپ، یعنی اغلبِ زندانیانِ کار گیرند.  خواستند آن را به میمُجاهد را قبول نداشتند و ن

و  ثریتّیاک-ای آذر و بخشِ کوچکی از زندانیانِ محفلِ توده ١٦فداییانِ اقلیّت و راهِ کارگر و فداییانِ 

خواستند با حرکتِ جمعی در بند  سو می هایی بودند؛ از یک در این زمینه دُچارِ مُشکل ٣زندانیانِ خّطِ 

 راه باشند، و از طرفِ دیگر با تحلیل و تاکتیک و رهبریِ این حرکتِ جمعی مُوافقت نداشتند.   هم

ندانیانِ بند از طریقِ ز .اشت و هواخوری هم هنوز تعطیل بودها در بند ادامه د در هر صورت، بحث

آوردند، و درضمن به اعتراض و جرّوبحث با پاسدارها و  ها، به مسئوالنِ زندان فشار می مُالقات و خانواده

ها و موردها، حاجی محمود داخلِ  یک روز، طبقِ معمولِ این موقعیّتدادند.  النِ زندان نیز ادامه میمسئو

ی از زندانیان او را دُور نمودند و با او صحبت تعداد تدریجاً .و در راهرو شروع به قدم زدن کرد بند شد

های  اگر برادران ضابطه"چنین گفت: خی و مزاح، باالخره حاجی محمود پس از چندین شو کردند. 
فشارِ این قضیّه هم، نه بر رویِ ما که بر رویِ  .داریم ما هواخوری را بسته نگه میجدید را رعایت نکنند، 

برای ما ابداً مُهّم نیست که شما چه بالیی سرِ خودتان  روحیِ خودتان خواهد بود. جسمی و سالمتیِ
طورِ فردی و  هم به کردند او را قانع کنند که دویدنِ بیش از دویست نفر، آن زندانیان سعی می ".بیاورید

بخواهند، ران اگر براد"گفت:  حاجی محمود در جواب میدر حیاطِ کوچکِ بند مُمکن نیست. غیرمُنّظم، 
امّا به یاد داشته باشید که اگر  هند بکنند، البتّه که نخواهد شد.اگر هم که نخوا .البتّه که شدنی است

اگر لجبازی کنید،  .رخوردِ سیاسی و ضربتی خواهیم کردشما بازیِ سیاسی بکنید، ما هم مُتقابالً با شما ب
من با مسئوالن "داد:  در پایان چنین قوللیّ صحبت، او بعد از کُ ".توانیم لجبازی بکنیم ما هم می

روشن بود که  "؟توانیم هواخوریِ شما را دوباره باز کنیم یا نه کنم تا ببینم که آیا می صحبت می

ایِ  مسئوالنِ زندان حاجی محمود را فرستاده بودند تا بفهمند که آیا تعطیل شدنِ بیش از دو هفته

 بند و تفرقۀ احتمالی در جمعِ ما شده است یا نه؟  هواخوری سببِ شکستنِ اتحّادِ زندانیانِ 

تعدادِ زیادی از زندانیانِ بند هم، باز  .ره باز کردندبه هر حال، چند روز بعد خودشان هواخوری را دوبا

ا بالفاصله به داخلِ حیاط ریختند و پاسدارهشروع به دویدن در حیاط نمودند.  جمعی طورِ دسته به

درگیری و درِ هواخوری را دوباره بستند.  گد همه را به داخلِ بند فرستادندو ل بار با فُحش و مُشت این

ندهای زندانِ هایی در اغلبِ ب ما اطالّع داشتیم که چنین درگیری یافت. چنان ادامه  سرِ هواخوری هم

 آهنگی هم بینِ بندها در حالِ شکل گرفتن بود.   حتّا نوعی هم .گوهردشت جریان دارد

 

١٣ 

 به اوین... محکومیّت باالی بیست سال زندانیانِ با انتقالِ

ند، اثرهای منفیِ زیادی ویژه کسانی که مُشکلِ روحی و روانی داشت تعطیلیِ هواخوری رویِ همۀ ما، به

دیدند و  طورِ مُشخّص دو نفر، کامران و علی طاهرجویان، صدمۀ روانیِ زیادی می در بندِ ما به .گذاشت می

تنها  زیرادید،  ویژه خسارتِ روحیِ زیادی می علی طاهرجویان بهشد.  ن بدتر میشا روز حال به روز
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گیِ عمیقی  ه افسُردهتدریجاً ب بنابراین .ردن با توپِ والیبال در حیاط بودخوشیِ او رفتن و بازی ک دل

رفتارِ  اند.گُذر بینِ خواب و بیداری می ها را هم در سالُن شب ،خوابید شد و اغلبِ روزها را می دُچار می

ربوط به عیسی را، که لۀ مأان مسکامر ،های ورزش با آغازِ درگیریشد.  روز ناهنجارتر می به هم روزکامران 

من هم در  ؛تر شده بود سرگرمِ موضوعی مُهّم حاال زیرا ،در ذهنِ خود ساخته بود، کامالً از یاد بُرد

بدبختی این بود که بسته شدنِ  دادم. وق میه داستانِ هواخوری سُاش را هرچه بیشتر ب زنی توجّه قدم

 کرد.   پریشیِ کامران را تشدید می مدّتِ هواخوری، به هر حال، روان طوالنی

ی خارجی ادامه ها نااصغر تحتِ هر شرایطی در زندان به کارِ خودش در رابطه با مُطالعه و یادگیریِ زب

که از قبل هم سرِ موضوعِ کتاب و  . کامرانکتاب خواندن و کالس و درس بود وروز مشغولِ شب .داد می

کشیدنِ  حبسدفعه نسبت به شیوۀ کار و زندگی و  ش و درگیری داشت، یکصغر تنکتاب خواندن با ا

بت به شد، رفتارش نس هرچه حالِ کامران بدتر می .داد اس شد و مُرتّب به او گیر میاصغر خیلی حسّ

اصغر "درمیانِ جمع، کامران ناگهان و بُلند داد زد: روزی در اُتاق،  گشت. اصغر هم ناهنجارتر می
کردم تا  من سعیِ زیادی  ".کند خوانی بیش نیست، و از مُبارزۀ واقعی و عملی فرار می روشنفکرِ کتاب

الیت و مقاومت و های گوناگونی، فع در سطح های مُختلف، شها و رو د به شکلکامران را قانع کنم که افرا

برخوردش با  ،شد اش بدتر می و هرچه حال رفت ها نمی ان زیرِ بارِ این حرفا کامرامّ ،کنند مُبارزه می

 . گشت اصغر هم تُندتر می

دیشب دیروقت بیدار بودم و به چشمِ خودم دیدم که اصغر "روزی کامران پیشِ من آمد و گفت: 
و دارد با  او جاسوسِ پُلیس شدهحتماالً ا .ا گُزارشی را به پاسدارِ بند دادیواشکی دمِ درِ بند رفت و نامه ی

کمی به او  .ا کُنترل کنم، از کوره دررفتمر من دیگر نتوانستم خودم ".کند کاری می مسئوالن هم

هم او باز  موضوع را با کسی در میان نگذارد. یکی دو روز بعد از آن،وجه این  گفتم که به هیچ توپیدم،

هایی  امّا درمُقابل او اتهّام ،کردند او را کُنترل و آرام کنند  عیهای اُتاق س بچّه .در اُتاق با اصغر درگیر شد

با تخریبِ هرچه بیشترِ حالِ روحیِ کامران، شرایطِ زندگی در اُتاق برای همۀ ما  زد. می ها آنهم به همۀ 

 شد.   تر می مُشکل

او را کُنترل کنم و تا شاید بتوانم رفتارِ  کردم زدم و رویِ او کار می دم میمن مُرتّب با کامران ق

کردم او را قانع کنم که من اصغر را  تالش می .یِ او را به سمتِ دیگری سوُق دهمهای مغز گرایش

عالوه بر آن، به او ام و کامالً به او اطمینان دارم.  م و با او کارِ تشکیالتی کردهشناس ها است که می سال

توان  نمی مت مُتفاوت است،سطحِ مُبارزه و مقاو دادم که برای افرادِ مُختلف نوع و شیوه و توضیح می

در عینِ حال، من با  ها شرکت کنند. گونه فعالیت ر اینانتظار داشت که همه به یک شکل و اندازه د

ای با  واردِ مُذاکرهکردم که شاید بهتر باشد دوتایی باهم  اصغر هم صحبت و مشورت و او را تشویق می

نهادِ من  اصغر از این پیش ت به اصغر کاهش دهیم.تِ او را نسبحساسیّ کامران شویم و سعی کنیم
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و حساسیّتِ کامران را نسبت به اصغر  گذاشت ها آنثیرِ مُثبتی رویِ رابطۀ ٴاستقبال کرد و این اقدامِ ما تا

 تدریجاً کاهش داد. 

ی سر درخواهد یگرزودی از جایِ د معلوم بود که مُشکل به .روحیِ کامران رو به بهبود نبود وضع و حالِ

و  و نفر وابسته به یک سازمان بودنداین د ران در اُتاق با مُصطفی روی داد.درگیریِ بعدیِ کامآورد. 

فهمیدم کامران و  تا جایی که من می امّا ،کشیده بودند حبسها باهم در اُتاق یا بندِ مُشترک  سال

اس و کامران تیپی حسّ م ایجاد کنند.هگاه نتوانسته بودند رابطه و رفاقتِ نزدیکی با مُصطفی هیچ

که،  خُالصه این مسلک بود. خشن و زُمخت و روستاییمُصطفی تیپی  .مسلک بود هُنرمند و آرتیست

همان اتهّامِ جاسوسی و غیره را در روزی هم،  .شروع به گیر دادن به مُصطفی کرد هایی کامران به دلیل

داد.   ان العملی بسیار تُند و خشن نش فِ دیگران، عکسمُصطفی هم، برخال رابطه با مُصطفی مطرح نمود.

امّا این کار هیچ وفصل کند،  حلّ "گروهی درون"عنوانِ موضوعِ  این مُشکل را به فرنود در ابتدا سعی کرد

و قرار گذاشتیم که او رویِ مُصطفی و من هم رویِ کامران کار  بعد با من مشورت کرد .ای نداشت فایده

 ثیرِٴمدّتِ هواخوری، تا گرمای تابستان، و تعطیلیِ طوالنی وانیم موضوع را فیصله دهیم.ید بتکنم تا شا

های ورزش،  بدتر شدنِ وضعِ روحی و روانیِ او در جریانِ درگیری .گذاشت بسیار بدی رویِ کامران می

هم   کامالً به زندگی در اُتاق را "آرام و عادّیِ"آورد و روالِ  وجود می هایی را به برای مُدتّی مُشکل

 ریخت.   می

اسامیِ چند نفر را خواند و  .شگری با پاسدارهایش واردِ بند شداواسطِ تابستان، روزی حاج داوود ل

گی  وجهِ مُشترکِ این افراد در این بود که همههایشان بیرون بروند.  لیّۀ وسیلهدستور داد که با کُ

گونه افراد را از بقیّۀ ما  خواهند این اُفتاد که چرا می بحث در بند راه ت سال داشتند.های باالی بیس حُکم

دهای دیگر نیز افراد را از بن  زودی معلوم شد که این بَرند؟ به را به کُجا می ها آنجُدا کنند، و اساساً 

رفت. در  زندانیان از پیشِ ما می راه این گروه از کامران هم، چون حُکمِ ابد داشت، هماند.  بیرون کشیده

در چهرۀ او هم  .کرد بندی می هایش را بسته وسیله و کامران داشت اقِ خودمان جمع شده بودیماُت

شدند، بسیار  دا میما هم طبعاً برای او و دیگرانی که از ما جُ زد. ن و هم دلهُرۀ شدیدی مُوج میهیجا

او، در هر جا که باشد، با  کردند تا رابطه ها قرارومدارهایی با کامران تنظیم می برخی از بچّه نگران بودیم.

ای که او داشت، و در حالِ تشدید شدن هم بود، من  های روحی و روانی با توجّه به مُشکل حفظ گردد.

ل های باالی بیست سا چند نفری از بندِ ما که حُکم اندازه برای او نگران بودم. پس از چند دقیقه، بی

از طرفِ  .آرامشِ نسبی به اُتاقِ ما بازگشترف نوعی با رفتنِ کامران، از یک ط داشتند، بیرون رفتند.

یدگیِ رود آیا به او رس می دانستیم که در جایِ جدیدی که یگی برای او نگران بودیم، و نم دیگر، همه

که،  و باالخره این ودی خواهد گذاشت؟آیا حالِ او رو به وخامت یا رو به بهب الزم را خواهند کرد یا نه؟

 در پیش خواهد داشت؟ هندان برای کامران چاً آینده در زاساس
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١٤ 

 ورزش در هواخوری... ادامۀ درگیری سرِ

ورزش در کّلِ زندانِ  بر سرِ ها دانستیم که درگیری بندها، می های مُداوم با دیگر ستماّاز طریقِ 

نصب کردند،  های جدید را در بندها درواقع، از زمانی که اطالّعیّۀ ضابطه چنان ادامه دارد. گوهردشت هم

 ها به محور و مُحتوای زندگی و فعالیت و مقاومت و مُبارزۀ ، این درگیری٦٦یعنی از اوایلِ بهارِ سالِ 

خواستند  هم می ها آن .داز دیدِ زندانبان هم، قضیّه به همین شکل بو اعتراضیِ ما در زندان تبدیل شد.

در  ها درهم بشکنند. ا در تمامیِ سطحانیان رگی و مقاومت و تشّکُلِ زند بسته که حُولِ همین محور، هم

صلیِ نبرد برای تعیینِ در هواخوری، برای زندانبان هم عرصۀ ا گیِ ورزش گونه درگیری سرِ چهاین دوره، 

 موضعی در زندان شده بود.   با زندانیانِ سرِ تکلیف

ویژه  موضعی این زندان، به های گذشته زندانیانِ سرِ خبرهای رسیده از اوین حاکی از آن بود که در ماه

ی را ترین اعتراض و اعتصابِ تاریخِ زندان در جُمهوریِ اسالم گاه، بزرگ در آموزش ٣در سالُنِ 

مانندِ سرکوب و فشار و  ،های گوناگون از راه گویا زندانبان هم، با استفاده .اند دهی و پیش بُرده سازمان

مُبارزۀ زندانیان را سرکوب  انسته بود تشّکُل و مقاومت وگی و غیره، باالخره تو ایجادِ تفرقه و پراکنده

گاه، و بسیاری را هم به  و آسایش ٢٠٩های بندِ  مسئوالنِ اوین زندانیانِ زیادی را به انفرادی کند.

 بندهای مُختلفِ دیگری مُنتقل کرده و بر اوضاع مُسّلط شده بودند.  

روع شده بود، هنوز هم در حالِ اعتال بود.  های ورزش در زندانِ گوهردشت، که دیرتر ش درگیری

از  "بخشِ ملّیِ ایران ارتشِ آزادی"زندانیانِ مُجاهدِ زندان، که در همین تابستان خبرِ رسمیِ تشکیلِ 

در  رژیم هرچه بیشتر اُمیدوار شده، کردند، نسبت به سرنگونیِ طرفِ سازمانِ خودشان را دریافت می

بازی بینِ زندانیان و  موشک قایم بودند. ها ناهای برخوردِ خودشان در زند حالِ تغییرِ استراتژی و تاکتیک

اواخرِ تابستان  چنان ادامه داشت. اگونِ زندان همپاسدارها، در موردِ ورزش در هواخوری، در بندهای گون

آهنگی  با هم ها تعطیلی باالخره باز کردند، تعدادِ زیادی از زندانیانِ بند وقتی هواخوریِ ما را بعد از هفته

درودیوار به داخلِ حیاط  پاسدارها هم، مانندِ مور و ملخ، از .جمعی باز به دویدن پرداختند دستهطورِ  و به

جمعی  یی که دستهها آنبا کابل و چُماق و شالّق زندانیانِ داخلِ حیاط را، چه  ها آنبار  ریختند. این

د، کوبیدند و داخلِ بند کردند و درِ هواخوری را زدن یی که در حیاط فقط قدم میها آندویدند و چه  می

 ها دوباره بسته ماند.   هم بستند؛ حیاطِ هواخوری، برای هفته

لۀ اصلی این أمس .چنان ادامه داشت ه همگیِ ادامۀ برخورد با این قضیّ گونه در این مدّت، بحث بر سرِ چه

تر شدنِ قضیّه، و  با جدّی دادن است یا نه؟یم، قابلِ ادامه ا بود که آیا تاکتیکی که ما در پیش گرفته

عناد و  شد: آیا ما رویِ هایی در ذهنِ بعضی از زندانیان مطرح می امکان سرکوبِ شدید، چنین پُرسش

که تاکتیکِ برخوردمان براساسِ تحلیل و سیاستی  یا این دهیم مه میرا ادا خود شِلجبازی این رو
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همه فشار، و احیاناً سرکوبِ شدیدتری در آینده، آیا این  مُلِ اینرغمِ تحّ است؟ علی گرفتهدُرست بُنیان 

 شکل از مقاومت و مُبارزه و فداکاری حاصلی برای ما خواهد داشت یا نه؟

ی ها تحلیلِ برخی، از جُمله خودِ من، این بود که در این مقطعِ زمانی زندانبان مُصمّم است که ضابطه

گی مُوافق بودیم که استقامت و  رغمِ داشتنِ چنین تحلیلی، همه علی .جدیدِ خودش را بر ما تحمیل کند

مقاومت در حّدِ مُمکن و معقول در برابرِ این زورگوییِ زندانبان، از این نظر که به ارتقای روحیّۀ مُبارزاتی 

که فهمیدیم  ما میکند، بسیار مُهّم و ضروری است.  دهی و اتحّادِ بینِ زندانیان کُمک می و سطحِ سازمان

 ها آننشینی کنند و ما نظر و خواستِ خودمان را بر  آوردی به این معنا که مسئوالن در زندان عقب دست

ایِ اعتالیی، و  تحمیل کنیم، در این وضعیّتِ رُکود و اُفتِ مُبارزاتی در جامعه و در غیابِ جُنبشِ توده

فّاقی به معنایِ از بین رفتنِ آتوریتۀ رژیم، چنین ات .باشد حّد و قوی، قابلِ حُصول نمینبودِ اُپوزیسیونی مُت

 بود.   که حتّا در بینِ عوامل و طرفداران و پایگاهِ خودش هم، می تنها در بینِ زندانیان بل  نه

ما اعتقاد داشتیم که باید تاحدّی معقول در برابرِ زورگوییِ رژیم مقاومت کنیم، و مُبارزۀ اعتراضیِ 

مُوافق بودیم که باید از طریقِ  گی با این نظر همه .ی پیش ببریمهای گوناگون ا در شکلخودمان ر

 ها به مسئوالنِ زندان فشار وارد کنیم، با پاسدارها و مسئوالنِ زندان مُدام به بحث و جدل خانواده

در عینِ  .جمعی دست بزنیم ید به ورزشِ دستهکه هواخوری باز شود با بپردازیم، و در عینِ حال هر بار

تحوّلِ   و رفتِ تاکتیکِ خودمان و تغییر گیِ پیش گونه طورِ مُداوِم از چه ید داشتیم که باید بهکٴحال، تا

ش و سیاستِ زندانبان ارزیابیِ واقعی بکنیم، و در تاکتیک و روشِ برخوردِ خودمان هم تغییرهای الزم رو

 را بدهیم.

مُتقابالً،  .پرداختند جمعی می زشِ دستهبه ور شد زندانیان در طولِ تابستان، هر نوبت که هواخوری باز می

ها،  به مُرورِ زمان و با تشدیدِ درگیری شد. تر می تدریجاً تُندتر و خشن برخوردِ مسئوالن و پاسدارها هم

حال، در پایانِ  با این .کرد طورِ نسبی کاهش پیدا می م بهگانِ ورزشِ جمعی ه تعدادِ شرکت کُننده

ی در گیِ ورزش، باز هم تعدادِ زیاد گونه پس از آغازِ درگیری سرِ چه تابستان یعنی نزدیک به شش ماه

ین و فشارِ زیادی از ا زندان در تابستان بسیار گرم بود هوای منطقۀکردند.  ورزشِ جمعی شرکت می

بخش  ازه بسیار آرام، رفتن به حیاط و گرفتنِ هوای ت"عادّی"در حالتِ  شد. بابت به زندانیان وارد می

و با تعطیلیِ طوالنیِ هواخوری، افرادی مانندِ علی طاهرجویان که مُشکلِ  در طولِ این تابستان .بود می

 دیدند.   روحی و روانی داشتند، صدمۀ زیادی می

علی  ها آنخواستند که  در چندین نوبت در طولِ تابستان، زندانیانِ مُجاهد از پاسدارها و مسئوالنِ زندان 

 و برای مُداوا او را تحتِ ی در بیرون از زندان مُنتقل کنندندان یا به درمانگاهطاهرجویان را به بهداریِ ز

او را به بهداریِ  ها آنکرد این بود که  نهایتِ کاری که زندانبان می نظرِ پزشکِ مُتخصّص قرار دهند. امّا

 دارو هرچند هم که برای .کردند ز هم او را روانۀ بند میدادند، و با بُردند، مقداری دارو به او می زندان می

های او را  توانست مُشکل بود، امّا در آن شرایط و وضعیّت نمی علی طاهرجویان سودمند و ضروری 

 برطرف کند.
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 .جمعی دست زدند یان به ورزشِ دستههایی که هواخوری باز شده بود، باز هم زندان در یکی از نوبت

دشان پیشِ دادیارِ زندان انیان را بازداشت کردند و با خوتعدادی از زند رها به حیاط ریختند،بار پاسدا این

همۀ زندانیانِ  رایآزار و اذیّت، چنین اخطاری را ب جا پاسدارها و مسئوالنِ زندان، پس از در آن بُردند.

جمعی، دیگر برای ما قابلِ قبول و تحّمُل نیست.   دست ناد سرِ ورزشِاین بازی و عادامۀ "بند فرستادند: 
   ".کاری نکنید که بعداً خودتان پشیمان شوید .یید و از این لجبازی دست برداریدبیا سرِ عقل

باز و معقولی در  گیِ ورزش، باالخره بحثِ گونه به دنبالِ این تهدیدها و پس از شش ماه درگیری سرِ چه

تِ تغییری در نهادی مبنی بر ضرور برای اوّلین بار، از طرفِ گروهی از زندانیان پیش .بند راه اُفتاد

نهاد به این  پیش هواخوری و ورزشِ جمعی مطرح شد. تاکتیک و شیوۀ برخوردمان در رابطه با موضوعِ

شود، از دست زدن به هرگونه ورزش و دویدن و نرمش،  ترتیب بود: در نوبتِ بعدی که هواخوری باز می

 استفاده از هوایِ تازه وو در هواخوری فقط به قدم زدن  .کنیم یچه فردی و چه جمعی، خودداری م

بند باشد، زمانِ مُعینّی، که موردِ توافُقِ عُمومیِ  این تاکتیکِ جدید را برای مدّت .پردازیم می گرفتن آفتاب

های  ویژه افرادی که مُشکل کند تا همۀ ما، به غییرِ تاکتیک فُرصتی فراهم میتاین  .بندیم کار می به

درضمن، این نرمشِ تاکتیکی شاید سببِ سردرگُمیِ  .ویمروحی دارند، تقویت و ترمیم ش جسمی و

سپس در روزی دیگر، که باز موردِ توافُقِ  .نشینیِ مُوقّت وادار کند به عقب را ها آنزندانبان شود و احیاناً  

 توانیم به تاکتیکِ اعتراضیِ ورزشِ جمعیِ خودمان برگردیم.   عُمومیِ بند است، می

مُجاهد  و حتّا بخشی از زندانیانِ طرفدارانی هم پیدا کرد .جا بود و پُخته و بهبسیار معقول نهاد  این پیش

به نظرِ  گی در بند با آن مُوافقت نکردند.درنهایت اکثریّتِ نسبتاً بزر امّا، هم به آن تمایُل نشان دادند

 ها آن .کرد تر می تر و مُصمّم ا تهاجُمینشینی از طرفِ ما زندانبان را در سرکوبِ م ها، هرگونه عقب این

ودی مجبور ز و مُعتقد بودند که زندانبان به کردند ن تاکتیکِ سابق پافشاری میهنوز هم روی تداومِ هما

 دادیم زشِ جمعیِ خودمان ادامه میچنان به تاکتیکِ اعتراضیِ ور ما هم شود. بنابراین نشینی می به عقب

 شد. تر می و خشمگینتر  روز تُندتر و خشن به و برخوردِ زندانبان هم روز

 

١٥ 

  "غیرمُجازِ میهمانیِ"رفتن به 

باالیِ بیست سال محکومیّت، در اواخرِ شهریورماه روزی هفت نفر زندانیِ جدید  بازندانیانِ  پس از انتقالِ

 شناختند؛ بنابراین به را از قبل می وارد بعضی از زندانیانِ اُتاقِ ما این افرادِ تازه ند.را به بندِ ما آورد

 "شهاب"به نامِ  با خودشان به اُتاقِ ما آوردند. فقط یکی از این زندانیان را ها آنو  پیشوازشان رفتند

و  او فردی بسیار قدبُلند .تگیر شده بوددس ٦٠مذهبی بود و به اتهّامِ طرفداری از گروهِ فُرقان در سالِ 

 .ه سازمانِ فداییانِ اقلیّت بودندی مُتعّلق بگ ۀ این زندانیان، همهبقیّ انی متین و فداکار و مُبارز بود.انس
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شان بود که شاید بیش از بیست سال نداشت، در  جوانی با شوروحالِ زیاد و بسیار سرزنده هم در میان

 کشیده بود.   حبسها هم  حالی که سال

ای سیاسی، ه الوه بر دلیلع رسماً به اُتاقِ ما پیوستند. ها آنو  ن روز جلسۀ اُتاق را تشکیل دادیمهما

های  اُتاق واُتاق بودیم این ما فقط نُه نفر در  چراکه، ،جُز پیوستن به اُتاقِ ما نداشتندای  چاره ها آن عمالً

که مذهبی و  با آن انزده نفر یا بیشتر زندانی داشت. ظاهراً شهاب همحّداقل پهر یک در بند  دیگر

مُوافقِ سیستم و شیوۀ  .کرد ای زندگی می غیرتوده پِهای اخیر همواره با زندانیانِ چ فُرقانی بود، در سال

ای  ها شوروهیجانِ تازه به هر صورت، آمدنِ این بچّه دئولوژیِ زندانیانِ مُجاهد نبود.زندگی و سیاست و ای

 وجود آورد. در اُتاقِ ما به

گونه  ا را اینداستانی شنیدنی داشت؛ یکی از این زندانیان، ماجر تِ انتقالِ این زندانیان هم، خودعلّ

های دوّم و سوّمِ  )چهار نفرمان(، که در طبقه ٧)سه نفرمان( و  ١٧ما در دو بندِ "کرد:  تعریف می
های ورزشِ  کشیدیم.  به دلیلِ درگیری می حبسساختمانی در طرفِ شُمالیِ آشپزخانۀ زندان قرار دارند، 

اسدارها ها وقتی پ در آن دوره، شب .ان برای مُدتّی طوالنی تعطیل بودجمعی، حیاطِ هواخوریِ ساختم
گرفتند و درگیریِ بیشتری راه  های گوناگونی بهانه می سرِ موضوع آمدند، برای آمارگیری می

جسمی و روحیِ زیادی  و ما زیرِ فشارِ شد که هواخوریِ ما باز نشده بود بیش از یک ماه می نداختند.ا می
بّی مُرت سِتماّ زنی رفت و فقط از طریقِ مورس اً سر میما در هردو بند واقعحوصلۀ همۀ  .قرار داشتیم

در زیرِ  ١١هردویِ این بندها از نوعِ بندهای کوچکِ انفرادیِ زندان، مانندِ بندِ  بینِ این دو بند برقرار بود.
دیدارِ به شد که بتوانیم  شوخی گفت که ایکاش راهی پیدا می روزی کسی به باشند. ، می٣همین بندِ 

روزی یکی از  گرفت. باالخره خود  تری به ین شوخی حالتِ جدّیدر روزهای بعد، ا .رویمدیگر ب هم
   راهی عملی برای دید و بازدیدِ بینِ دو بند پیدا کرده است. های سلّولِ ما اعالم کرد که هبچّ

ود سلّول یک دریچۀ بزرگی وج در راهروی بندها، پس از هر چند"زندانی به صُحبتِ خودش ادامه داد: 
ها همیشه قُفل هستند و  این دریچه شوند. سیساتیِ ساختمان باز میٴهای تا ها به کانال این دریچه .دارد

نهادِ رفیقِ ما این بود که  پیش سیساتِ زندان است.ٴظاهراً کلیدها هم در دستِ افسرِ نگهبان یا مسئولِ تا
های  نیم، در این صورت، با گرفتنِ لولهاگر قُفلِ دو دریچۀ رویِ هم را در بندهای باال و پایین باز ک

نهادِ او  کسی پیش وآمد کنیم. در ابتدا دیگر رفت ه بندهای یکو ب و پایین برویم توانیم باال سیساتی میٴتا
طورِ جدّی و  به ١٧و  ٧کم این قضیّه در دو سلّولِ ما زندانیانِ چپ در دو بندِ  گرفت امّا کم را جدّی نمی

هایی  با تهیّۀ وسیله سرانجاملی بودنِ آن نیز توافُق حاصل شد. بر سرِ عم ار گرفت.قرسرّی موردِ بررسی 
در یک  ارومدارهای الزم را هم گذاشتیم.قر  مورس با .یِ هم در آن دو بند را باز کردیمقُفلِ دو دریچۀ رو

 ز آن بند به بندِشبِ مُعیّن و پس از آمارگیری، یک نفر از بندِ پایین به بندِ باال رفت و یک نفر هم ا
نخستین آزمونِ  .ن افراد یک ساعتی میهمان بودند، سپس به بندهای خودشان برگشتندای پایین آمد.

هم از  رفتند و دو سه نفر از آن پس، هرشب دو سه نفر باال می آمیز بود. برگشت بسیار مُوفقیّت رفت و
کم در هردو بند  کم کردیم. خیلی صفا می و ما ودقعاً که مانندِ میهمانی رفتن بوا .آمدند بندِ باال پایین می
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ها  که یک نفر در هر بند مسئول بود تا نوبت شد، طوری تعدادِ مُتقاضیان برای میهمانی رفتن زیادتر می
 را تنظیم کند. 

پایین  یک شب، طبقِ معمول چند نفری باال رفتند و چند نفر هم از بندِ باال"زندانی در ادامه گفت: 
اری دیگر هم واردِ بندِ و پاسد ٧زمان پاسداری داخلِ بندِ  طورِ غیرمُنتظره، هم همین زمان، به در .آمدند

شدند و تا  معموال،ً پاسدارها پس از سرشماریِ شب در زیرِهشت مشغولِ تماشای تلویزیون می شدند. ١٧
آمدند.   ا نمیساعتِ یازدهِ شب، مگر در موردهای استثناییِ اضطراری و امنیتّی، به داخلِ بنده

در سیساتی ٴهای تا های دریچه یی که آن شب غیرمُنتظره داخلِ بندها شدند، به بررسیِ قُفلها نانگهب
ظیفه دارند که ماهی یا دو ماه بعداً فهمیدیم که ظاهراً پاسدارها و داخلِ راهروی بندها پرداختند. البتّه

 ها آناز بدشانسیِ ما، آن شب شبی بود که  .ندها را بررسی کنند و گُزارش ده بار تمامیِ این قُفل یک
ها در هر بند باز  خُالصه، پاسدارها متوجّه شدند که قُفلِ یکی از دریچه کردند. ها را بازرسی می اید قُفلب

در عرضِ چند دقیقه، پاسدارهای زیادی به  .به زیرِهشت خبر دادند ها آنهردویِ  یا شکسته است. فوری
جایِ بندها  ها و همه های دریچه تمامیِ قُفل د و به بررسی و بازرسی و تفتیشِداخلِ هردو بند ریختن

آمارگیریِ  بعد هم .هرکسی به داخلِ سلّولِ خودش بروددر هردو بند دستور دادند که  پرداختند. سپس
 آن خودمان نبودیم.متوجّه شدند که ما هفت نفر در بندهای  مُجدّدی انجام دادند. در جریانِ این کار

 ʻپذیراییۥدر همان زیرِهشت، ابتدا حسابی از ما   .نداختند و از بندها بیرون کشیدندشب ما را گیر ا
سی روز انفرادی  .رع بُردندد، ما را پیشِ حاکمِ شروزِ بع هم شب تا صُبح بازجویی پس دادیم.بعد  کردند،

 .بعد به این بند مُنتقل شدیمِ ما شد  انفرادی را کشیدیم،  مو سی ضربه سهمّیۀ شالّق نصیبِ هرکُدا
 ".حاالهم مُنتظریم تا ببینیم که سهمیّۀ شالّق را چه موقعی خواهیم خورد

رسید که مسئوالنِ زندان رویِ نیّت و منظورِ خاصّی این زندانیان را پس از انفرادی به بندِ  به نظر می

چند روز بعد دلیلِ آن  .طور بود مینه هم درواقع .به بندِ ما آورده بودندکه  سابقِ خودشان نفرستاده، بل

مُجدّدِ هواخوری، این ها سرِ ورزشِ جمعی، پاسدارها پس از بستنِ  در یک نوبت از درگیری معلوم شد.

نیان از های شالّق و فریادِ این زندا پس از چندین دقیقه، صدایِ ضربه .افراد را صدا زدند و بیرون بُردند

مُتصّل به بندِ ما  ١٩را در زیرِهشت یا در بندِ فرعیِ ها آنرسید که  میبه نظر  بیرونِ بندمان بُلند شد.

شالّقِ  فرستادند. به داخلِ بند می ،، پس از تحّمُلِ سی ضربه شالّقرا ها آنهر یک از  .زدند شالّق می

ن زندانیان هر یک از ای .زدند اقِ پا تا نزدیکیِ گردن، میتنبیهیِ از این نوع را به پُشتِ زندانی، یعنی از س

ما موردِ مُداوا  فوری توسّطِ و خونین و زخمی و پُر از تاول بود اش رسید، تمامیِ پُشت که به اُتاقِ ما می

ها فقط با شُورت و رو به  چون اواخرِ تابستان و هوا هنوز هم گرم بود، برای مُدتّی این گرفت. قرار می

شود و احیاناً عُفونت نکند،  شان هوا بخورد و خُشک  تا هم پُشت ،ش بودنددر حالتِ درازک ،شکم در اُتاق

تا شالّقِ تنبیهیِ  را عمداً به بندِ ما آورده بودنداین زندانیان  که دردِ زیادی مُتحّمل نشوند. ینو هم ا

 را در بندِ ما بزنند و زهرچشمی هم از ما بگیرند.   ها آن
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ِ  شد که تمامی م، این عملِ وحشیانه هم سبب داوبه هر حال، عالوه بر تعطیلیِ هواخوری و درگیریِ مُ

های مُختلف،  پاسدارها و مسئوالن هم، به طریق .چندین روز افسُرده و غمگین باشندزندانیانِ بند برای 

و یا دادند  پاسدارها هرشب در موقعِ آمارگیری، به چیزی گیر می کردند. شارِ زیادی به ما وارد میف

 ها آنهای خودمان مثالً سرِ پا بایستیم تا  دادند که در اُتاق دستور می ک شبآوردند. ی بامبولی تازه درمی

شود بُلند  مان خوانده می سمو هروقت که ا گفتند که رویِ زمین بنشینیم شبی دیگر می .شُمارش کنند

آخر.  لی و ا ،بدهیم "حاضرم"شود، جوابِ  نده میمان خوا خواستند که وقتی اسم می یک شب هم .شویم

او  .داد ح کردنِ صورتِ زندانیان گیر میو به شیوۀ اصال شد د هم هر از گاهی واردِ بند میجی محموحا

حال، به هر ".زنند، که هم غیرمُجاز و هم غیرشرعی است شان را با تیغ می برادران ریش"گفت:  مُرتّب می

جمعیِ ما، با  دسته برای ورزشِ عنوانِ تنبیه به زمان با تعطیلیِ هواخوری تاکتیکِ زندانبان این بود که هم

های مُختلف نگذارند که ما فُرصَتِ تفّکُر و  عمالِ فشار از طریقهای گوناگون و ا و مُشکل مسألهایجادِ 

یِ ورزش در حیاط، گ گونه دهی و تدارُکِ بیشتر در رابطه با موضوعِ اصلی، یعنی درگیری سرِ چه سازمان

همه فشار و محدودیّت، باالخره ما در موردِ ورزشِ  بود که زیرِ آن مسئوالن اُمیدشان این را پیدا بکنیم.

 کنیم. نشینی می جمعی عقب دسته

 

١٦ 

 ...جویان ِ علی طاهر تراژدیِ خودسوزی

ویژه علی  به .کرد انی، داشت همۀ ما را هالک میدادکنندۀ تابست وضعیّتِ پُر از فشار و گرمای بی

اش داشت  الِ روحیروز ح به رغمِ دارو و درمان روز و علی ب نبوداش زیاد خو این روزها حال طاهرجویان

در راهروی  بعد از ناهار در یکی از روزهای آخرِ شهریورماه، تعدادی از ما طبقِ معمول شد. بدتر هم می

های بند  یباً به وسطتقر و درِ اصلیِ بند در حرکت بودیم زنان به سمتِ من و ناصر قدم زدیم. بند قدم می

زیرِ نظر داشتم.  را که در جلوی ما بود، من ضمنِ صُحبت، منطقۀ آبدارخانه و انبارِ بند  .ه بودیمرسید

 به اُتاقِ خودمان، که چسبیده به آبدارخانه بود، هنوز نرسیده بودیم.   یادم است

خانه رفت.  که از اُتاقِ انباری بیرون آمد و به داخلِ آبدار ام مُتوّجهِ علی طاهرجویان شدم ماز گوشۀ چش

در داخلِ اُتاقِ آبدارخانه در این موقع، معموالً دو سه نفری از کارگریِ روزِ بند مشغولِ جوشاندنِ آب 

ناصر و من تقریباً به نزدیکیِ اُتاقِ خودمان رسیده بودیم  بودند. اهار میهای ن ها و ظرف برای شُستنِ دیگ

ای آتشین از داخلِ آبدارخانه بیرون جهید.   لولهای بعد، گُ لحظه .ه ناگهان فریاد و شیونی بُلند شدک

واقع علی  وحوُشِ آبدارخانه بودیم، بالفاصله متوجّه شدیم که گُلولۀ آتشین در از ما که در حوُل ای هعدّ

او  غان از آبدارخانه بیرون زده است.و با فریاد و ف یان است که خودش را به آتش کشیدهطاهرجو

اش بودند تا با پتو و غیره  ها هم دنبال از بچّه نی چندت .خورد ودیوارِ راهرو میید و به دردو سُرعت می به

و جیغ  دوید ش و جهشِ زیادی میعلی طاهرجویان با سُرعت و چرخ او را مهار و آتش را خاموش کنند.

 کشید.   خراش و دردناکی هم می و فریادِ دل
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از  ای هعدّ اُفتاد. باالخره سُرعت اتفّاق  ه و خیلی بهثانی تمامیِ این ماجرا و صحنۀ تراژیک در عرضِ چندین

ر و حاال، سو آتش را خاموش کردیم. و با آب و پتکشاندیم  زور او را به زیرِ دوشِ آب در اُتاقِ حمّام  ما به

وها در داخلِ حمّام اُفتاده بود. صحنه چنان علی طاهرجویان در زیرِ پت ِ تَنِ سوخته و خاموش و خیس

ر و صورت توجّه شدیم که سموقتی پتوها را کنار زدیم،  .نیست و غمگین بود که قابلِ توصیفخراش  دل

ن تا آن هایی بود که م ترین صحنه این یکی از دردناک سوخته و صدمه دیده است. کامالً اوو باالتنۀ 

 بودیم و زده ها، همۀ ما شُوک در آن لحظهبود.  مردهو یا  هوش علی بی .زمان از نزدیک دیده بودم

کرده بودند.   ظاهراً در آن فاصله افرادی درِ بند را زده، و پاسدارها را خبردانستیم که چه باید بکنیم.  نمی

با کُمکِ  سپس .را از اُتاقِ حمّام بیرون کردند بان و تعدادی پاسدار ریختند و همۀ ماهزودی، افسرِ نگ به

نظرم زنده بود، روی گاریِ آشپزخانه  را، که هنوز بهتعدادی از زندانیان، تَنِ سوختۀ علی طاهرجویان 

 گذاشتند و بیرون بُردند.

های خودشان رفتند و زانوی غم بغل  انیان به اُتاقهمۀ زند .گباری همۀ بند را در خود فروبُردسکوتِ مر

 کردند تا بدنِ سوختۀ علی طاهرجویان را بیرون ببرند، اندکی بعد، زندانیانی که کُمک می کردند.

عاینه و بررسی، ظاهراً جا، پس از م در آن ند.ا برگشتند و گزارش دادند که او را به بهداریِ زندان رسانده

اش، بعید  سر و صورتگیِ شدیدِ  گفت که با توجّه به سوخته می .هنوز زنده است او دکتر اعالم کرد که

های اولیّه در آبدارخانه بودند،  لحظه از طریقِ زندانیانی که در آن داند که بتواند زنده بماند. بعدها می

 ه،سوز رفت های نفت مستقیم به سُراغِ یکی از چراغ طاهرجویان واردِ آبدارخانه شده،فهمیدیم که علی 

 تا نفت و آتشِ آن بر سر و رویِ او بریزند.   ه استو رویِ سرِ خودش برگرداند هسُرعت آن را برداشت به

 

١٧ 

زندانیانِ  تمامیِ  ی ساخته نبود. احتماالًعلی طاهرجویان، دیگر از دستِ ما کار در رابطه با آینده و عاقبتِ

ویژه  چنین فکری در مغزشان جریان داشت: زندانبان، به زمان این بند بدونِ بحث و تبادُلِ نظر، هم

ی گو باید پاسخ ها آن .زی و خودکُشیِ علی طاهرجویان استمسئولِ زندان، عامل و مُسبّبِ اصلیِ خودسو

حبسِ دُشوارِ  .مُشکلِ روحی و روانی داشتعلی ع خیلی ساده و روشن بود. برای ما موضوباشند.  او مرگِ

مدّت برای اتهّامی بسیار ساده، و شرایطِ مخوفِ زندان و فشار و شکنجه از عواملِ ایجاد و  طوالنی

های اخیر، تعطیلیِ مُداومِ هواخوری و  هوضعیّتِ نابسامانِ بند در ما ویژه کُنندۀ ناراحتیِ او بودند. به تشدید

  فشارهای زیادِ دیگری در این مدّت، و عدمِ توجّهِ مسئوالن به ضرورتِ درمان و مُعالجۀ او، عواملِ مُهمّی

ما سیاستِ زندانبان در رابطه با تعطیل  به لبۀ پرتگاهِ خودکُشی کشاندند.بست و  بودند که او را به بُن

درضمن، زندانبان به تذّکُر و اخطارهای  .دانستیم ر این قضیّه میرا، عاملِ اصلی د کردنِ مُداومِ هواخوری

، نیز که علی طاهرجویان نیاز داشت که در درمانگاه تحتِ نظرِ پزشکِ مُتخصّصی باشد ما، مبنی بر این



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   138

 

یلم بازی پارچه ف آقا هم یک این علی"گفتند:  گی می پاسدارها گاهی با لوُده گونه توّجُهی نکرد. هیچ
 ".زنه، وگرنه چیزیش نیست کُنه، و خودش را به بیماری می می

بسیار عصبانی و آنان  از رفتارِو  دانستیم النِ زندان را مُقصّر میهمۀ ما در بند مسئودر این رابطه 

و تعّقُل دربارۀ  در آن وضعیّتِ احساسی و هیجان و خشم، کسی فُرصت و حوصلۀ تفّکُرخشمگین بودیم. 

رسیدند، که ما باید  همه به این نتیجه میهایمان را نداشت.  بِ اقدامو بررسیِ عواق دی مُناسببرخور

به دنبالِ این احساسِ  این اتفّاقِ ناگُوار بوده است. کاری بکنیم تا نشان دهیم که زندانبان عامل و مسئولِ

های عصر، درِ  طرفت گرفت. ها صور آن روز در اُتاق جمعی، فقط بحث و مُذاکرۀ کوتاهی در بعدازظُهرِ

های  گی به اُتاق هدستور دادند که هم ها آن .اش داخلِ بند شدند ری و دارودستهبند باز شد و لشگ

ه شد و سکوتِ صداهایی از بند شنیده شد، و سپس درِ بند بست مُدتّی گذشت، سرو خودمان برویم.

ها متوجّه  بالفاصله، بچّه ست.یم که چه خبر شده اها بیرون ریختیم تا ببین ما از اُتاق .کاملی برقرار گردید

 اند.   سوز را از آبدارخانه برداشته و بُرده های نفت چراغ ها آنشدند که 

طاهرجویان تنها علی  نه .ور کند یانِ درونیِ ما را شُعلهغبود که بتواند طُ انگار که این آن جرقّۀ الزمی 

امکاناتِ مُهّمِ ما را هم  ها آنان عامل و مسئولِ آن بود، حاال به نظرِ ما زندانب وخودش را سوزانده بود 

ای بیشتر طول نکشید که تمامیِ بند،  خُالصه، چند دقیقه ند و این ابداً قابلِ قبول نبود.مُصادره کرده بود

د شدند که باید اقدامی اساسی باهم مُوافق و مُتحّ ،ی سیاسی و فکری و تشکیالتیها رغمِ اختالف علی

( ١با بندِ بزرگِ بغلی ) بندِ  ها چه باید باشند؟ قدام یا اقدامفقط مانده بود تصمیم بگیریم که این ا .کرد

خبرِ خودسوزیِ علی طاهرجویان را  .اند را هم بُرده ها آنسوزِ  های نفت فهمیدیم که چراغ گرفتیم، ستماّ

سوز را از همۀ بندها در  های نفت چنین فهمیدیم که در همان روز چراغ بعدها هم دادیم. ها آنهم به 

 زندانِ گوهردشت مُصادره کرده بودند.

 

١٨ 

 .ایجاد و تشدیدِ آن اشاره نمودم علی طاهرجویان البتّه ناراحتیِ روحی و روانی داشت، که قبالً به عواملِ

در این  شد. میروز بدتر  به حالِ او روز سالِ گذشته، به دلیلِ تعطیلیِ مُداومِ هواخوری،  در این نیم امّا

او را به  اه آنتا شاید  آمد و مسئوالنِ زندان وارد می ها نادوره، فشارِ زیادی از طرفِ زندانیانِ بند به نگهب

 که او زیرِ نظرِ . به این امیدی در بیرون از زندان مُنتقل کنندبهداریِ مرکز در اوین و یا درمانگاهِ مُناسب

و مسئوالن بر این باور بودند  ها ناای نداشت، چون نگهب ی ما فایدهاین کارها پزشکِ مُتخصّص باشد. امّا

کردند  چنین فکر می هم .قعاً بیماری و مُشکلی جدّی نداردکند و وا که علی طاهرجویان فیلم بازی می

گیری  و مُشکل، و بهانه مسألهها و ایجادِ  خانواده ضوعِ بیماریِ او برای تحریکِکه زندانیانِ مُجاهد از مو

 کنند.   برداری می برای فشار آوردن بر مسئوالنِ زندان، بهره

ویژه در  به ،شود توجّهِ زیادی نمی ها ناهای روحی و روانیِ انس در جامعۀ ایران به مُشکل یطور کلّ به

مُخالفِ رژیم، جانِ انسان و مخصوصاً انسانِ  که یشها ناحکومتِ جُمهوریِ اسالمی، چه بماند در زند
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به  ها ناشد که نگرش و برخوردِ مسئوالنِ زند مجموعِ این دو فاکتور سبب میندارد. هیچ ارزشی 

اساس  مسئوالن در آمیز و ناهنجار باشد. نی و مسخرههای روحی و روانیِ زندانیان بسیار غیرانسا مُشکل

های  و مُشکلبر این نظر بودند که برای فرار از حبس و مُجازات، زندانیان به هر وسیله از جُمله بیماری 

عالوه بر آن، فلسفۀ زندانبانی در جُمهوریِ اسالمی در دهۀ  بَرند. گی نیز دست می انیِ ساختهروحی و رو

 ،ثانیاً .اصالً زندانیِ سیاسی وجود ندارد شصت، اساساً بر این اُستوار بود که اوالً، در حکومتِ اسالمی

المللی بود  دلیلِ شرایطِ سیاسیِ داخلی و بین  ره بهدرواقع، در آن دو معنا است. ندانیان هم بینگهداریِ ز

بارها اعالم  ها ناهای حکومتی و مسئوالنِ زند بسیاری از مقام وگرنه ،داشتند زندانیان را زنده نگه می که

 ها آن ".شود زندانی یا مُجازات یا رها و یا کُشته می .معنا است م، نگهداریِ زندانی بیدر اسال"کردند:  می

گفتند که به دلیلِ شرایط و وضعیّتِ دورانِ جنگ، و عدمِ صُدورِ فتوایی از طرفِ خُمینی،  علنی می طورِ به

به هر  تعیینِ تکلیف بکنند. ها آنمُوقتاً مجبورند زندانیان را زنده نگه دارند تا در موعدِ مُساعدی با  ها آن

 ابداً اولویتّی نداشت.   ها آنبرای  پریش به زندانیانِ روان سفۀ زندانبانی، رسیدگیصورت، با این فل

بُرد؛ بعضی از رُفقای  گیِ عمیقی رنج می اش اصالً خوب نبود و از افسُرده این اواخر، علی طاهرجویان حال

اش به  بعدها دوستان رناکی نزند.دست به کارِ خط ماندند تا احیاناً راه با او بیدار می ها هم اش شب نزدیک

گهان شاداب و پُرانرژی شده روحیّۀ بسیار خوبی داشت و نا او ، بل از خودسوزیآوردند که شبِ ق یاد می

تصمیمِ خودش را برای خودکُشی گرفته، و ظاهراً موضوعِ مرگ را  بود. یعنی درواقع از همان شبِ قبل

 "آرامشِ قبل از طوفان"یقت اش در حق سرِحال بودن و شادابیِ ناگهانی .ودکرده ب "حّل"برای خودش 

حتّا دوش گرفت و  .ان آن روز صُبح بسیار سرِحال بوداش، علی طاهرجوی طبقِ گفتۀ رُفقای نزدیک. بود

بسیار اش از تغییرهای مُثبت در حال و روحیّۀ علی  دوستانِ نزدیکای هم پوشید.  اصالح کرد، لباسِ تازه

 .اجرا کردر آن را بعد از ناها ای که رد، نقشهای در سر دا دانستند که نقشه نمی ؛حال شدند خوش

 

١٩ 

 اعتصابِ غذای طوالنی در بندِ سه...  اعالمِ

های زیر  زندانیانِ بند با اقدام تمامیِ  .ها سریع در بند به نتیجه نشست حثب ،در اوُجِ خشم و ناراحتی

موضوعِ گویی از جانبِ او به  و در آن خواهانِ پاسخ نویسیم یسِ زندان میئای به ر امهمُوافت کردند: اوالً، ن

ثانیاً، تا پذیرشِ مسئولیّت از طرفِ  .شویم رشِ مسئولیّت از طرفِ او میخودکُشیِ علی طاهرجویان و پذی

ای تنظیم شد که در آن مسئولیّتِ خودکُشیِ علی  نامهزنیم.  ن، دست به اعتصابِ غذا میزندانبا

 .گردنِ مسئولِ زندان گذاشته شدبه هایی،  طاهرجویان، به دلیلِ عدمِ توجّه و رسیدگی و با آوردنِ دلیل

های ما پاسُخ  السئویسِ زندان شخصاً در بند حاضر شود و به ئشد که ر چنین در نامه خواسته می هم

در نامه تصمیم و اقدامِ ما به اعتصابِ غذا، به دلیلِ خودکُشیِ علی طاهرجویان و بُردنِ  در ضمن،دهد. 
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به هر حال، درِ بند را زدیم و نامه را به  شد. ری، نیز اعالم میداومِ هواخوسوز و تعطیلیِ مُ های نفت چراغ

 اصطالح اعالمِ موضع کردیم.   پاسدارها دادیم، و به

هم مُتقابالً خبر دادند که  ها آن .نیز اطالّع دادیم ها آنگرفتیم و قضیّه را به  ستماّهم  ١زمان، با بندِ  هم

ظاهراً  ها آنطبعاً، چون  چند روز اعتصابِ غذا خواهند کرد. سوزِ بندشان، های نفت ردنِ چراغبه دلیلِ بُ

تِ علی طاهرجویان داشته باشند، بنابراین موضوعِ مرگِ او ند هنوز اطالّعی از خودسوزی و فوتوانست نمی

فقط موضوعِ چراغ و تعطیلیِ  ها آن، هم دُرستی به .کردند میلی برای اعتصابِ خودشان مطرح نرا دلی

ندِ زندانیِ جدید را هم به ب ای هعدّ در روزهای اخیر دادند.  ورِ اعتصابِ خودشان قرار را محهواخوری 

و درصورتِ نیاز  گرفتیم تا در جریانِ ماجرا باشند ستماّهم  ها آنکه ما با  ( آورده بودند١١پایین )بندِ 

های ورزش و هواخوری در  وارد بودند و در درگیری البتّه تازه ها آن .شان به ما کُمک کنند ر حّدِ تواند

خبر  علی طاهرجویان هم بی حتّا از جریانِ خودسوزی و خودکُشیِ ندان هنوز شرکت و نقشی نداشتند،ز

یل اعالم کردند که هرگونه کُمکی که بتوانند به بندِ ما خواهند کرد، تا ما با مُوفقیّت با کمالِ م بودند.

 اعتراض و اعتصابِ خودمان را پیش ببریم.

توّجُهِ زیادی به آن نکرده  ،اندازه مُهمّی که ما در آن زمانِ خشم و عُصیان و احساساتی بودنِ بی موضوعِ

بود که  بهتر این می یعنی .بینانه نیست نامحدود اقدامی واقعبودیم، این بود که اعالمِ اعتصابِ غذای 

حال، دیگر کار از کار  به هر کردیم. ز، اعالمِ اعتصابِ غذا میبرای مدّتِ مُعینّی، مثالً یک هفته یا ده رو

های الزم  تا برنامه و تدارک ین جلسۀ مسئوالنِ بند برگُزار شدچن ها و هم هایی در اُتاق جلسه .گذشته بود

در این اعتراض و اعتصابِ غذا، قرار بود  عتصابیِ بزرگ تنظیم و تهیّه شود.برای این آکسیونِ اعتراضی و ا

به  نگرفتنِ غذا و جیرۀ زندان و اعتراض ،هدف .ان را نپذیریم و نخوریمزندهای غذاییِ  که ما جیره

کردند تا از طریقِ  ریزی می بنابراین، مسئوالنِ داخلیِ بند باید برنامه مسئوالن و سیستمِ زندان بود.

التِ ها در ح بتوانند بیش از دویست نفر را برای هفته ،بندیِ اندک موّادِ غذاییِ موجود در بند جیره

ای که  بندی هم مقدارِ موّادِ ذخیره واقعیّتِ امر این بود که با هرگونه جیره اعتراض و اعتصاب نگه دارند.

توانستیم از بندِ پایین بگیریم، برای دویست نفر  ما در بند داشتیم، و حتّا با اندک کُمکی هم که می

 آورد. زندانی یک هفته هم دوام نمی

لیلِ اعتراضِ خودمان پس امِ زندان را با اعالمِ اعتصاب و تشریحِ دشبِ اوّل، ما دیگِ غذای جیرۀ ش

ای را که  از صُبحِ روزِ بعد هر جیره رها ندیدیم.العملی هم از طرفِ پاسدا درمُقابل، هیچ عکس .فرستادیم

ز دیگرِ زندان هنو ولی از بندهای ،کرد هم همین کار را می ١دادیم. بندِ  داد، ما پس می ن تحویل میزندا

بعدازظُهرِ روزِ اوّلِ اعتصاب، حاجی محمود واردِ بند شد و طبقِ معمول قدمی در راهرو  خبری نداشتیم.

جا هم  هم سر زد و در آن ١به بندِ  همان روز، .وبش و صحبت کرد زندانیان هم خوش زد و با بعضی از

نِ زندان از اتفّاقی که برای مسئوال"طورِ کُلیّ این بود:  در بندِ ما، حرفِ حاجی محمود به صحبت کرد.
مسئولیّتِ آن اتفّاق با  مّا کاری از دستِ ما ساخته نبود.سّف و ناراحت هستند، اٴعلی اُفتاده بسیار مُتا

البتّه، مسئولیّتِ نهاییِ جانِ  گرفتند. ودشان علی را به بازی مییی است که برای کارِ سیاسیِ خها آن
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سوز به هر صورت اتفّاق  های نفت درضمن، بُردنِ چراغ ودش است.با خُدا و بعد هم دستِ خهرکسی اوّل 
باید بدانید که  چنین ین تصمیمی را گرفته بودند. همها پیش چن اُفتاد، چراکه مسئوالنِ زندان مُدّت می

ارِ بهتر است که برادران به عواقبِ ک .رفته نبوده، و کارِ ناشایستی استاعتصابِ غذا در اسالم پذی
 ".ندیشندبی خودشان خوب

روزِ اوّل را  با ذخیرۀ اندکی از نان و موّادِ دیگری که در بند داشتیم، هر حال، اعتصابِ غذا ادامه یافت.به 

ها مُشکلِ خاّصِ خودشان را داشتند، و  سیگاری آمد. داشتنِ چای وارد میبیشترین فشار از ن .گُذراندیم

بندی  آوری و سیگار جیره جود در بند تماماً جمعای موسیگاره .شان بیشتر مشغولِ آن قضیّه بود نذه

زندانبان هم ظاهراً اهمیّت و  .رای مُدتّی طوالنی دوام بیاورد. دو سه روز بر همین منوال گذشتتا ب شد

 ١روزِ مُالقاتِ بندِ ما هفتۀ بعد امّا روزِ مُالقاتِ بندِ داد.  مین های ما نشان ها و اقدام تصمیمتوجُهّی به 

های مربوط به تعطیلیِ  خبرها و گزارش در مُالقاتِ خود ها آن .س از آغازِ اعتصابِ غذا بودروز پچند 

سوز، اعتصابِ غذا در بندِ  های نفت مُداومِ هواخوری، خودسوزی و مرگِ علی طاهرجویان، بُردنِ چراغ

قات، پس از روزِ مُال ها رساندند. حدود( را به خانوادهصورتِ نام خودشان )برای چند روز( و در بندِ ما )به

رفتند و توضیح دادند که  ها آنپایان داد؛ مسئوالنِ زندان همان روز به بندِ  به اعتصابِ غذای خود ١بندِ 

یسِ زندان گرفته شده بود، و دیر یا ئها پیش از طرفِ ر سوز مدّت ی نفتها آوریِ چراغ تصمیم برای جمع

 گرفت.   زود هم صورت می

 

٢٠ 

 اوود لشگری...د تهدید از طرفِ

رسید از طرفِ دادستانی  راه با مسئولِ دیگری، که به نظر می همان روز بعدازظُهر، حاج داوود لشگری هم

پاسدارها از همۀ ما خواستند که در سالُن جمع شویم تا  رتِ اطالّعات باشد، به بندِ ما آمدند.یا وزا

ر هرکُدام چند دقیقه حرف مسئولِ دیگ بعد هم لشگری و آن فردِ .مسئوالن بیایند با ما صحبت کنند

چنین اعالم  وجواب، درنهایت لشگری  لئوا، و مقداری جرّوبحث و سها آنهای  پس از صحبتزددند. 

بند مسئولِ این خودِ علی و زندانیانِ مُنافقِ  .وزی و مرگِ علی ابداً با ما نیستمسئولیّتِ خودس"کرد: 
مُداومِ  کردید و سببِ تعطیلیِ رزشِ جمعی پافشاری میشما بودید که رویِ و حادثۀ تلخ هستند.

های زندان  لِ ضابطهو درمُقاب کردید ارِ سازمانی و تشکیالتی میشما بودید که ک .شدید هواخوری می
فتاد و اُ و در هر صورت اتفّاق می گیری شده بود سوز از قبل تصمیم تهای نف بُردنِ چراغ ایستادید. می

اخطار  .ناد بردارندت از لجبازی و عکنم که دس من به برادران توصیه می ارد.ربطی به این قضیّه ند
های زندان است،  رعی و خالفِ ضابطهمۀ اعتصابِ غذا را، که امری غیرشکنم که مسئوالنِ زندان ادا می

   ".تحّمُل نخواهند کرد
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، طبقِ مُحتوای همان نامۀ های بند را خواست ها آنکردند.  خی صُحبت و اعالمِ موضع از طرفِ بند هم بر

یسِ زندان برای ئشدند که خودِ ر باز هم خواستار  .ه مسئولِ زندان، دوباره اعالم کردندشده ب نوشته

ه اعتصابِ غذا ادامه کردند ک کید میٴدرضمن تا ها آن ذیرشِ مسئولیّت در بند حاضر شود.گویی و پ پاسخ

گر و پاسدارهایشان، پس از تهدیدهای بیشتری، بدون حاج داوود لشگری و فردِ مسئولِ دی خواهد یافت.

 گیری و رسیدن به توافُقی از بند بیرون رفتند. نتیجه

و موّادِ خوردنیِ  گذشت می  کرد؛ حاال یک هفته چنان ادامه پیدا  اعتصابِ ما همای  های فزاینده با دُشواری

ریزی  اساسِ برنامه .رسید می القاتِ بندمان فراروزِ بعد روزِ مُ تمام بود.ااندکی که در بند داشتیم در حالِ 

کردیم که اگر تا روزِ مُالقات دوام بیاوریم، در آن صورت  فکر می ما هم به همین روزِ مُالقات بود.و اُمیدِ 

در  ها آنکه طبعاً اعتراض و فشار آوردنِ  ،ها برای جلوگیری از دیدنِ وضعِ نابسامانِ ما توسّطِ خانواده

امّا خبری از بُردنِ  روزِ مُالقات نشینی بزند. زندانبان دست به عقبداشت، شاید  دنبال می بیرون را به

مُالقات معموالً، در روزِ مُالقات تا ظُهر چندین گروهِ بیست نفره را برای  زندانیانِ بند برای مُالقات نشد.

کم روشن و  کمصدا نزده بودند. را تا ظُهر در این روزِ خاصّ هنوز کسی  امّا ،بُردند زدند و می صدا می

یعنی، اُمیدِ ما به چیزی بود که  .اند القاتِ بندِ ما را لغو کردهشد که مسئوالنِ زندان احتماالً مُ قطعی می

نِ زندان از صبحِ بعدها فهمیدیم که مسئوال ست آن را کُنترل و حتّا لغو کند.توان راحتی می زندانبان به

کردند که به دلیلِ تعمیرِ سالُنِ مُالقات، فقط  اعالم می ،رسیدند ایی که میه ، به خانوادهزود در آن روز

 گردد.   و دو هفته بعد دوباره برقرار می تعطیل شده است ٣ت مُالقاتِ بندِ برای یک نوب

تا در طولِ آن مدّت مُشکلِ بندِ ما و  که برای خودش دو هفته فُرصت بخردزندانبان تصمیم گرفته بود 

کتیک و سیاستِ و تا ورت، آن روز از مُالقات خبری نشدبه هر ص وفصل کند. صابِ غذا را حلّۀ اعتقضیّ

کشیدیم  حاال، نه هیچ موّادی برای خوردن داشتیم، و نه آن طوری که نقشه می .ما نقشِ بر آب گشت

 و ذشتبر ما بسیار سخت گ مالقات شد. روزِ ا به مسئوالنِ زندان وارد میه فشاری از طرفِ خانواده

و  چیز در بند تَه کشیده بود ز روزهای دیگر احساس کردیم.  همهرا بیش ا کمبودِ غذا و چای و سیگار

ادِ دیگر از بندِ پایین مقدارِ بسیار کمی نان و موّ فقط گاه .شد گی داشت بر همۀ ما چیره می نهگرس

 شد.   که بینِ بیش از دویست زندانیِ بند تقسیم می رسید می

ها هم یکی دو روزی بود که به  سیگاری .بُردیم گیِ کامل به سر می گرسنه هم به بعد، دیگر دراز روزِ نُ

در روزِ دهُمِ اعتصاب، بحثی جدّی  شده و غیره روی آورده بودند. ولهسوزاندنِ برگِ خُشکِ گیاه و کاغذِ ل

ناسبی برای کتیکِ مُو تصمیم و تا ی صورت دهیما هنابین بندیِ واقع در بند شروع کردیم تا یک جمع

شد.   کم آثارِ ضعفِ جسمی و روحی در بینِ زندانیانِ بند مُشاهده می کم زیرا .ادامۀ کار پیدا کنیم

نهادِ پایانِ تاکتیکِ اعتصابِ  دانستیم که چه باید بکنیم ولی کسی شهامتِ دادنِ پیش درواقع، همه می

 غذایِ نامحدود را نداشت.
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٢١ 

 ...اعتصابِ غذا وبِان، و سرکزندانب ۀتوطئ

یِ بند را باز کنم روزِ سیزدهم یا چهاردهمِ اعتصاب بود که ناگهان متوجّه شدیم پاسدارها هواخور فکر می

حال  آمد، امّا به هر حال خوش هرچند که این کارشان در آن شرایط بسیار عجیب به نظر می .اند کرده

فوری  بسیاری از زندانیانِ بند وریم و آفتابی بگیریم.ای بخ تازهتوانیم حّداقل هوایِ  که می بودیم از این

هم شروع به  ها آنطبقِ معمول، تعدادِ زیادی )شاید شصت تا هفتاد نفر( از  .طرفِ حیاط هُجوم بُردند به

ه و سوراخی به پاسدارها مانندِ مور و ملخ از هر در و پنجر جمعی نمودند. بالفاصله دویدن و ورزشِ دسته

هم درمیانِ  یعنی، اقدامِ خیرخواهانۀ مسئوالن در باز کردنِ داوطلبانۀ هواخوری، آن .ختندداخلِ حیاط ری

 ت تا هفتاد نفر را مُحاصره کردندپاسدارها آن شص ای بیش نبود. مدّت در بند، تله یاعتصابِ غذایِ طوالن

ما را هم به بند  ۀبقیّ .بقۀ اوّلِ ساختمانِ زندان بُردندرا از درِ مخصوصی در حیاط به ط ها آنو 

 هواخوری را دوباره بستند.   درِ برگرداندند، و

ر کشیدن از ما که در بند بودیم، کاری غیراز انتظا .اتفّاق اُفتادساعت حدودِ یازدهِ صُبح بود که این قضیّه 

 .دشدن بطه با ورزشِ جمعی تنبیه مینبود که زندانیانِ بند در را بار مان ساخته نبود. این نخستین دست

 که، نهایت این گردند. ند، و بعد هم به بند برمیده خورند و تعّهُدی می کُتکی می ها آنکردیم که  فکر می

مّا عصر شد و ما هنوز هم در سکوتِ کامل و در حالتِ انتظار بودیم، امانند.  د روزی را در انفرادی میچن

 .خوشی نداشت کسی حالِ تفریح و دل گی، روزها، به دلیلِ ضعف و گرسنه خبری از زندانیان نبود. آن

 خواندند.   می دند، و کتاب و روزنامهز ها بودند، چُرت می زندانیان اغلب در اُتاق

انیان وپارشدۀ یکی از زند کامل، درِ بند ناگهان باز شد و پاسدارها تَنِ خونین و لت مُدتّی بعد، در سکوتِ

صر، دانی در عرضِ چند ساعت، یعنی از یازدهِ صُبح تا عرسید که زن به نظر می را به داخلِ بند انداختند.

 .اش هم خونین بود پاره و پُشت ارههای شالّق، پیراهنِ او پ در اثرِ ضربه چندین کیلو وزن کم کرده بود.

چند دقیقه بعد، پاسدارها باز زندانیِ دند، و مشغولِ مُداوای او شدند. ها فوری او را به اُتاقِ خودش بُر بچّه

تا ساعتِ هفتِ  شکلماجرا به همین  .خلِ بند انداختندی را، در همان وضعیّتِ زندانیِ قبلی، به دادیگر

.  فرستادندشده را به داخلِ بند  انیِ شکنجهپاسداران همۀ شصت تا هفتاد زند که این شب ادامه یافت، تا

 شدیم. ها آنرسیدگی و مُداوای که ما مشغولِ  هم از زندانیانِ اُتاقِ ما بودندها چند نفری  در بینِ این

ریدورِ طبقۀ از حیاط ما را داخلِ کُ"کرد:  گونه تعریف می یکی از این زندانیان ماجرای خودشان را این
ازجوهای زندان تونلی ساخته مورانِ ضربت و مسئوالن و بٴراه با ما ها پاسدار هم ده اوّلِ زندان کردند.

 زدند، بند  چشم ابتدا به ما .ی در همان طبقۀ زندان ادامه داشتقکه در طولِ کُریدور تا درِ اُتا بودند
جالّدان با شالّق و کابل و  تا رسیدن به آن اتاقک، فرستادند. یکی ما را داخلِ این تونل  یکی سپس

در آن اُتاق  جایِ تکان خوردن . کوبیدند تند، به سر و تَنِ ما میچُماق، و یا هر چیزی که در دست داش
کم که به تاریکیِ اُتاقک  کم بعد هم درِ اُتاقک را بستند و رفتند. کیپِ هم ایستاده بودیم. مهنبود و ه
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هوایِ داخلِ  .و نه منفذی برای تهویه وجود دارد ای برای نور شدیم که نه پنجرهعادت کردیم، متوجّه 
دک که ان بود موجودفقط فضای باریکی در زیرِ در  کننده شده بود. رم و مرطوب و خفهآن بسیار گ

فوری راهی باز کردیم تا  .کردند ها مُشکلِ تنفُسّی پیدا  برخی از بچّه شد. هوایی از آن طریق داخل می
ابتدا که  شد استفاده کنند. یرِ در داخل میو از اندک هوایی که از ز بتوانند در نزدیکِ در بایستند ها آن

کم کار از شوخی  ند؛ امّا کمنامید می ʻنا وحمّامِ سۥ  اهای شوخ این اُتاقک ر هنوز کمی سرِحال بودیم، بچّه
ی بُخارِ گرم داخلِ اُتاقک رسید که از جای به نظر می اُفتادیم. هوشی  ز ما به حالِ بیو بسیاری ا گذشت

 کرد. نا میوان، اُتاقک را تبدیل به حمّامِ سکه تنفّس و عرق و حرارتِ بدنِ خودم یا این ،شد می

کنم در  فکر می .ت ما را در آن اُتاقک نگه داشتندبه هر صورت، شاید یک ساع": گفتدر ادامه زندانی 
جا بود که هرکُدام شاید دو سه کیلو وزن کم کردیم.   آن وضعیّت و در زیرِ فشار و استرسِ چنین

وباره ما با بدنِ خیسِ عرق و ضعیف، د .یکی ما را خارج کردند درِ اُتاقک را باز نموده، یکی ها آنباالخره، 
ماق به سر و تَنِ ما جالّدان باز با کابل و شالّق و چوب و چُ انداختند. مان تونلِ پاسدارها میرا داخلِ ه

د لشگری پُشتِ این میز داوو میزی در کُریدورِ زندان برسیم. تا در انتهای تونل به مُقابلِ کوبیدند می
فکر  خوردنِ غذای زندان هستیم یا نه؟ به کرد که آیا حاضر ال میسئوتکِ ما  او از تک .نشسته بود

همۀ ما را در جایی جمع کردند و داوود لشگری  سپس .دادیم جوابِ منفی   م که در ابتدا همهکن می
داد که به ما شالّق بزنند تا بپذیریم  او دستور می رعِ زندان را برای ما خواند. در این حُکمش حُکمِ حاکمِ

ق را در همان کُریدور برپا خُالصه، تخت و شالّ عتصابِ خودمان را بشکنیم.ریم و اکه غذای زندان را بخو
قرار  گرداندند. زدند، و بعد هم به بند برمی ما شالّق میخواباندند و به پُشتِ  یکی می ما را یکی .کردند

شالّق  اند که این تفتیش و فتهگ .ل کنندئواس دوباره و ن ببرنداست که اندکی بعد بیایند و ما را بیرو
 ".رع تَن بدهیمبه حُکمِ حاکمِ ش هک ادامه خواهد یافت تا این

 

٢٢ 

از یک طرف  داد. می بستی اخالقی قرار ما را در وضعیّتی بسیار دُشوار و بُن های خود زندانبان با این اقدام

ی برای راهِ حّلو از طرفِ دیگر باید در فکرِ یافتنِ  کردیم شده رسیدگی می نیانِ شکنجهما باید به این زندا

 ممتدطورِ  توانستیم اجازه دهیم که این زندانیان از طرفِ همۀ ما به ما نمی .بودیم این مُعضلِ بزرگ می

 .ومات کرده بود و مهارت ما را کیشیعنی دراساس، زندانبان با زیرکی  شالّق بخورند و شکنجه شوند.

را در معرضِ شکنجه و خطری بزرگ  اد زندانیاین شصت تا هفت ، همدار ادامه با تهدید به شالّقِ ها آن

این  شتند.گذا بست و مخمصۀ روانی و اخالقیِ عجیبی می دادند و هم بقیّۀ زندانیانِ بند را در بُن قرار می

در جّو و فضای  .نشینی باشند ه شدنِ اعتصاب و عقبخواستند عامل و باعثِ شکست طبعاً نمی هعدّ

بقیّۀ زندانیانِ بند  ید شالّق و شکنجه را تحمّل کنند.جایی که بتوانند باکردند تا  موجود در بند، فکر می

از زندانیان فشار و مسئولیّتِ  هعدّکرده بودند؛ چرا باید فقط آن  گیِ اخالقیِ شدیدی گیر هم، در دوگانه

فۀ بقیّۀ ی، به دوش بگیرند؟ پس مسئولیّت و وظرا، با شکنجه شدن یا نشدنِ خودتداوُم یا توّقُفِ اعتصاب 
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یعنی، زندانبان با نقشه و هُشیاری و اتخّاذِ دو تاکتیک، هم توانسته بود اتحّادِ ما در این میان چیست؟ 

تا بتواند قضیّۀ آورد  میکافی فراهم  و فرصتِ زمان که برای خود هم این بند را بر سرِ دوراهی قرار دهد و

ثّر بودند، و ٴهای زندانبان کارساز و مو تاکتیککند. وفصل  را به روِشِ خودش حلّاعتصاب و مُشکلِ بندِ ما 

داد  ای بود که کسی یا گروهی شهامت نشان نمی گونه جّوِ بند به امّا .نشینی نداشتیم ای جُز عقب ا چارهم

 تا بند را از این وضعیّتِ نابسامان نجات دهد.  

ه ما سه نفر هم جُزوشان بودیم، ی سیاسیِ مُختلف، کها نادرنهایت، تعدادی از زندانیانِ بند از جری

 ها آننهاد دادیم که اگر این شصت تا هفتاد زندانی را دوباره برای تفتیش و شالّق ببرند، بند به  پیش

ند و اعتصابِ خودشان را بشکنند. بخواهد که در بیرون غذای زندان را بخور ها آندهد و از  اختیار

ساعتِ هشتِ شب،  نهاد مُوافقت کرد. ند با این پیشکّلِ ب و باالخره ها صورت گرفت ساعتی بحث در اُتاق

ساعت بعد،  نیم شده بیرون رفتند. ی نحیف و شکنجهها با بدن ها آن .ندانیان را دوباره صدا زدنداین ز

یکی دو قاشُق غذای زندان را  رع را پذیرفته،و حُکمِ حاکمِ ششرایط  ها آن .گی به بند برگشتند همه

زندانیانِ بند را هم  گاه، جیرۀ غذایِ شام برای تمامیِ  آنس به بند برگشته بودند. دند و سپخورده بو

م و اعتصابِ خوری خواست مُطمئن شود که همۀ ما در بند غذای زندان را می زندانبان می .تحویل دادند

سالُن  ها را در اخلیِ بند، به کُمکِ کارگریِ روز، طبقِ معمول سُفرهشکنیم. مسئوالنِ د خود را می

ه نفر ازمسئوالنِ زندان هم تعدادی از پاسدارها و دو س .جا حضور یافتیمگی در آن انداختند و ما همه

باالخره، ما غذایِ زندان را خوردیم و بعد از چهارده روز به اعتصاب  آمدند تا شاهدِ غذا خوردنِ ما باشند.

 ٢٠و اعتراضِ خودمان پایان دادیم.

 

٢٣ 

خبردار شدیم که در همان روزهای اعتصابِ بندِ ما، در تمامیِ دیگر بندهای  تلفهای مُخ از راه هابعد

گرفتند که  تعّهُد می ها آنزدند و از  شالّق می جمعیگوهردشت هم زندانبانان زندانیان را سرِ ورزشِ 

ه در بندِ ما، به دلیلِ خودسوزی و مرگِ علی طاهرجویان، قضیّ گر ورزشِ جمعی در هواخوری نکنند.دی

یعنی، در بندِ  غذا و سپس ماجرای سرکوب پیش آمد.اعتصابِ  بود که آن  به دنبالِ .تر شد چیدهپی کمی

  هم ورزشِ جمعی را تعطیل و د: هم اعتصابِ غذای ما را شکستندزدن ما مسئوالن با یک تیر دو نشان 

ندانِ گوهردشت ممنوع، جمعی )یعنی دویدن و نرمشِ جمعی( در ز بعد از این دوره، ورزشِ دسته کردند.

 طورِ کُلّی برچیده شد. و به

 ها و ، ما به ارزیابی از تصمیمخود "عادّیِ"گشتنِ بند به حالتِ پس از سرکوبِ حرکتِ اعتراضیِ ما و بر

های خودمان پرداختیم: حرکتِ اعتراضی و اعتصابیِ ما، در آن وُسعت و به آن شکل،  شها و رو تاکتیک

و مُبارزه در زندان آوردِ بزرگی برای ارتقایِ سطحِ مقاومت  درکُلّ دست .دوار بو نهدر زندانِ گوهردشت نمو

پذیرفتیم که به دلیلِ احساسی بودن و خشمِ زیاد به دنبالِ  در عینِ حال باید می امّا ،شد محسوب می
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 به چنین به دلیلِ اتخّاذِ تاکتیکی نادُرست، درنهایت مجبور خودسوزیِ علی طاهرجویان، و هم

اعالمِ  شد از این اشتباه جلوگیری کرد. یبا اتخّاذِ تاکتیکِ مُتناسب و معقولی م .نشینی شدیم عقب

که اعتصابِ غذای محدود،  ستبای می .های ما نبود مکانات و تواناییاعتصابِ غذای نامحدود مُتناسب با ا

ادامۀ اعتراض و مُبارزه  رساندیم. ینجام مکردیم و آن را با مُوفقیّت به سرا ، اعالم می مثالً برای یک هفته

.  بُرد های مُتنوّعِ دیگری پیش  به شکل شد های دیگر را، می در رابطه با مرگِ علی طاهرجویان و موضوع

که از نحوۀ پایان یافتنِ آکسیونِ اعتراضی و اعتصابیِ خودمان راضی نبودیم، امّا در  در هر صورت، با آن

زمان تدارُک ببینیم و تداوُم ببخشیم بسیار  ن حرکتی را برای آن مدّتتوانستیم چنا که  مجموع از این

 راضی بودیم.

سعی داشتند مُوفقیّتِ  حاال ها آن .ر زیرکانه و هُشیارانه عمل کردنددر آن ماجرا، مسئوالنِ زندان بسیا

، تداوُم بخشند.  شدهبندِ ما را، هر طوری که  در ویژه طورِ کُلیّ و به نسبیِ خودشان در سرکوبِ زندان به

های زندان، تمامیِ  ضابطه طورِ کُلیّ رعایت جمعی و بهزندانبانان مُوفّق شده بودند که سرِ موضوعِ ورزشِ 

کُنترل و سرکوب را ادامه خواستند  می ها آن .نشینی وادار کنند وحشیانه به عقببندها را با سرکوبِ 

نتوانند که نَفَسِ راحتی  اعتصاب پیدا نکنند و حتّا تا زندانیان هیچ فُرصتِ دیگری برای اعتراض و دهند

بندیِ خوبی از آکسیونِ اعتراضی و اعتصابی داشته  دادند که ما احیاناً جمع اجازه نمی بکشند. در بندِ ما

راه و چاره را هم  .ای بکنیم دی استفادههای بع گیریِ مُثبتِ خودمان در حرکت باشیم، و بتوانیم از نتیجه

و شکستنِ اعتصابِ بندِ ما،  دیدند. به دنبالِ پایان بهانه و عُنوان و شکل، میداومِ فشار، به هر طبعاً در ت

ها را بگردند؛ در هر نوبت هم،  اصطالح آمارگیری کنند یا اُتاق ریختند تا به پاسدارها روزی سه نوبت می

کردند و یا به انفرادی  زدند و شکنجه می و می بُردند های گوناگون بیرون می انهافرادی را به به

گذشت و ما هم تدریجاً به شرایطِ تغییریافته و جدید در  خُالصه، روزگار به این منوال می فرستادند. می

 کردیم.   زندان عادت می

گُذارند که ما در  مُشترکی رسیدیم؛ اگر مسئوالن نمی  در این روزها، ما در بندِ خودمان به یک تصمیمِ

زنی  کنیم و از حیاط فقط برای قدم عی بپردازیم، ما هم درمُقابل ابداً ورزش نمیهواخوری به ورزشِ جم

عمل  شکلدر بندهای دیگر هم، زندانیان به همین  کنیم. و آفتاب گرفتن استفاده می و هوای تازه

 خودِ این تاکتیک هم تدریجاً به یک یعنی .این قضیّه موجود بود آهنگی در کردند و تقریباً نوعی هم می

شده از طرفِ زندانیان در سطحِ کّلِ زندانِ گوهردشت تبدیل گشت.   آهنگ نوع حرکتِ جمعی و هم

این  .زنند آهنگی دست به این کار می همموضعیِ زندان، با  زندانیانِ سرِ زندانبان متوجّه بود که تمامیِ 

مقاومت و مُبارزه شتند بودند و دا  دهندۀ آن بود که زندانیان هنوز هم شکست نخورده نشان خود

بود؛ در آن زمان و در آن شرایط، نشانۀ مقاومت و مُبارزۀ زندانیانِ  طور هم همین  کردند. واقعیّت می

بزنند ولی کارِ ها قدم  آهنگ در هواخوری طورِ هم گی به که همه بود  موضعی در گوهردشت این سرِ

ایط، برای نشان دادنِ حّداقل مقاومت و مُبارزه روشِ انتخابیِ زندانیان در آن شر و  این راه دیگری نکنند.

ما  زندانبان در برابرِ این تصمیمِ ۀ استفاده از حیاطِ هواخوری بود.علیهِ زورگوییِ زندانبان در رابطه با نحو
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به هر صورت، زندانبان  بالِ فُرصت و بهانۀ دیگری بودند.مُنتظر و دن ها آن .توانست بکند کارِ زیادی نمی

 ترلِ زندان و زندانیان را از دستداد تا کُن های گوناگونی ادامه می بر روی زندانیان را از راه فشارآوردن

 ندهد.

 

٢٤ 

 انحاللِ بندِ سه...

وقتی پایانِ محکومیّتِ یافت.  جاهد در بندِ ما پایان میدر همین روزها، محکومیّتِ یکی از زندانیانِ مُ

بُردند تا دادیار شرایطِ آزادی در پایانِ  دفترِ دادیاریِ زندان می شد، معموالً او را به تر می زندانی نزدیک

 .د بیرون بُردندروزی این زندانیِ مُجاهد را هم برای همین منظور از بن حکومیّت را به زندانی ابالغ کند.م

زودی  بهده که او شرایطِ آزادی را پذیرفته، و دادیار هم اعالم کر هبعد، او به بند برگشت و گفت کمُدتّی 

سیاست و تاکتیکِ زندانیانِ مُجاهد در این زمان پذیرفتن و امضای انزجارنامۀ کتبی، و  آزاد خواهد شد.

زندانیانِ چپ در این زمان چنین  در پایانِ محکومیّت بود.حتّا دادنِ مُصاحبۀ ویدیویی، برای آزاد شدن 

ویژه، انجامِ مُصاحبۀ ویدیویی را قبول  به .پذیرفتند در پایانِ محکومیّت نمیشرایطی را برای آزادی 

شدند، و  در زندانِ اوین ماندگار می ،ومیّت با نپذیرفتنِ شرایطِ آزادیکردند و بنابراین در پایانِ محک نمی

 پیوستند. کش می به صفِ زندانیانِ ملّی

تا  انزجارنامه برودویدیویی و امضای قرار بود که این زندانیِ مُجاهد در روزهای بعد برای انجامِ مُصاحبۀ 

او تا عصر به  .صُبح او را صدا زدند و بُردندیک روز اش فراهم و تکمیل شود.  ای آزادیکه شرایط بر این

های قبلی  شدند، چراکه از رویِ تجربه کم بسیاری از زندانیانِ بند نگرانِ او می کم .بند برنگشت

های عصر درِ بند باز شد  طرف کشد. ول نمیبیش از دو سه ساعت ط دانستند که چنین کاری معموالً می

کِشان  شدۀ بیچاره را کِشان اش، در حالی که این زندانیِ مُجاهدِ شکنجه و داوود لشگری و دارودسته

انِ بند را پاسدارها همۀ زندانی ب و وحشتِ زیادی داخلِ بند شدند.آوردند، با داد و فریاد و ایجادِ رُع می

... "گفت:  ،وپورت پس از کُلیّ هارت .اوود لشگری شروع به صحبت نمودس دسپ در سالُن جمع کردند،
دانیم که مُنافقینِ بند تشکیالت دارند و از داخلِ زندان با سازمانِ مُنافقین در ارتباط هستند، و  ما می
 از زندانیِ مُجاهدِ سپس "آورند، و ... طورِ غیرقانونی به زندان می ها و مالتِ سازمانی را به مطلب

زندانیِ مُجاهد هم، که ظاهراً زیرِ شکنجه پذیرفته  .هم خواست که برای جمع صحبت بکند شده شکنجه

لرزید  ت میشدّ اصطالح اعالمِ انزجار و افشاگری بکند، در حالی که به بود تا در برابرِ جمعِ زندانیان به

 کرد.  هایی را بیان  مطلب

ی ها نادر زند ٦٢ - ٦٠های  های مُکرّرِ مُشابهی در سال واقعه برای بسیاری از زندانیان، این صحنه یادآورِ

برای اغلبِ زندانیان  .ی ایران، بودها نازند جوردی و رحمانی، و در اغلبِحصار در دورانِ ال اوین و قزل

گرِ ضعف و  بیشتر نشان رفتاراین  نداشت. ها آنثیری هم رویِ ٴچنان تا ای نبود و آن این قضیّه چیزِ تازه
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حمّلِ شکنجه و عذاب و فشار از بدشانسی، ت ندانبانان بود، و نه چیزی بیشتر.گیِ حکومتیان و ز ماندهدر

ی ها نادر زندکه اسیرِ این جانیان بود.  ای اُفتاد بر دوشِ این زندانیِ بیچاره صرایطِ خاّبار و در این ش این

بود، حّداکثر  م، که حّقِ مُسلّمِ هر زندانی هجُمهوریِ اسالمی، مسئوالن حتّا از آزادی در پایانِ محکومیّت 

 اندکی پس از به هر حال، داوود لشگری آورند. و غیرقانونی را به عمل میبرداریِ غیرانسانی  بهره

هایش با خودشان بیرون  لهآن زندانیِ مُجاهد را هم با کُلیّۀ وسیپاسداران  .بند را ترک کرد گویی، رتچ

ظاهراً  .و سپس به اوین مُنتقل کردند چند روزی در انفرادی نگه داشتند را بعدها فهمیدیم که او بُردند.

 جا آزاد شد. او از آن

هایشان برای انتقال  زندانیانِ بند با کُلیّۀ وسیله درضمن، همان شب مسئوالن دستور دادند که تمامیِ 

ه صُبحِ زودِ روزِ بعد بندی شدیم، امّا آخرِشب گفتند ک ما یکی دو ساعتی مشغولِ بسته آماده شوند.

مانیم یا به جایِ دیگری  کردیم تا بفهمیم که آیا در همان زندان می هر کاری می شویم. قل میمُنت

فردا صُبح،  توانستیم جوابی قطعی بگیریم. نمیشویم،  دسته می مانیم یا دسته رویم، و آیا باهم می می

شان  معلوم شد که هدف .روندهایشان بیرون ب یّۀ وسیلهخواندند تا با کُل گروه می زندانیان را گروه اسامیِ 

و  ٨و  ٧و  ١ی های مُختلفِ زندانیان به بندهای مُتفاوتی، مانندِ بندها گروهاست.  ٣ازهم پاشاندنِ بندِ 

مُنتقل  ٢وشان بودیم، به بندِ ترین گروه از زندانیانِ بند، که ما سه نفر هم جُز بزرگ .، رفتند١٨و  ١٧

 شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصلِ دهم: تفتیش و تفکیکِ هدفمندِ زندانیان
 

 

 

١ 

 بندِ دوانتقال به : ١٣٦٦ماهِ مهرِ 

با آمدنِ گروهِ  .وپنجاه زندانی داشت زمان فقط صد بندی بزرگ بود، ولی در این ٣و  ١همانندِ بندِ  ٢بندِ 

و در طرفِ دیگرِ  ١ند دُرست مُقابلِ بندِ این ب رسید. وپنجاه نفر  نیانِ بند به دویستبزرگِ ما، تعدادِ زندا

 ،ای بود که اُتاقِ زندانیانِ چپِ غیرتوده ١کُریدورِ اصلی قرار داشت. در این بند، ما سه نفر به اُتاقِ شمارۀ 

ها هم به زندانیانِ مُجاهد اختصاص داشت.   ایِ بند، و بقیۀ اُتاق دو سه اُتاق به زندانیانِ توده .رفتیم

 آمدند. ٢مسئولِ صنفیِ بندِ سابق هم جُزوِ زندانیانِ مُجاهدی بودند که با ما به بندِ  مسئولِ بند و

 ٢، در بندِ ٣خالفِ بندِ مثالً  .تنظیم شده بود ٣مُتفاوت از بندِ  ٢ساختار و روالِ زندگی در بندِ  از ابتدا

داشت.   ٢مُشابه به بندِ هم از ابتدا ساختاری  ١بندِ بزرگِ  غذای جمعی در سالُن ممنوع بود. خوردنِ

از سالُنِ بند برای خوابیدنِ تعدادی از  .صورتِ اُتاقی بود حصار، به قزل ، همانند٢ِاغلبِ کارها در بندِ 

چنین کارهای دیگری مانندِ تماشای تلویزیون و مُطالعه و انبار کردنِ موّادِ  زندانیان در طولِ شب، و هم

عنوانِ آبدارخانه یا انباری در این بند موجود  اُتاقِ خاصّی به شد. میقسیمِ غذا و غیره استفاده غذایی و ت

صورتِ  درظاهر به ٢زندانیانِ مُجاهدِ بندِ  شد. زندانیان استفاده می اسکانِها برای  نبود، و از همۀ اُتاق

دانیانِ زن .یِ خودشان را در سطحِ بند داشتندکردند، امّا دراساس هنوز هم کُمونِ جمع اُتاقی زندگی می

درمیانِ  معی و کُمونیِ خودشان را داشتند.دهیِ اُتاقی امّا درواقع زندگیِ ج ای هم ظاهراً سازمان توده

امیِ حزبِ توده هم حضور ای در این بند، تعدادِ زیادی از زندانیانِ بخشِ مخفی و نظ زندانیانِ توده

آذر،  ١٦های چپ مانندِ اقلیّت، راهِ کارگر، فداییانِ  در اُتاقِ ما، زندانیانِ مُتعّلق به بسیاری از گروهداشتند. 

صورتِ یک کُمونِ واحد زندگی  ما در این اُتاق باهم به .ان، رنجبران، و غیره حضور داشتندپیکار، رزمندگ

 کرد. کردیم.  شهاب، زندانیِ فُرقانی، تنها زندانیِ مذهبی بود که در این اُتاق با ما زندگی می می
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های عصر پاسدارها تعدادی از  اُفتادیم، طرف وارد شدیم و تازه داشتیم جا می ٢ما به بندِ  همان روزی که

ر ، شاملِ دو نف٣گی از زندانیانِ مُجاهدِ بندِ سابقِ  ها همه این .نیان را صدا زدند و بیرون بُردندزندا

سرکوبِ وحشیانۀ اخیر  پس از .فتند و تا شب دیروقت برنگشتندر ها آن مسئوالنِ سابقِ آن بند، بودند.

گی برای این زندانیان بسیار نگران بودیم.   همین چند روز پیش، ما همه ٣ویژه در بندِ سابقِ  در زندان، به

دیده  ها آنعالمت و اثری از شالّق و شکنجه و کُتک در  .به بند برگشتند ها آنشبِ دیروقت، باالخره 

ما "کرد: گونه تعریف  را این ماجرا ها آنیکی از  و آشغال بود.ان پوشیده از کثافت امّا سر تا پایش ،شد نمی
 ور رو به دیوار نگه داشتند.  سپسرا از بند بیرون بُردند و در زیرِ ارعاب و خُشونتِ کامل، مُدتّی در کُرید

کردیم عمداً و از  تَرک میرا  ٣داوود لشگری برای ما صحبت کرد و مُدّعی شد که وقتی ما بندِ سابقِ 
گفت که  می ایم. ها شده گیِ توالت ببِ گرفتههای آنجا ریخته، و س ناد چیزهایی را داخلِ توالتیِ عرو
خواست که ما این مُشکل را برطرف و  می .ها بیرون زده و همه جا را پُر کرده است ثافت و آب از توالتک

و مجبورمان  بُردند ٣بندِ سابقِ  مۀ ما را بهخُالصه، ه اش دربیاوریم. و به شکلِ اوّل را تمیز کنیم ٣بندِ 
 ها آنرسید که  به نظر می جا را هم تمیز کنیم. های آن بند را رفع و همه توالت گیِ کردند که گرفته

ا را ه تا ما را مجبور کنند که آستین ها کرده بودند های توالت ر سوراخهایی را د وآشغال خودشان عمداً آت
کردند که این کار روحیّه و شخصیّت و  فکر می .کنیم تِ توالت فُروباال بزنیم و دست تا شانه در کثاف

تا وقتی  گفتند می .ها کردند و در را بستند قِ توالتهمۀ ما را تویِ اُتا کند. اومتِ ما را خُرد و خراب میمق
داشتیم، و در ای ن چاره جا ماندنی هستیم. ها را رفع و اُتاق را کامالً تمیز نکنیم، در آن گیِ توالت که گرفته

پس از کمی  و مقاومت و اعتصابِ دیگری بزنبم.موقعیّتی هم نبودیم که بتوانیم دست به اعتراض 
کار شدیم و با دستِ خالی یا  جّروبحث مابینِ خودمان، و برای ندادنِ بهانه به دستِ جالدّان، دست به

ست و صورت ا را تمیز کردیم و دسپس، همه ج .ها را رفع نمودیم گیِ توالت رفتهچوب و غیره باالخره گ
 ".برگرداندند ٢بعد هم ما را به بندِ  شُستیم و بیرون آمدیم.

ویژه  کّلِ زندانیان، به گذاشتنِفشار  به زیرِدر  ها آندر ادامۀ تاکتیکِ  نیزشن بود که این اقدامِ زندانبان رو

و  شّنُجِ نسبی در بند حاکم بودهم ت، هنوز این ماجراپس از  ، است.٣یانِ مُجاهدِ بندِ سابقِ زندان

برای آمار گرفتن،  ها کردند. شب بر زندانیانِ بند وارد میپاسدارها فشارهای گوناگونِ دیگری نیز 

گی در  همهخواستند که  یک شب پاسدارها میهای خودمان برویم.  که به اُتاق دادند دستور می ها نانگهب

 ی شبِ بعدیها نانگهب .طرفِ دیگرِ اُتاق برویم مان به مو پس از خواندنِ اس یک طرفِ اُتاق بایستیم

شبِ بعد هم  .مان درجا بُلند شویم خواستند که روی زمین بنشینیم و سپس با صدا زدنِ اسم می

هرشب هم  گذشت،  شکلای به همین  کنند.  یک هفتهبخواستند طورِ مُتفاوتی سرشُماری  پاسدارها می

 ردند.  آو بامبولی تازه درمیها  نگهبان

تا  ختلفِ سیاسی در بند در جریان بودهای مُ این روزها بحث و تبادُلِ نظرِ زیادی بینِ زندانیانِ گرایش

اکثریّتِ زندانیانِ بند بر این  ن چه باید بکنیم؟ها و زورگوییِ زندانبا تصمیم بگیریم که درمُقابلِ این بازی
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و  بارزۀ اعتراضیِ جدیدی مُناسب استاز و تداومِ مُنظر بودند که نه شرایطِ زندان برای درگیر شدن و آغ

مُعتقد بودند که  .در این مقطعِ زمانی داشته باشیم نه ما در وضعیتّی هستیم که توانِ چنین کاری را

ی را ا هناهای جدیدی تعمیق بخشد، و ما نباید چنین به زندانبان دنبالِ بهانه است تا سرکوب را به شکل

   بدهیم. ها آنبه دستِ 

ش و سلیقۀ رو و  ند که راهوش و در هر جمعی، افرادی پیدا می همیشه در چنین وضعیّت و شرایطی،

که  و یا این یشرُو و جلودار باشندخواهند راهگُشا و پ چنین اشخاصی یا می .نددپسن اکثریّت را نمی

ریّتِ غالبِ بند نظرِ اکث در این بند هم در ابتدا فقط چند نفر با ی ماجراجو و نترس و شُجاع هستند.افراد

خودشان را پیش خواهند گرفت، اعتراضِ فردیِ خودشان را  اعالم کردند که راهِ ها آن .مُوافقت نداشتند

رکوب و فشار و جان خواهند خرید تا بتوانند جّوِ س  خواهند کرد، و شالّق و شکنجه و انفرادی را هم به

در هر شرایطی به نفعِ مقاومت و مُبارزۀ  "شُجاعانه"ویِ ر گونه تک نایکه آیا  این اختناق را بشکنند.

 نشده.   جمعی هست یا نه، بحثی است باز و تمام

های تهِ بند، پاسدار اسمِ یکی از زندانیانِ مُجاهد را  ها موقعِ آمارگیری در یکی از اُتاق ن شبایدر یکی از 

زندانی درمُقابل  .میل داشت انجام دهدشب انتظار و  خواند و خواست که او کاری را که پاسدار در آن

پاسدارها بالفاصله خواست انجام نداد.  که پاسدار میداد، ولی کاری را  "هستم"یا  "حاضرم"فقط پاسُخِ 

زندانیِ بعداً فهمیدیم که این  سرشُماری را تمام کردند و رفتند.او را از بند بیرون بُردند، و سپس کارِ 

های دیگر هم تَن  شبِ بعد، دو سه نفر در اُتاق اند. ه، بعد به انفرادی فرستادهزد مُجاهد را در بیرون کُتک

به کُتک خورده، هم ظاهراً  ها آن .ن به بیرون فرستاده شدندبنابرای شِ آمارگیریِ پاسدارها ندادند،به روِ

 انفرادی فرستاده شدند.  

مه زندانیانِ بند را به انفرادی بفرستد، و یا هطبعاً، هدفِ زندانبان این نبود که سرِ آن قضیّه تدریجاً همۀ 

خواستند تعدادی را که مُخالفت و مقاومتِ فردی  فقط می ها آن .را به مقاومتِ جمعی وادار کند

آوردن، به همین دلیل، پس از چند شب فشار  تا درسِ عبرتی برای بقیّه باشد. کردند تنبیه کنند، می

پاسدارها  نداشت. البتّه ها آنبرای  راچراکه، دیگر آن کارآییِ الزم  ،ندطورِ کُلیّ رها کرد گیری را بهآمار

 چنان ادامه بدهند. کردند تا بتوانند فشار آوردن را هم های جدیدِ دیگری پیدا می موضوع و بهانه

 

٣ 

 .زندانیان.. نِ تمامیِ اسیواکسینو

البتّه،  .اثری از مُالقات در میان نبود و گذشت امّا هنوز خبر می ٢بیش از یک ماه از انتقالِ ما به بندِ 

از طریقِ همین طورِ مُرتّب برقرار بود.  بار به یک  تههر دو هف ٢مالقات برای زندانیانِ قدیمیِ بندِ 

ی کوچک بند ٩بندِ  .را دریافت کردیم ٩ندانی در بندِ خبرِ خودکُشیِ یک ز ٦٦ها، در پاییزِ سالِ  مُالقات

گویا این زندانی )که شاید راهِ قرار داشت.  ١بندِ بزرگِ شُمارۀ که در زیرِ  دهای انفرادی بو با سلّول
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آویز کرده بود.   کارگری بود؟( با استفاده از مالفه و کمربند در داخلِ سلّول یا حمّامِ بند خودش را حلق

ه دلیلِ برخی خودکُشیِ آن زندانی را ب .خودکُشیِ او بسیار مُتناقض بودندخبرهای مربوط به علّتِ 

های زندان  دانستند که ظاهراً مقام روانی، ولی بعضی دیگر آن را به دلیلِ فشارِ زیادی می-ناراحتیِ روحی

بار و در تحتِ شرایطِ موجود،  ردِ خودکُشیِ علی طاهرجویان، اینبرعکسِ مو آوردند. به او وارد می

 یادی به این تراژدی نشان بدهند.العملِ اعتراضیِ ز زندانیان در وضعیّتی نبودند که بتوانند عکس

در همین دوره، روزی پاسدارها اطالّع دادند که همۀ زندانیانِ بند برای واکسینه شدن آماده بشوند.  

بودند.   اعتماد و مشکوک می هایی از طرفِ زندانبان، کامالً بی زندانیان همیشه نسبت به چنین اقدام

کاریِ رژیم، و دلیلِ دیگرش هم معموالً  خباثت و جنایت دلیلِ اصلیِ آن هم طبعاً تاریخچه و میزانِ

گونه موردها، مسئوالن توضیحِ منطقی و صادقانه و کافی به زندانیان  در این .بود لود بودنِ قضیّه رمزآ

 ستبای ای نداشتیم و می کسینه کردن برای چه منظوری است. ما چارهدادند تا روشن باشد که وا نمی

این واکسیناسیون بنابر کند، ذاشتیم که احیاناً بیماریِ واگیری کّلِ زندان را تهدید میگ اصل را بر این می

پزشکیار و و بُردند،  نیانِ بند را بیرون میبه هر صورت، اُتاق به اُتاق همۀ زندا کاری ضروری است.

 کردند.   های درمانی همه را واکسینه می تکنیسین

مُالقات اطالّع یافتیم که گویا نوعی بیماریِ مننژیتِ مُسری در  بعدها از طریقِ رفتن به بهداری یا در

یونِ اخیر در این دلیلِ واکسیناس .ندانی هم دراثرِ آن فوت کرده بودزندان شایع شده، و ظاهراً یک ز

ر و اطلّاعاتِ دُرست هایی که در باال هم آمد، بازارِ خب در چنین موقع و موردی، به دلیل زندان بود.  البتّه

وقتی خبر و اطالّعاتِ مُوثّق و غیرمُوثّق باهم مخلوط  .شد ها، داغ می ها و شایعه و نادُرست، شنیده

ای که اخیراً فوت شد، نه به دلیلِ  شایع بود که زندانی شد. مثالً د، سردرگُمیِ عجیبی ایجاد میشدن می

چنین شایع بود که  هم .که دراثرِ فشارهای زیاد خودکُشی کرده است بل ،مُبتال شدن به مننژیت

چه چیزی به ما تزریق  ، و اصالً معلوم نیست کهردربطی به مرگِ آن زندانی ندا واکسیناسیونِ اخیر هیچ

های دیگری هم در این رابطه در داخلِ زندان در جریان و چرخش  بسیاری خبرها و شایعهاند.  کرده

 بودند.

 

٤ 

 ندانیانِ مُجاهد...ز رایب رفتار و اعالمِ هویّتدر  تدریجی تغییرِ

عملیّاتِ نظامیِ  مُدتّی بود که نیروهای سازمانِ مُجاهدینِ خلقِ مُستّقر در خاکِ عراق، در تدارُکِ

زندانیانِ مُجاهدِ رادیکال و فعّال نیز تدریجاً  .بودند "رژیمِ آخوندی"نگون کردنِ برای سر خود "نهاییِ"

را برای این  ها آنپرداختند تا  زندانیانِ مُجاهد میدهیِ تودۀ  به تهییج و ترغیب و ترویج و سازمان

الزمۀ تقویتِ گرایشِ تهاجُمی در بینِ زندانیانِ املِ رژیم در زندان آماده کنند. مُواجهه و نبردِ نهایی با عو

م اوّلین اقدا .ارتقای روحیّۀ جمعیِ آنان بود چنین همطورِ کُلیّ، و  مُجاهد، ارتقای سطحِ مُبارزاتیِ آنان به

بنابراین، تدریجاً تغییری . بود می ها آندر این رابطه هم، تالش و مُبارزه برای کسبِ هُویّتِ سازمانیِ 
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چنین در سطحِ  محسوس در نحوۀ برخوردِ برخی از زندانیانِ مُجاهد با پاسدارها و مسئوالنِ زندان، و هم

 شد.   ه میشان مُشاهد مقاومت و مُبارزۀ آنان برای اتخّاذِ هُویّتِ سازمانی

آغاز کردند که از  را هایی موضع اذِاتخّ، زندانیانِ مُجاهدِ شُجاع و تُندرو و رادیکال ٦٦اواخرِ پاییزِ سالِ 

و کُشتار برایشان درپِی هایی فقط شکنجه  چنین موضع تا این زمان اعالمِ ٦٠یِ خُردادِ سالِ  سی

جّه به ضعفِ رژیم و قُدرت یافتنِ نسبیِ سازمانِ با تو ،به اعتقادِ این افراد، در این موقعیّت داشت. می

با مقاومت و مُبارزه برای کسبِ  ها آنچنین با وجودِ شرایط و وضعیّت انقالبی در جامعه،  مُجاهدین و هم

توانستند جّوِ سرکوب و خفقان را بشکنند و شرایط را برای  هُویّتِ سازمانیِ خودشان در زندان می

 .  آورندمُبارزۀ رادیکال و انقالبی در بینِ زندانیانِ مُجاهد فراهم گیر شدنِ مقاومت و  توده

ی سرتاسرِ ایران در سالِ ها ناویژه زندانیانِ مُجاهد در زند پس از سرکوب و کُشتارِ جمعیِ زندانیان به

 .زدند نشینی می عامّ دست به عقب ، بخشِ بزرگی از زندانیانِ مُجاهد برای رهایی از خطرِ قتل٦٠ِ

را با عُنوانِ  کردند که در زندان خود جبور میگرِ جالّد هم، این زندانیان را م جویان و مسئوالنِ شکنجهباز

های  از آن دوره به بعد، زندانیانِ مُجاهد درمُقابلِ پُرسشِ رسمیِ مقام و نه مُجاهد مُعرّفی کنند. "نافقمُ"

و  "مُنافقین"یا  "مُنافق"را  مُجاز بودند که خودشان، فقط  یگیِ سازمان زندان در رابطه با اتهّام و وابسته

طاب و مُعرّفی جاهد خرا مُ و پس از آن خود ٦٠که در سالِ  زندانیانیمُعرّفی کنند.  "وادارِ مُنافقینه"یا 

گرفتند و  گی موردِ شکنجۀ شدید قرار می گرفتند، همه نوعی در برابرِ رژیم موضع می به و کردند، می

بندیِ  از آن زمان به بعد، به رهنمود و دستورِ سازمانی، و یا براساسِ جمع شدند. معموالً اعدام می

هُویّتِ سازمانی را نشینیِ تاکتیکی در اعالمِ  ی سرتاسرِ ایران عقبها ناخودشان، زندانیانِ مُجاهد در زند

مُجاهدینِ  اکنون پس از حدودِ شش سال، و براساسِ تحلیل و استراتژیِ جدیدِ سازمانِ پذیرفتند. می

رسیدند که زمان و شرایط برای اعالمِ  خلق، بخشی از هوادارانِ مُجاهدین در زندان به این نتیجه می

 های علنیِ انقالبی در زندان فراهم شده است. شان و اتخّاذِ موضع صریحِ هُویّتِ واقعیِ سازمانی

یی حضور داشتند که عالوه بر ها نادر دهۀ شصت درمیانِ نیروهای رژیمِ جُمهوریِ اسالمی، همواره جری

طورِ ویژه و دائم خواهانِ نابودیِ تمامیِ  رحمیِ فراگیرِ موجود در آن نظام، به شکنجه و کُشتار و بی

ی کشور ها نامُعتقد بودند که زندانیانِ موجود در زند ها نااین جری بودند. انِ سیاسیِ مُخالفِ رژیم زندانی 

نشینی هم شده  مجبور به عقبلحاظِ تاکتیکی  سالمی هستند، حتّا اگر بهوچرایِ نظامِ ا چون دُشمنانِ بی

 ها آنهمواره درصدد بودند تا از هر فُرصتی برای نابودیِ زندانیانِ سیاسی بهره گیرند و با  ها آن .باشند

و  "سازی پاک"ها قبل برای  ی حکومتی از مدّتها نابنابراین، و به نظرِ من، این جری حساب کنند. یهسوت

چنین گرایشی در  فقط منتظرِ فُرصتِ مُناسب بودند.داشتند، و   طرح و برنامه ها ناکُشی در زند نسل

وزارتِ اطلّاعات، سپاهِ پاسداران، دادستانیِ انقالب، دستگاهِ روحانیّت، دفترِ رهبری، دستگاهِ قضایی، 

درضمن دقیقاً  ها نااین جری ور داشت.ی بانُفوذی حضها ناو غیره در شکلِ افراد یا جری ها نامُدیریّتِ زند

مدّت  مدّت و بُلند کوتاه مُطّلع بودند که تحلیل و استراتژی و برنامه و نقشۀ نظامیِ سازمانِ مُجاهدین در
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نظامیِ بزرگی به غربِ ایران دانستند که سازمانِ مُجاهدین از مُدتّی پیش در تدارُکِ حملۀ  می .چیست

شان  امیِ سازماناطالّعاتِ زندانیانِ مُجاهد از طرح و برنامه و تدارُکِ نظ چنین از میزانِ هم ها آن است.

زندانیان را هم زیرِ نظر داشتند. بنابراین، ایِ تدریجیِ این  و تغییرهای سیاسی و روحیّه نیز باخبر بودند

تنها  اسبی نهها پیش به این نتیجه رسیده بودند که در زمانِ مُن ی حکومتی از مدّتها ناجری به نظر من،

اسیر  ها ناکه در زند نِ مُجاهدینکه نیروهای ذخیرۀ سازما بل ،نیروهای مُسّلحِ مُجاهدینِ مُستّقر در عراق

 کنند. "سازی پاک"زمان نابود و  بودند، را نیز هم

  

٥ 

 کردند و با نیروهای نظامیِ رژیمِ اگر روزی نیروهای سازمانِ مُجاهدین به غربِ کشور حملۀ نظامی می

تنها برای زندانیانِ مُجاهد خطرهای جدّی و قطعی درپِی  شدند، چنین اقدامی نه اسالمی درگیر می

زندانیانِ  ای را پیش بیاورد. ای غیرمُنتظرهکه برای زندانیانِ چپ هم مُمکن بود خطره بل ،داشت می

ا کاری که در شرایطِ غیرمُجاهد، که در این روندهای خطرناکِ در حالِ رُشد نقشِ مُهمّی نداشتند، تنه

توانستند انجام دهند این بود که با کارِ توضیحی و اقناعی در رابطه با باورها و  موجود در زندان می

توانستند  های سیاسیِ غیرواقعی و نادُرستِ رهبریِ سازمانِ مُجاهدین، شاید می ها و موضع تحلیل

در رابطه با  یعنید. نه و خطرناک مانع شونهای ماجراجویا زندانیانِ مُجاهد را از دست زدن به اقدام

ارزیابیِ کامالً ذهنی و نادُرستِ مُجاهدین دربارۀ وضعیّت و شرایطِ جامعه و مردم و حکومت و نیروهای 

که مردم در حالِ  این ،وجود و رژیم در حالِ سرنگونی استکه وضعیّتِ انقالبی در جامعه م مُخالف )این

با  زمانِ مُجاهدین در تهاجُمِ خودکه نیروهای سا و باالخره این ،هستندعرُضّ برای براندازیِ رژیم ت

یانِ توانستند تاحدّی در بینِ زندان شوند.(، نیروهای چپ شاید می رو می به های مردم رو پُشتیبانیِ توده

یّۀ مردم های جامعه و روح تنها با واقعیّت این ادّعاهای سازمانِ مُجاهدین نه مُجاهد کارِ روشنگری بکنند.

هایی بسیار  که اغلب نظرها و تخمین های رژیم و نیروهای مُجاهدین مُنطبق نبودند، بل و توانایی

 بافانه نیز بودند.   گرایانه و خیال ذهن

با شناختی که ما زندانیانِ چپ از ساختار و بینشِ دستگاهِ رهبریِ سازمانِ مُجاهدین و نیروهای هوادارِ 

بنابراین، عاقبت و  .های ما اثرِ چندانی نخواهد داشت دانستیم که تالش تقریباً می در زندان داشتیم، ها آن

ناپذیرِ درگیری بینِ نیروهای مُجاهدین و نیروهای رژیم، چه در بیرون از زندان و چه در  نتیجۀ اجتناب

یی هم که اه آندر بینِ نیروهای چپ، حتّا زندانیانِ چپ نسبتاً روشن بود.  داخلِ زندان، برای اغلبِ

دانستند  کردند، همه حاال می روزگاری با سازمانِ مُجاهدین احساسِ نزدیکیِ عاطفی و سیاسیِ زیادی می

نیروهای حزبِ توده در زندان،  کند. یا را دنبال نمیٴکه رهبریِ مُجاهدین چیزی بیش از یک سراب و رو

امّا در  ،تحلیلِ سازمانِ مُجاهدین داشتند سیاسیِ کامالً مُتفاوتی از که در این زمان تحلیلِ رغمِ آن علی

لحاظِ  شده در گذشته، به تالش برای کسبِ اعتبار در بینِ دیگر نیروها و جُبرانِ خطاهای مُرتکب
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کردند و گاهی هم در دامِ سیاست و تاکتیکِ ماجراجویانۀ  تاکتیکی در این دوره در زندان تُندروی می

 اُفتادند. زندانیانِ مُجاهد می

 

٦ 

بُردند،  ، هر بار زندانیانِ مُجاهد را برای دادیاری و بازجویی و تنبیه و غیره بیرون می٦٦واخرِ پاییزِ سالِ ا

مثالً، در یک موردِ خاصّ،  دادند. ندکی مُتفاوت از گذشته میپاسُخِ ا "؟اتهّام"در برابرِ پُرسشِ  ها آن

)یعنی به  "سازمان"داوود لشگری، جواب داد:  از طرفِ حاج "؟اتهّام " سئوالزندانیِ مُجاهدی درمُقابلِ 

کُدام "گویا لشگری با تمسخُر پُرسید:  .تا این زمان بود.( ها آنکه جوابِ معمولِ  "مُنافقین"جایِ 
نه، "گی گفت:  لشگری مُتقابالً با لُوده  ".دانید کُدام سازمان خودتان می"زندانی جواب داد:  "؟سازمان

سازمان است؛ سازمانِ خواروبار، سازمانِ گوشت، سازمانِ دُخانیّات، کُدام  دانم منظورت کُدام من نمی
در  "سازمانِ مُجاهدینِ خلق"هرچند که در این مقطع زندانیانِ مُجاهد هنوز از گفتنِ صریحِ  "؟سازمان

گذشته رفتند، ولی برای زندانبان کامالً مُشخّص بود که در مُقایسه با  طفره می "؟اتهّام " سئوالبرابرِ 

کش به سر  در این موردِ خاصّ، لشگری فقط با خطیانِ مُجاهد در حالِ تغییر است. موضعِ برخی از زندان

به مُرورِ زمان بعضی از زندانیانِ  پس او را به بندِ خودش برگرداند.و صورتِ آن زندانیِ مُجاهد زد، و س

کردند و اتهّامِ خودشان را  ریح اعالمِ موضع میطورِ ص ها، رسماً و به گونه موردها و موقعیّت مُجاهد، در این

 نمودند.   اعالم می "مُجاهدین"و یا  "هوادارِ سازمان"یا  "سازمان"

زندانبانان به . هردو طرف در حالِ سنجیدن و ارزیابیِ نبضِ سیاسی و نحوۀ برخوردِ طرفِ مُقابل بودند

برای های زیادی  فُرصت ها آنتا به  کشیدند میاهد را از بندها بیرون های گوناگون زندانیانِ مُج بهانه

رای ما که البتّه در آن زمان ب ،هایی رسید که مسئوالن به دلیل به نظر می .اعالمِ موضع و هُویّت بدهند

زندانیانِ مُجاهد هم  رِ زندانیانِ مُجاهد دامن بزنند.به رادیکالیسمِ هرچه بیشت خواستند ناروشن بود، می

گیریِ صریح و تُند و رادیکالِ خودشان،  مسئوالن درمُقابلِ موضع "نرم و ضعیفِ"ردهای مُتقابالً از برخو

باشد و رژیم واقعاً در ضعف و ناتوانی و  صحیح می ها آنرسیدند که تحلیلِ سازمانیِ  به این نتیجه می

 ها نادر زند درواقعیّت، دامی از طرفِ جالّدانِ رژیم در حالِ گسترش ی و در حالِ سُقوط است.نشین عقب

تر  گیرتر و رادیکال های خودشان پِی طورِ روزمرّه در موضع های خاصّی از زندانیانِ مُجاهد هم به گروه بود.

س به کّلِ زندان، شدند، و این گرایش و رادیکالسمِ خودشان را به تودۀ زندانیانِ مُجاهد، و دراسا می

ترین گروه و گرایشِ سیاسی در زندان بودند،  اهد بزرگکه زندانیانِ مُج با توجّه به این .دادند سرایت می

 گذاشت.   ثیرِ فراوانی میٴزندان تا در جّوِ عُمومیِ  ها آنهای  ها و اقدام گیری درعمل موضع

اوایلِ آذرماه، حاج داوود لشگری تعدادی از زندانیانِ مُجاهدِ بندهای مُختلف از جُمله بندِ ما را بیرون 

موضعیِ  سرِترین زندانیانِ مُجاهدِ  این افراد اغلب از رادیکال .برخورد کرد ها آنوف با قولِ معر کشید، و به

از نحوۀ برخوردِ قوی و مُحکمِ خودشان و ضعفِ  ها آنبعد از برگشتن به بندها،  شدند. زندان محسوب می
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ضعیفی قرار دارد  چنان موضعِ دفاعی و گرفتند که زندانبان در آن و نتیجه می کردند ندانبان تعریف میز

 ها آنشان، را نیز ندارد.  د و رادیکالگیریِ تُن رغمِ موضع ، علیها آنکه حتّا تواناییِ برخوردِ جدّی با 

گیریِ  ضعباید سطحِ اعتراض و مو موضعی می گرفتند که کّلِ زندانیانِ سرِ درضمن از این اتفّاق نتیجه می

ها اگرچه اثرِ  ها و تحلیل این نوع گزارش تر کنند. رادیکالچه بیشتر آن را و هر خودشان را باالتر ببرند

اثر نبود، و  گذاشت، امّا روی بخشِ بزرگی از زندانیانِ مُجاهد یقیناً بی زیادی روی زندانیانِ چپ نمی

 شد. با مسئوالنِ زندان می ها آنو ارتقایِ سطح و شیوۀ برخوردِ  ها آنسببِ رادیکالیزه شدنِ 

 

٧ 

 زندانیان... تمامیِ  تفتیشِ هدفمندِ

وقتی زندانیانِ اُتاقِ ما  بُردند. ا اُتاق به اُتاق از بند بیرون ، روزی پاسدارها زندانیان ر٦٦اواخرِ آذرماهِ سالِ 

قۀ سوّم در پُشتِ میزی را بیرون بُردند، متوجّه شدیم که لشگری و یکی دو نفرِ دیگر در کُریدورِ طب

مسئوالن این  دِ تفتیش و بازجویی قرار بگیریم.بُردند تا مور یکی جلو می پاسدارها ما را یکی .اند نشسته

ها و  وجواب یادداشت لئواهای خاصّی در جلویِ خودشان داشتند، و در موقعِ س ها و جدول بار فُرم

ای تنظیم شده بودند که بتوانند  گونه ها به السئوکردند.  ی در موردِ هر زندانی میهای گُذاری عالمت

ها به شکلِ  لئواترتیب و ترکیبِ س واقعیِ هر زندانی را کشف کنند. های سیاسیِ ای دینی و موضعباوره

 زیر بود:

   "خوانی یا نه؟ نماز می" -
   "کنی یا نه؟ خُمینی تبعیّت می از رهبریِ امام" -
   "قدر است؟ ات چه ات چیست، و میزانِ محکومیّت اتهّام" -
   "را قبول داری یا نه؟ ات های سیاسیِ سازمان موضع" -
 "؟ات هستی یا نه آیا حاضر به مُصاحبه در جمعِ زندانیان و اعالمِ انزجار علیهِ سازمان" -

لِ اوّل، یعنی نماز ئواهای زندانیان به س براساسِ پاسُخبسیار هدفمند تنظیم شده بودند.  ها لئوااین س

معموالً تمامیِ  چراکه ،یرمذهبی تفکیک کندا به مذهبی و غتوانست زندانیان ر خواندن، زندانبان می

فر، به آن زندانیانِ غیرمذهبی، جُز شاید دو سه ن ل جوابِ مُثبت و تمامیِ ئوازندانیانِ مذهبی به این س 

 و تفکیک در بینِ زندانیانِ مذهبی  بندی دسته نوعی امکانِ لِ دوّمئواهدفِ سدادند.  جوابِ منفی می

ل جوابِ منفی ئواموضعی به این س زندانیانِ سرِ در این مقطعِ زمانی، تمامیِ بود. ویژه زندانیانِ مُجاهد  به

در  داد. نست و اهمیّتی هم به آن نمیدا در موردِ زندانیانِ چپ، زندانبان این موضوع را میدادند.  می

جوابِ  زیرا ،کندرا در این رابطه ثبت  ها آنتکِ  خواست که موضعِ تک موردِ زندانیانِ مُجاهد، زندانبان می

داشت که زندانبان  نظرِ دینی معنایِ خاصّی می لِ مُشخّص ازئوامنفیِ یک زندانیِ مذهبی به این س

ظاهر فقط اتهّام و میزانِ محکومیّتِ زندانی را  لِ سوّم درئواس برداری کند. توانست از آن بهره یم

رواقع هدفِ آن ثبت کردنِ برخوردِ زندانیانِ امّا د ،رسید خطر به نظر می بنابراین بی کرد، و وجو می جُست



 157   (زرگو ُکشتاِر ب ن )سرکوبوفاتجلد دوم؛ ُگذر از 

 

با توجّه به جوّی  ت به سازمانِ مُجاهدینِ خلق بود.نسب ها آنمُجاهد به موضوعِ هُویّتِ سازمانی و موضعِ 

که اخیراً در زندان ایجاد شده بود، و قبالً توضیح دادم که خودِ زندانبان در ایجاد و تشدیدِ آن نقشِ 

کردند که بسیاری از زندانیانِ مُجاهد حاال دیگر برخوردِ تاکتیکی را  والن فکر میمُهمّی هم داشت، مسئ

های زندانیانِ مُجاهد  زندانبان براساسِ جواب .دهند واقعیِ خودشان را بُروز می گذارند و موضعِ کنار می

رسش دربارۀ پ ای واقعی را از بقیّه تفکیک کند.ه موضعی ها و سرِ توانست رادیکال ، میسئوالبه این 

بود، چراکه زندانبان خودش دقیقاً از آن اطالّع  سئوالاهمیّتِ این  میزانِ محکومیّت درواقع بخشِ بی

های  زندانبان براساسِ پاسُخ .زندانیان بود ر رابطه با تمامیِ چهارُم پُرسشی سیاسی د سئوالداشت.  

با رد  ٦٠زندانیانِ مُجاهد بعد از سالِ  ند.های مُتفاوتی تفکیک ک به دستهرا  ها آنتوانست  زندانیان، می

به حمایتِ آشکار  ها آنبرخی از  هدینِ خلق توانستند زنده بمانند. اخیراًکردنِ ظاهراً کاملِ سازمانِ مُجا

اغلبِ  .گونه افراد نسبتاً کم بود دِ اینهنوز هم تعدا رداختند. البتّهپ های سازمانیِ خودشان می از موضع

د فقط در موردِ اعالمِ هُویّتِ واقعیِ سازمانیِ خودشان، و نه لزوماً حمایت و دفاعِ آشکار از زندانیانِ مُجاه

موضعی از سالِ  زندانیانِ چپِ سرِییرهایی را در پیش گرفته بودند. های سازمانِ مُجاهدینِ خلق، تغ موضع

ا برای خودشان راهِ گُریزی ر ها آن ل برگُزیده بودند.ئوای را در پاسُخ به این سا هناتدریجاً راهِ هُشیار ٦٠

بود:  گونه می شان معموالً این های سازمانی جوابِ اغلبِ زندانیانِ چپ در موردِ موضع .داشتند باز نگه می

در رابطه با بعد از آن، چون اطالّعی  .ام قبول داشتم دستگیریهای سازمانِ خودم را تا زمانِ  من موضع"
دیگر گفتند که  بعضی از زندانیانِ چپ هم می  ".توانم نظری بدهم راین نمیندارم بناب ها آنهای  از موضع

گیریِ صریح  تا از فرارِ زندانی از موضع لِ چهارُم بودئواالِ پنجُم مُکمّلِ سئواسکاری به این چیزها ندارند. 

ابطه با موضعی هر تاکتیکی هم که در ر زندانیِ سرِ .سازمان و حزبِ خودش جلوگیری کند در رابطه با

گیریِ صریح  به نوعی موضع اُفتاد و مجبور لِ پنجُم گیر میئوازد، باز هم در پاسُخ به س لِ چهارُم میئواس

های  معموالً توضیح و توجیه ها آنلِ پنجُم منفی بود، و ئواجوابِ بسیاری از زندانیانِ چپ به س شد. می

ل جوابِ مُثبت ئوانیانِ مُجاهد سابقاً به این سزندا دادند. این کارِ خودشان ارائه میمُتنّوعی هم برای 

 .دادند ل جوابِ منفی میئواهم به این س ها آنویژه اخیراً  دادند تا بتوانند زنده بمانند، امّا تدریجاً و به می

فقط در رابطه با مُصاحبه برای آزاد شدن از زندان، معموالً اغلبِ زندانیانِ مُجاهد جوابِ مُثبت و اغلبِ 

های چهارُم و پنجُم،  لئواهای زندانیان به س زندانبان با ترکیبِ پاسُخ دادند. انِ چپ جوابِ منفی میدانیزن

 کند.    بندی لحاظِ سیاسی دسته را به ها آنو  یاسیِ واقعیِ هر زندانی را بفهمدتوانست موضعِ س می

به نظر  .وّم تا پنجُم سیاسی بودندهای س لئواهای اوّل و دوّم دینی و ایدئولوژیک و س لئواطورِ کُلیّ، س به

که  همین داد. ین تفتیشِ اخیر را انجام میو تفکیکِ جدیدی، ا  بندی رسید که زندانبان با هدفِ دسته می

گرفت، نشان  طورِ سرتاسری و به آن ترتیب و ترکیب صورت می وپاسُخی به در این مقطعِ زمانی پُرسش

در  ها نای قضایی و زندها ناهای اطالّعاتی وامنیّتی و سازم دستگاهای داشت که احتماالً تمامیِ  از برنامه

، ها ناهای سرتاسریِ اخیر در زند کردند که پس از سرکوب مسئوالن احتماالً فکر میآن سیهم بودند. 
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های واقعیِ زندانیان، و بر آن اساس  ترین زمان برای استخراج و ثبتِ موضع این مقطع شاید مُناسب

بود، و  که تاحدّی روشن می ستبای ن قضیّه برای زندانیان هم میای باشد. ها آن  بندیِ تفکیک و دسته

غالبِ زندانیان در این مقطعِ زمانی، و در جّوِ  امّا ،آورد طری را برایشان به صدا درمیشاید هم زنگِ خ

رها نشان ها و خط مسألهگونه  را نسبت به این د شده بود، حساسیّتِ کافی و الزمکاذبی که ایجا

کردند که  ها در زندان بسیار دیده و تجربه کرده بودند، و فکر می گونه تفتیش زندانیان از این دادند. نمی

 باشد.  سروتَه و تکراریِ معمول در زندان می این هم یکی از همان کارهای بی

  

٨ 

 انتقالِ تعدادی از زندانیان از اوین به گوهردشت...

ما از  رامشی نسبی در زندان برقرار بود.رتاسری، برای مُدتّی کوتاه آپس از تفتیش و بازجوییِ س

ازۀ اصلی را هم ها و دیوارهای دوُروبَرِ زندان و حتّا درو توانستیم جادهّ می ٢های غربیِ سالُنِ بندِ  پنجره

جمع کننده برای مُالقات را در آن  های مُراجعه جا در دوردست ساختمانی بود که خانواده آنببینیم. 

ها در پُشتِ سالُنِ  خانواده .آوردند ه داخلِ مُحوّطۀ زندان میبوس ب گروه با مینی کردند، و سپس گروه می

بینِ  ٢حیاطِ هواخوریِ بندِ  رفتند. خلِ ساختمان میشدند و به دا بوس پیاده می مُالقات از مینی

حیاطِ هواخوری فقط قدم در این روزها، ما  ختمانِ بهداریِ زندان قرار داشت.ساختمانِ بند و سا

و رابطه  ستماّ ،جا بستری بودند های بهداری، با زندانیانی که در آن های اُتاق از طریقِ پنجره زدیم و می

از همین طریق، در جریانِ ماجرای زندانیانِ جدیدِ  کردیم. الّعات مُبادله میگرفتیم و خبر و اط می

خیراً به گوهردشت انتقال گروهی از زندانیانِ اوین بودند که ا ها آن .قرار گرفتیم ٣قر در بندِ سابقِ مُستّ

 "ها بندِ اوینی"ها به  این بتدا هم شدیداً سرکوب شده بودند. در زندانِ گوهردشتدر همان ا یافته،

 معروف شدند.

 

٩ 

 هدفمندِ زندانیان...  بندیِ تفکیک و دسته

انِ بند برای انتقال آماده زندانی اعالم کردند که تمامیِ ، روزی صُبحِ زود پاسدارها ٦٦ماهِ سالِ  اوایلِ دی

 .داشتای ن گی و مکان و مقصدِ انتقال مُطّلع شویم، فایده گونه کردیم که از چه هر کاری می شوند.

شگری و پس از مُدتّی، حاج داوود ل موقعِ انتقال متوجّه خواهیم شد. گفتند که پاسدارها فقط می

با کُلیّۀ  ها آنرا خواند و خواست که  ای عده اسامی ،لیست از روی  او .نداش به بند آمد دارودسته

موضوعی که بالفاصله توجّهِ همۀ ما را جلب کرد، این بود که  های خودشان از بند بیرون بروند. وسیله

بعداً معلوم شد که این افراد کسانی هستند که  انیِ مذهبی )یعنی مُجاهد( بودند.همه در آن لیست زند

چنین، متوجّه شدیم  هم .اند کرده ردِ تُند و رادیکالی میلحاظِ سیاسی برخو در تفتیشِ سرتاسریِ اخیر به

چهل نفری  یعنی، از دیدِ زندانبان، این گروهِ سی زیرِ ده سال است. ها آنکه میزانِ محکومیّتِ همۀ 
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پس از رفتنِ این ده سال بودند.  های زیرِ با حُکمموضعیِ بند  زندانیانِ مذهبیِ )مُجاهد( رادیکال و سرِ

های باال یا زیرِ ده  گروه از زندانیان، حاج داوود لشگری چند گروهِ دیگر از زندانیانِ مذهبیِ با محکومیّت

رفت، مقداری از  هر گروهی که می گی از بند بیرون رفتند. هم همه ها آنسال را پُشتِ سرِ هم خواند، و 

دۀ گروه های عُمومیِ زیادی به عُه تا هم حملِ وسیله بُرد راهِ خودش می همبند را هم  های عُمومیِ وسیله

بعد از  ومِیل نشوند. یفی جا نمانند و حهای عُموم که در آخر وسیله و هم این های آخری نیُفتد یا گروه

 ته بودند.  زندانیانِ مذهبیِ بند، بیرون رف حدودِ یک ساعت، بیش از دوسوّمِ زندانیان، یعنی درواقع تمامیِ 

ودند که زیرِ ده این گروه زندانیانِ چپ بلشگری خواند، اسمِ ناصر هم بود. در گروهِ بعدی که حاج داوود 

موضعی کرده  لحاظِ سیاسی برخوردی فعّال و سرِ سرتاسریِ اخیر هم، به در تفتیشِ و سال حُکم داشتند

و  ستماّمن و او قرارومدارهایی برای حفظِ  .افظی کردیم و او را راه انداختیمما با ناصر خُداح بودند.

در گروهِ بعدیِ سی  جاه نفر در بند باقی نمانده بود.حاال، شاید بیش از پن رابطه باهم در زندان گذاشتیم.

ل و در این گروه، افرادی با میزانِ محکومیّتِ هم زیرِ ده سا لشگری خواند، اسمِ اصغر هم بود. نفری که

در تفتیشِ سرتاسریِ  ها آنوجهِ مُشترکِ افرادِ این گروه، نحوۀ برخوردِ سیاسیِ  .دهم باالی ده سال بودن

ی گوناگونِ سیاسیِ چپ بودند که برخوردشان به سازمان و حزبِ ها ناها افرادی از جری این اخیر بود.

بود.   "نهمُنفعال"و  سیاسیِ خودشان، و به موضوعِ رهبریِ خُمینی و رژیمِ جُمهوریِ اسالمی، دراساس نرم

گونه  که عمداً و تاکتیکی آن کردند اعتقاد داشتند یا این هایی که اعالم می واقعاً به این موضع که آیا این

توان حدس زد که شاید افرادی از هردو نوع در  می .بود رفتند، فقط برای خودشان مُشخّص گ موضعی می

 بودند.   این گروه موجود 

همۀ ما باالی ده  ده بودند که من هم جُزوشان بودم.ست نفری در بند مانپس از رفتنِ این گروه، فقط بی

های سازمان و حزبِ خودمان تا زمانِ دستگیری دفاع  لحاظِ سیاسی از موضع سال حُکم داشتیم، به

بنابراین، از دیدِ  .ای در مُخالفتِ با رژیم داشتیم یکردیم، و موضعِ سیاس نمودیم، مُصاحبه را رد می می

 ٢هایمان از بندِ  لهبه هر حال، گروهِ ما را هم با کُلیّۀ وسی شدیم. موضعی محسوب می ن، ما سرِمسئوال

دوّم آوردند و داخلِ  ای به طبقۀ پلّه پس از طّیِ مسافتی کوتاه در کُریدورِ اصلی، ما را از راه خارج کردند.

 شد.   نامیده می ٦یم، بندِ شد دهیِ جدید، این بندی که ما واردِ آن می در سازمان .بندی کردند
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 بندِ ششانتقال به : ١٣٦٦ماهِ  دی

 ٥بندِ شمارۀ  جموعۀ آشپزخانۀ زندان قرار داشت.در طبقۀ دوّمِ ساختمانی واقع در شُمالِ م ٦بندِ شمارۀ 

ها حدوداً  این .در طبقۀ باالی بندِ شش قرار داشتمعروف بود،  "بندِ مُنفعلینِ چپ"به که در این دوره 

شان در رابطه با سازمان و حزبِ خودشان، و  صد نفر از زندانیانِ چپ بودند که از دیدِ زندانبان موضع

در بینِ  ود.ب "انفعالی"های زندان و غیره  مسألهچنین موضعِ سیاسی و برخوردشان نسبت به رژیم و  هم

از دیگر زندانیان نه میزانِ  ها آنای بودند که مسئوالن در تفکیکِ  ها تنها دسته زندانیانِ چپ، این

 را در نظر گرفته بودند.   ها آنطورِ عُمده موضعِ سیاسیِ  که به محکومیّت یا فاکتورهای دیگر، بل

ز ما تعدادی زندانی از بندهای گوناگونِ شدیم، دیدیم که قبل ا ٦وقتی گروهِ بیست نفریِ ما واردِ بندِ 

و باالی ده سال  زندانیانِ چپ بودند  ها هم همه این .اند ن هم به همین بند مُنتقل شدهسابقِ زندا

وپنج نفر زندانی  هل تا چهلحدودِ چ ٦در مجموع، در پایانِ آن روزِ انتقال، بندِ محکومیّت داشتند. 

حصار هم  سازمانیِ خودمان، که در قزل م که فرزین از رُفقای هموقتی واردِ بندِ شش شدم، دید داشت.

ام  حالی و هیجان به طرف او هم تا مرا دید با خوش .جا است بند شده بودیم، نیز در آن مُدتّی باهم هم

برخی از زندانیانِ این حال بودیم.  دیگر خوش ز دیدنِ یکنهایت ا بی. دیگر را در آغوش گرفتیم دوید و هم

من و فرزین دیدم.  را هم برای اوّلین بار میشناختم، امّا بسیاری  جدید را من از بندهای قبلی میبندِ 

اغلبِ زندانیان سلّول خواهیم بود.  دم و هم م همحال بودیم که در این بند تنها نیستیم، و باه بسیار خوش

این بند  ه و تغییریافته بودند.اوضاعِ تازوتحلیل و بحث دربارۀ  دیگر، و یا تجزیه مشغولِ آشنایی با یک

جدیدی هم هنوز از راه وتوک زندانیانِ  تحوّل بود؛ تک هنوز هم در حالِ شکل گرفتن و تغییرو

از  ٦بندِ . روانیِ مُوقتّی هم اغلبِ ما را در خود فُروبُرده بود-نوعی اغتشاشِ فکری و روحی رسیدند. می

ودو سلّولِ انفرادی، یک اُتاقِ توالت، یک اُتاقِ  ، بود؛ بیست١١نوعِ بندهای کوچکِ زندان، مانندِ بندِ سابقِ 

 حمّام، و سالُنِ تهِ بند را هم داشت.
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در پُشتِ درِ بند ایستاده بود، او برای مُدتّی  آوردند. ٦نی را هم به بندِ اواخرِ آن روز، زندانیِ نسبتاً جوا

کی بعد، متوجّه شدم که فرهاد از زندانیانِ گروهِ راهِ اند کرد. د و با پاسدارها جرّوبحث میز مُرتّب در می

شناختم، با این زندانیِ جوان، که فقط یک ساکِ کوچکِ  حصار او را می کارگر، که من از زندانِ قزل

گفت که آن جوان از  رهاد به سُراغِ من و فرزین آمد،ف سپس .کند وسیله با خودش داشت، صحبت می

خودمان را مُعرّفی کردیم. بالفاصله،  و باشد. ما فوری پیشِ او رفتیم، ما می وابسته به سازمانِ زندانیانِ

او را با خودمان به سلّولی  ا طبابتی مُعرّفی کرد.را مُحّمدرض خود .اش شاداب شد اش باز و روحیّه هرهچ

ر این بند تنها که ما را یافته بود و د مُحّمدرضا طبابتی از این که من و فرزین باهم گرفته بودیم.آوردیم 

ما از خودمان و  .سلّول شدیم ، ما سه نفری باهم همخُالصهکرد.  حالی می اندازه اظهارِ خوش بود، بی نمی

اش برایمان  بۀ زندانمان برایش تعریف کردیم، و از او هم خواستیم که دربارۀ خودش و تجر سابقۀ زندان

طبقۀ سوّمِ  ها در بندی واقع در من مدّت"کرد:  گونه آغازِ به سُخن مُحمّدرضا طبابتی اینتعریف کند. 
من با  از مُجاهدین بودند. اکثریّتِ مُطلقِ زندانیانِ آن بند، جُز چند زندانیِ چپ، ساختمانِ بغلی بودم.

به مُرورِ  .م، و باهم زندگیِ مُشترکی داشتیمسلّول بود هم ʻارسالن ۥ  انی از گروهِ راهِ کارگر به نامِیک زند
امروز وقتی مسئوالن اعالم  شدیم. فکر هم می یمی و تاحدّی همسالن و من رُفقای نزدیک و صمزمان، ار

سعی کنیم باهم در یک بند گی برای انتقال آماده شویم، ارسالن و من قرار گذاشتیم که  کردند که همه
زنی  ید بتوانیم با چانههای پیش شا کردیم که اگر هم احیاناً از هم جُدا بشویم، مانندِ دفعه فکر می .بیُفتیم

هایمان را در سه  ای به این شکل ریختیم که وسیله نقشه تغییرِ جا داده، باز باهم در یک بند بیُفتیم.
د ای را او  ببرد، و بستۀ سوّم هم برای آن کسی بمان ای را من ببرم، بسته بندی کنیم؛ بسته ساک بسته

کس اوّل برود، پس از انتقال به بندِ جدید به پاسدارها قرار بود که هر اش را دیرتر صدا بزنند. که اسم
را پیدا کنند و به او  اش ساک ها آنهایش جا مانده است، و تقاضا کند که  بگوید که یکی از ساک

قرار  .یمی جدیدِ رفیقِ دیگر را پیدا کنجا یمکردیم که به این ترتیب شاید بتوان میفکر  .برگردانند
بند شویم.   دوباره باهم هم دیگر، تالش کنیم که طالّع یافتن از جای جدیدِ همگذاشته بودیم که پس از ا

های معمولیِ سابق  دِ انتقالبار ظاهراً مانن دهیِ این برنامۀ تفکیک و سازمان ام که حاال متوجّه شده امّا
دهند.   ش نمیام هم ابداً گو حتّا به اعتراض و شکایتِ من در رابطه با جا ماندنِ ساک ها نانگهب .نیست

های من پیشِ ارسالن است که فعالً  خُالصه، من فقط ساکِ کوچکی وسیله با خودم دارم، و بقیّۀ وسیله
  ".اند دانم او را به کُدام بندِ جدید بُرده نمی

زد تا بتواند ساکِ  چانه می ها نامُحمّدرضا طبابتی در یکی دو هفتۀ بعد هم هنوز مُرتّب و دائم با نگهب

پاسدارها ابداً گوش به حرفِ او  امّا ،جای جدیدِ ارسالن، را پیدا کند ای خودش، و احیاناًه وسیله

هایش و یافتنِ  پس از مُدتّی، او از خیرِ وسیله رفتند. های او نمی دنبالِ وسیله گاه هم و هیچ دادند نمی

وّل، به دلیلِ این در یکی دو هفتۀ احی که باهم ریخته بودند، گُذشت. جای جدیدِ ارسالن، و آن طر
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وقتی که این موضوع را برای خودش حلّ کرد و پذیرفت  امّا ،بود ممشغلۀ ذهنی، کمی آشُفته و سردرگُ

طورِ کُلیّ فردِ دیگری  فتارش تغییری اساسی پیدا کرد و بهماندنی است، روحیّه و ر ٦که در همین بندِ 

طحِ بند هم، یکی از فعّاالن و رهبرانِ که در س تنها در سلّولِ خودمان بل پس از آن، او نه شد.

 دهی و هدایتِ بند شد. سازمان

 

٣ 

در چند روزِ اوّلِ پس از انتقال، وضعیّتِ زندگی در بندِ ما هنوز هم حالتِ غیرعادّی و مغشوشی داشت.  

ذهبی اهد و مبود که زندانیانِ چپ بدونِ حضورِ زندانیانِ مُج بار ورانِ اخیر، در این زندان نخستیندر د

داشت.   های خاّصی را هم به دنبال می و مُشکل مسألهاین تغییرِ بزرگی بود، و  .در یک بند جمع بودند

حضورِ اکثریّتی از زندانیانِ مُجاهد در اغلبِ بندهای سابق معموالً عاملِ نزدیکی، و نُدرتاً دلیلِ 

حاال که زندانیانِ مُجاهد در  .بود چپ  درونِ طیفِ زندانیانِ گی، برای نیروهای مُتنّوعِ موجود در پراکنده

نِ چپ تغییری ی مُختلف در درونِ طیفِ زندانیاها نابندهای چپ حضور نداشتند، رابطه بینِ جری

 از .شد ای درونیِ طیفِ چپ بارِزتر میاز یک طرف، در این شرایط طبعاً تضّاده کرد. اساسی پیدا می

ند، تا کرد های خودشان را مُتحّد و مُنّظم می زندانبان صف درمُقابلِ ستبای طرفِ دیگر، زندانیانِ چپ می

ل و مُتشّکل و د که بتوانند برای مقاومت و مُبارزه هم شی داشته باشند و هم اینتن هم زندگیِ پُربار و کم

های شدیدِ فکری و سیاسی و  رغمِ اختالف بنابراین، زندانیانِ چپ مجبور بودند که علیمُتحّد عمل کنند. 

این  .یابند های خودشان در زندان دست طورِ تاکتیکی به وحدت و اشتراکِ عمل در فعالیت خی، بهتاری

حاکم بود؛  ٦سامانیِ خاصّی در بندِ  در روزهای نخُست، بیگرفت.  امّا باید صورت می ،کارِ آسانی نبود

ابتدا توافُق و تفاهُم و دادند.  رتِ داوطلبانه، انجام میصو کارهای عُمومیِ بند را افرادِ فداکاری، به

دهیِ الزم  شد، و سازمان هایی حاصل می کم توافُق کم امّا ،یِ خاصّی در سطحِ بند موجود نبودده سازمان

 گرفت. هم صورت می

 

٤ 

 ...درهای آهنی کارگذاشتنِ، و بخشتفکیکِ زندان به دو 

جّه شدیم که مسئوالن در حالِ دهیِ جدیدِ زندان، متو در همان روزهای نخُستِ پس از انتقال و سازمان

نِ درضمن، عالوه بر تفکیکِ زندانیاپُشتِ درهای بندها هستند. ایِ اضافی در  گذاشتنِ درهای نرده

صلیِ زندان به دو در حالِ تقسیمِ واقعی و فیزیکیِ مجموعۀ ساختمانِ ا دیگر، مذهبی و غیرمذهبی از یک

هر ایِ مُحکم در وسطِ کُریدورِ اصلیِ زندان در  دیوار میله و این کار را با گذاشتنِ یک در .نیمه نیز بودند

توانستند درصورتِ نیاز و لزوم، مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ  می ها آنبه این ترتیب، دادند.  طبقه انجام می

در  که با توّجُه به این کامالً مُجّزا از هم دربیاورند. صورتِ دو بخشِ این درهای آهنی، به زندان را، با بستنِ
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دهیِ جدیدِ زندان، نیمۀ جنوبی دراساس به بندهای مذهبی )یعنی درواقع زندانیانِ مُجاهد( و  سازمان

خواست که درصورتِ  نیمۀ شُمالی دراساس به بندهای غیرمذهبی اختصاص داشت، بنابراین زندانبان می

 ند.  نیاز بتواند بخشِ مذهبی و غیرمذهبیِ زندان را کامالً از هم جُدا و تفکیک ک

باید به چنین کاری، یعنی جدا کردنِ کاملِ زندانیانِ مذهبی و غیرمذهبی،  ها آنچرا و به چه دلیلی  امّا

دارِ اضافی را در  دارند درهای آهنیِ قُفل ها آنچنین، ابداً روشن نبود که چرا  کردند؟ هم نیاز پیدا می

نگران بودند که شاید زندانیان دست به  آیا مسئوالن گذارند؟ موجود و مُحکمِ بندها میپُشتِ درهای 

کردند، رژیم واقعاً در حالِ فُروپاشی و اضمحالل  گونه که زندانیانِ مُجاهد تحلیل می شورش بزنند؟ آیا آن

ای برای  کننده ما جوابِ قانع زد؟ ها می فاعی دست به این اقدامبود، و از رویِ نگرانی و از موضعِ ترس و د

هرچند که رابطۀ ما زندانیانِ چپ با زندانیانِ مُجاهدِ زندان  کردیم. ود پیدا نمیهای خ لئواگونه س این

 ها آنامّا با شناختی که از نگرش و مشی و تحلیل و تفّکُرِ سیاسیِ  ،طورِ کامل قطع شده بود فعالً به

ندان، هرچه ها و تمهیداتِ مسئوالنِ ز با مُشاهدۀ این اقدام ها آنتوانستیم حدس بزنیم که  داشتیم، می

کردند که  شدند، و یقین پیدا می تر و اُستوارتر می بیشتر در نظرها و باورهای پیشینِ خودشان مُطمئن

رابطه هستند.  زندانیانِ  ینها در زندان هم در هم و این اقدام است نشینی و فُروپاشی رژیم در حالِ عقب

ان دست دهای ظاهراً دفاعی در زن امین اقدکه چرا مسئوالن به چن چپ هرچند که در رابطه با این

از جامعه و  ها آنامّا در مجموع درک و تحلیلِ  ،زنند، نظر و تحلیلِ مُنسجم و دُرستی هنوز نداشتند می

 تر از درک و تحلیلِ زندانیانِ مُجاهد بود. بینانه های مُخالفین، در این مقطع، بسیار واقع رژیم و توانایی

دانستیم که طرحِ  های گوناگون، در مجموع می آوریِ اطالّعات از راه جمعپس از حدودِ یک هفته، و با 

زندانیان در زندانِ گوهردشت، به این ترتیب بوده است: براساسِ   بندیِ جدیدِ تقسیم و تفکیک و دسته

مذهبی و غیرمذهبی تقسیم ماه زندانیان را به دو دستۀ  تفتیشِ سرتاسریِ اخیر، مسئوالن در اوایلِ دی

یی در ها ناهای دوّم و سوّمِ ساختم در حالِ حاضر، اغلبِ زندانیانِ مذهبی در بندهایی در طبقه .اند هکرد

های دوّم و سوّمِ  طورِ کُلیّ در بندهایی در طبقه نیمۀ جنوبیِ زندان، و زندانیانِ غیرمذهبی هم به

بطه با تفکیکِ دو نیمۀ مذهبی در ابتدا، استثناهایی در رای در نیمۀ شُمالیِ زندان هستند. یها ناساختم

 ،در نیمۀ جنوبیِ زندان بودند ٣ها ابتدا در بندِ سابقِ  و غیرمذهبی موجود بود: مثالً، زندانیانِ بندِ اوینی

آن  امّا مُدتّی بعد زندانیانِ مُجاهد آن بند را تفکیک و ظاهراً در بندهای فرعی قرار دادند، و زندانیانِ چپِ

بود با حدوداً  "ها کش ملّی"استثنای دیگر هم بندِ  الیِ زندان مُنتقل کردند.یمۀ شُمبند را هم به ن

، دانِ گوهردشتها را هم، پس از انتقال به زن این .شان هم چپ بودند انی، که اکثریّتصدوپنجاه نفر زند

مذهبی  کشِ داشتند و بعد ظاهراً زندانیانِ ملّییمۀ جنوبی و مذهبیِ زندان نگه ابتدا مُدتّی در بندی در ن

غیرمذهبیِ  در آن بخش قرار دادند، و بقیّه را هم به نیمۀ ١٠و  ٢را جُدا کرده و در بندهای فرعیِ سابقِ 

گویا فقط یکی دو نفر زندانیِ چپ، که در تفتیشِ سرتاسریِ اخیر خودشان را زندان مُنتقل کردند. 

در نیمۀ شُمالی و انِ مذهبی بودند. زندانیدر میانِ  مذهبی و نمازخوان اعالم کرده بودند، هنوز هم

یافتیم که در برخی  تدریجاً اطالّع  .ی با زندانیانِ مذهبی موجود نبودغیرمذهبیِ زندان، بندی اصل
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شده را نگهداری  چین دستبندهای فرعی در نیمۀ شُمالیِ زندان، تعدادی از زندانیانِ مُجاهدِ تفکیک و 

رسید که مسئوالن از روی  ترین زندانیانِ مُجاهد بودند، و به نظر می این افراد ظاهراً از رادیکال کنند. می

 دارند. ، و تقریباً در جُداییِ کامل نگه می را از بدنۀ اصلیِ زندانیانِ مُجاهد تفکیک کرده ها آنبرنامه 

، دهیِ جدید در رابطه با نیمۀ غیرمذهبیِ زندان پیدا کردیم اطالّعاتِ خاّصِ دیگری که پس از سازمان

ای( را باهم در یک بندِ  اکثریتّی )عُمدتاً زندانیانِ توده-ای این بود که پنجاه نفر از زندانیانِ طیفِ توده

کنند؛ این بند در ساختمانی در ضلعِ غربیِ نیمۀ شُمالیِ  نگهداری می ٢٠کوچک یا فرعی به نامِ بندِ 

در بندِ  جُدا اُفتاده بود. زندان کامالًزندان قرار داشت، و از دیگر بندهای چپِ موجود در این بخش از 

 .گوناگون را باهم قرار داده بودندهای  ای و چند اکثریتّی با محکومیّت موضعیِ توده ، فقط زندانیانِ سر٢٠ِ

هنوز هم روشن ئوالن خوانایی و مُطابقت نداشت. ماهِ مس و تفکیکِ دی  بندی این با اُصول و مبنای دسته

زندانیانِ  .اند ای را انتخاب یا تفکیک کرده، در آن بند گذاشته دهاز زندانیانِ تو نبود که چرا این تعداد

آوردند که چرا مسئوالن آن تعداد و ترکیبِ خاصّ از رُفقای خودشان را در  ایِ بندِ ما هم سر در نمی توده

 اند. تفکیک و جُدا کرده ٢٠بندِ کوچکِ 

ما در این زمان داشتیم، ظاهراً در ابتدا زندانیانِ مُجاهد را  در نیمۀ مذهبیِ زندان، براساسِ اطالّعاتی که

رو تا مُنفعل بودند، و زیرِ ده سال حُکم داشتند.( و  )برای افرادی که از دیدِ زندانبان میانه ١در بندِ سابقِ 

ی افرادِ )برا ٢های باالی ده سال( و بندِ سابقِ  رو تا مُنفعل، با حُکم )برای افرادِ میانه ٩بندِ سابقِ 

های باالی ده سال(  مموضعی، با حُک )برای افرادِ سرِ ١٠های زیرِ ده سال( و بندِ سابقِ  موضعی، با حُکم سرِ

ها حضور داشتند، که البتّه بعداً زندانیانِ  هنوز زندانیانِ بندِ اوینی ٣در آن زمان، در بندِ سابقِ  قرار دادند.

تقل کردند، و ظاهراً زندانیانِ مذهبیِ آن را هم در یک بندِ فرعی آن را به نیمۀ غیرمذهبیِ زندان مُن چپِ

برای مُدتّی  ١١و  ٣وانتقال، ساختمانِ بندهای سابقِ  پس از این نقل .در نیمۀ مذهبیِ زندان قرار دادند

با  ٩و  ١بنابراین، زندانیانِ مُجاهدِ بندهای  داشتند. را در آن بندها نگه نمی خالی بود، و زندانیانِ مُجاهد

چنین از ابتدا  مسئوالن هم مُستقیم و روزمرّه نداشتند. تماسامکانِ  ١٠و  ٢زندانیانِ مُجاهدِ بندهای 

گویا بخشی  .گوهردشت را از بقیّه جُدا نمودندحدودِ دویست نفر از زندانیانِ مُجاهدِ بسیار تُند و رادیکالِ 

فرعی در نیمۀ مذهبی یا نیمۀ غیرمذهبیِ زندانِ  را به اوین مُنتقل کردند، بخشی را در بندهای ها آناز 

های انفرادی فرستادند تا از بقیّۀ زندانیانِ مُجاهدِ زندان و  را هم به سلّول ای هعدّگوهردشت قرار دادند، و 

خواستند که نیمۀ مذهبی را از  تنها می مسئوالن نه خبر باشند. و همه چیز جُدا و بی درواقع از همه جا

دهی کنند که  ای سازمان گونه کردند زندانیانِ مُجاهد را به که تالش می ی جُدا کنند، بلنیمۀ غیرمذهب

 راحتی مُیسّر نباشد. به ستماّامکانِ  ها آنو بندهای مُختلفِ  ها نابینِ ساختم

عۀ آشپزخانۀ زندان قرار در ساختمانی در شُمالِ مجمو ٦و  ٥در نیمۀ غیرمذهبیِ زندان، بندهای 

زندانیانِ آن بند  .شد نامیده می "بندِ مُنفعلینِ چپ"در طبقۀ سوّمِ این ساختمان بود و  ٥ بندِداشتند. 

محسوب  "مُنفعل"های زیر یا باالی ده سال داشتند، ولی ازلحاظِ سیاسی و از دیدِ زندانبان  حُکم
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موضعیِ چپ با  سرِ ، قرار داشت که زندانیان٦ِدر طبقۀ دوّمِ همین ساختمان بندِ ما، یعنی بندِ شدند.  می

طرفِ شُمالِ ما در ابتدا خالی بود، ولی بعداً در   به های باالی ده سال در آن بودند. ساختمانِ بعدی حُکم

در خُردادماه هم  .( منتقل نمودند١٤آن )یعنی بندِ  ها را به طبقۀ دوّمِ اسفندماه زندانیانِ چپِ بندِ اوینی

سوّمِ آن تازه از اوین به گوهردشت مُنتقل شده بودند، به طبقۀ  ها را، که کش زندانیانِ چپِ بندِ ملّی

قرار داشتند،  ٨و  ٧ترین ساختمان در این بخش از زندان هم بندهای  در شُمالی ( آوردند.١٣)یعنی بندِ 

گونه  هم، همان ٢٠بندِ زیرِ ده سال را در خود داشتند.  های موضعیِ چپ با حُکم دو زندانیانِ سرِ که هر

ای  انیانِ تودهبالً گفتم، در ساختمانی در ضلعِ غربیِ نیمۀ غیرمذهبی بود، و حدوداً پنجاه نفر از زندکه ق

بنابراین، زندانیانِ غیرمذهبی به ترتیبِ باال در نیمۀ شُمالیِ زندان تفکیک و  را در خودش داشت.

 دهی شده بودند.   سازمان

وقتی زندانیانِ  اطِ هواخوریِ کوچکی موجود بود.حی دو ساختمانِ مُجاور در زندانِ گوهردشت، بینِ هر

و  ستماّفرستادند، بهترین فُرصت و امکان برای  یک بند از ساختمانِ بغلی را به حیاطِ خودشان می

گرفتن بینِ زندانیانِ دو  ستماّدرصورتِ تعطیلیِ هواخوری،  .شد فراهم می ها آنرابطه گرفتن با 

پذیر  در طولِ شب امکان زنیِ نوری د، ولی هنوز هم از طریقِ مورسش ساختمانِ مُجاور دُشوارتر می

از  ان و ساختمانِ خودمان قرار داشت.حیاطِ هواخوریِ ما بینِ ساختمانِ آشپزخانۀ زندبود.  می

توانستند مُحوّطۀ بیرونِ مجموعۀ  زندانیان می ٨و  ٧های ضلعِ شُمالیِ بندهای  های سلّول پنجره

 تئاتر را ببینند.   رِ آمفیویژه دوُروب ن بهمانِ اصلیِ زنداساخت

در بندهای کوچکی در مجموعۀ  هممذهبی و افغانی -طلب و ملّی تعدادی زندانیِ بهایی و سلطنت

دفترودستکِ بازجوییِ خودش را در یک  نیزدادستانیِ کرج شدند.  اصلیِ زندان نگهداری می ساختمانِ

های انفرادیِ طبقۀ دیگری در ساختمانی  خودش را هم در سلّولطبقه و زندانیانِ زیرِبازجویی و تنبیهیِ 

 "بندِ کارگاه"و  "بندِ جهاد"ای به نامِ  چنین، مجموعه هم غربیِ نیمۀ غیرمذهبی زندان داشت.در ضلعِ 

م در نیانِ توّاب و نادزندا .ر داخلِ مُحوّطۀ زندان قرار داشتهم در بیرونِ مجموعۀ ساختمانِ اصلی ولی د

البتّه، کارهای عُمومیِ  شدند. به کار و فعالیت مشغول می ها کردند، و در کارگاه وعه زندگی میاین مجم

، موتورخانه، و سوله و انبارهای دادند. یکی دو ساختمانِ کارگاه دانیانِ افغانی انجام میاین زندان را زن

 دند.زندان هم در مُحوّطۀ شرقیِ بیرونِ مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان واقع بو

 

٥ 

بندِ ما آوردند. او ، روزی زندانیِ جدیدی به نامِ ابراهیم نجّاران را به ٦دو هفته پس از شکل گرفتنِ بندِ 

زیرِحُکمی  .دادستانیِ کرج بازجویی شده بود و در زندانِ گوهردشت توسّطِ در شهرِ کرج دستگیر

بسته به ابراهیم نجّاران وا ت.رفته بود ولی هنوز حُکمی نداش که دادگاه یعنی این ،شد محسوب می

سلّول شد.   هم ٣های ابتدای بند با یکی از زندانیانِ خّطِ  او در یکی از سلّول سازمانِ راهِ کارگر بود.

پس از مُدتّی، باالخره چند نفر  .نظم بود اُمورِ بند، در ابتدا بیها، همانندِ دیگر  تقسیم و انتخابِ سلّول
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در سطحِ بند توافُق شد که هر سه یا چهار سلّول یک نماینده  ی نظم دادند.فتادند و کارها را کمجلو اُ

از همان  آهنگی در بند ایجاد کنند. وعی همتا این پنج یا شش نماینده باهم مشورت و ن دانتخاب کن

بند باشد، تقریباً  ابتدا روشن شد که ایجادِ کُمونِ واحد و مُشترک، که دربرگیرندۀ همۀ زندانیانِ

و گونه شیوۀ زندگی و کار  خواستند در هیچ وجه نمی برخی از زندانیانِ بند به هیچ کن است.غیرمم

وجه حاضر به شرکت در کُمونِ واحد و  بعضی هم بودند که به هیچ .فعالیتِ جمعی شرکت داشته باشند

تنِ صندوقِ مُشترک البتّه، اکثریّتِ زندانیانِ بند با داش ی از دیگر زندانیانِ بند نبودند.مُشترکی با برخ

 یی که پول و تمایُل دارند، هر دو هفته بعد ازها آنقرار شد  .ریدهای عُمومیِ بند مُوافق بودندبرای خ

مصرفِ عُمومی در بند خرید  مُالقات مقداری پول به صندوقِ عُمومی بریزند تا مسئولِ صنفی بتواند برای

را هم، براساسِ  دهای شخصی و اضافیِ خودوانست خریت هر فرد و گروهی عالوه بر این می بکند.

 اش، انجام دهد. امکاناتِ مالی

دند، با در ابتدا اکثریّتِ بزرگی از زندانیانِ بند، منهای افرادِ معدودی که مُخالفِ هر نوع برنامۀ جمعی بو

.  ارکرد نداشتکحتّا این شکلِ ابتداییِ خرید و خرجِ مُشترک  ،پس از مُدتّی امّا ،طرحِ باال مُوافقت کردند

که  ی و سلّولی شکل گرفت و جا اُفتادهای فرد تر و یا زندگی های کوچک درنهایت، تعدادی کُمون

از  غیر ایِ موجود در بند انطباق داشت. ههای فکری و سیاسی و سازمانی و سلیق بندی درواقع با دسته

 .هایی برسند توانستند به توافُق یم، در سایرِ موردها زندانیانِ بند گی در شیوه و شکلِ زندگی ندهپراک

 .آهنگی ایجاد شود میِ بند نوعی هممسئوالنی را برای بند انتخاب کردند تا در انجامِ کارهای عُمو ها آن

انجام بشوند.   طورِ مُرتّب و مُنّظم میِ بند بهسیستمِ کارگریِ روز را برای بند راه انداختند تا کارهای عُمو

قرار شد که مسئولِ صنفیِ بند  .موجود نبودمُوافقتِ زیادی  اما عنوانِ مسئولِ بند با انتخابِ یک فرد به

این  رابطِ بند، به عُهده داشته باشد.عنوانِ  وظیفۀ ارتباط با پاسدارها و مسئوالنِ زندان را، البتّه فقط به

های جمعیِ  تصمیم ، غیراز انعکاس و بیانِگیری فردی یا اعالمِ نظر و موضع  گونه تصمیم فرد حّقِ هیچ

 بند، را نداشت.  

وجه  بندِ زندانیانِ چپ به هیچ کم نظم و نظامی نسبی پیدا کرد. کم به این ترتیب، ساختار و کارهای بند

گُسترده و اجباری  "کارِ ملّیِ"، "پنجی"، "دهی"از  .بندِ زندانیانِ مُجاهد را نداشت روش و ساختارِ و  راه

ها، به دلخواه و براساسِ سلیقه و  زندانیانِ هر سلّول یا گروهی از سلّولنبود.  و سرِکاری و غیره هم خبری

آهنگیِ دموکراتیکی هم بینِ  درضمن، یک نوع هم دادند. شان را سامان می د، زندگیباور و میلِ خو

نِ مُنتخبِ چنین توسّطِ مسئوال و هم ها آنگانِ  های گوناگون، از طریقِ نماینده ها و کُمون ها و گروه سلّول

کارگریِ روزِ بند هم کارهای روزانۀ عُمومیِ بند را زیرِ نظرِ مسئوالنِ مُنتخب انجام  فت.گر بند، صورت می

 داد. می

 امّا ،استفاده کنیم ها آنتوانستیم از  ها باز بود و ما می ، درهای سلّول٦در ابتدایِ شکل گرفتنِ بندِ 

پس از فشارِ زیادی از طرفِ ما و  .رسی نداشتیم ما به آن دست سالُنِ تهِ بند را بسته بودند و ،مسئوالن



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   168

 

 .خودمان را در سالُن انبار کنیم های اضافیِ ها و وسیله ها، باالخره مسئوالن اجازه دادند که ساک خانواده

بعد هم م و برداریم یا بگذاریجا  از آنکرد تا ما چیزهایی را  ای یک بار درِ سالُن را باز می پاسدارِ بند هفته

ر در داخلِ راهروی بند قرار دا دستگاهِ تلویزیونِ بند هم، روی یک گاری یا میزِ چرخ بست. درِ سالُن را می

 برای تماشای تلویزیون، مجبور بودیم در راهرو رویِ زمین بنشینیم. .داشت

درضا مُحّم گرفت. کم داشت سروسامان می ی، کمزندگی در این بند، هرچند با محدودیّت و دُشوار

اش ارسالن و امکانِ انتقال به پیشِ او را از  طبابتی، بعد از یکی دو هفته، باالخره اُمیدِ یافتنِ دوست

ولِ خودمان و هم در پس از آن، هم در سلّ .که دیگر در همین بند ماندنی است دست داد، و قانع شد

 .و هُنری بسیار توانا بودند فنّی هم او و هم فرزین در کارهای عملی وسطحِ بند، بسیار فعّال شد. 

تر را همیشه خودشان به  اُتاق، هردو هوایِ مرا داشتند، و انصافاً کارهای سنگین "سفیدِ ریش"عنوانِ  به

 گرفتند.   عُهده می

پس از آشناییِ بیشتر با تنها زندانیِ سلّولِ  .اصطالح صنفیِ خودمان را داشتیم هدر ابتدا، ما سه نفر ب

های سازمانِ راهِ کارگر  هورنگ از بچّهسُفره شود.  که با ما هم ، از او خواستیم"هورنگ"نامِ رویی، به  به رو

شان را هم در این بند، که شش یا هفت نفر بودند و کُمونِ خود سازمانامّا با جمعِ زندانیانِ آن  ،بود

نوعی بایکوت  را بهرنگ هایی هو به دلیل ها آندرواقع، بعداً فهمیدیم که  .داشتند، خیلی جور نبود

م به دورانِ دستگیری و بازجویی ها در زندان، و شاید ه شان ظاهراً به گذشته اختالف اند. کرده

لحاظِ رفاقت و انسانیّت از  فقط به های قضیّه نداشتیم، به این جنبهبه هر صورت، ما کاری  گشت. برمی

او قبول کرد، و برای مُدتّی ما چهار نفر  .غذا نخورد و به سُفرۀ ما بپیونددهورنگ خواستیم که تنهایی 

 سُفره شدیم.   باهم هم

ها در ابتدای بند زندگی  لهای راهِ کارگر بود ولی با یک زندانیِ دیگر در یکی از سلّو فرهاد هم از بچّه

 در عینِ .سُفره نبود هم ها آنو در جمع و کُمونِ زندانیان راهِ کارگریِ بند شرکت نداشت و با ا .کرد می

یکی دو نفر از زندانیانِ کُمونِ راهِ کارگریِ بند ارتباط داشت.  هم با هورنگ و هم با زندانیانِ کُمونِ حال،

کردند، امّا  زدند و باهم صُحبت می با هورنگ قدم می مُحسن، گاه د، مثالً حُسین حاجیراهِ کارگریِ بن

گفت که  هورنگ هم می چراکه ،دوطرفه بود ،تباطاین عدمِ تمایُل به ار ه ابداً با او ارتباطی نداشتند.بقیّ

 ندارد. را در آن جمع سازمانیِ خود بعضی از افرادِ هم هیچ عالقه و تمایُلی برای رابطه با

 

٦ 

 ...به بند بهایی زندانیانِآوردنِ 

از از همان ابتدا،  .ی زندانیِ جدید را به بند آوردند، روزی تعداد٦چند هفته پس از شکل گرفتنِ بندِ 

زندانیانِ سیاسی یا عقیدتیِ از نوعِ دیگری هستند.   سال، مُشخّص بود که و  و سنّ اتحرک ،رویِ رفتار

وبش و صحبت  خوش ها آنرفتند و با  شناختند، جلو  را از سابق می ها آنبرخی از زندانیانِ بند، که 

حدوداً بیست نفر  هردشت هستند.گو زندانیانِ بهاییِ زندانِ ها آنزودی، ما هم فهمیدیم که  بهکردند.  
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شان روشن  ظر بودند تا تکلیفجا مُنت در همان نزدیکِ درِ ورودیِ بند گذاشته، هایشان را که وسیله بودند

باالخره، بحثی در بند راه اُفتاد و نظری از  ند در سردرگُمی و بالتکلیفی بود.برای چندین دقیقه، ب .بشود

اگر اجازه بدهیم که مسئوالن "نادانِ بند، به این شکل مطرح شد: کار و  طرفِ برخی افرادِ مُحافظه
زندانیانِ بهایی را به ما تحمیل کنند، فردا مُمکن است زندانیانِ غیرسیاسیِ دیگری را هم به بند 

 یانِ بهایی در بند ایراد داشتند! امّالحاظِ سیاسی به حضورِ زندان بعضی افرادِ دیگر هم از "بفرستند.

گفتند که زندانیانِ بهایی برای  ایستادند و  ها  گونه افراد و گرایش ویِ اینزندانیانِ بند قاطعانه جلاکثریّتِ 

در زندان، و از دیدِ  .این زندانیِ فکری و عقیدتی هستندشوند، و بنابر باورِ دینیِ خودشان سرکوب می

کثریّت به هر حال، این نظرِ ا داشتند. ی برابر با بقیّه مکه حُقوقی کامالً ستبای می ها آنزندانیانِ سیاسی، 

و ابراهیم نجّاران، که هردو از گروهِ راهِ کارگر بودند و قبالً در  "سیاوش" سُرعت در بند غالب شد. به

داشتند، رابطِ بند با زندانیانِ  ها آنکشیده و آشنایی و رفاقت با  حبسبندهای دیگری با زندانیانِ بهایی 

 بهایی شدند.  

کردیم که شاید بتوانیم مسئوالن را قانع کنیم که درِ  تعدادِ زندانیانِ بند زیاد شده بود، فکر میحاال که 

پس  اعالم کردیم. ها نامان را به نگهب درِ بند را زدیم و نظر و خواست .سالُن را برای همیشه باز بگذارند

ای نبود جُز  چاره الُن مُوافق نیستند.دنِ دائمیِ ساز مُدتّی، پاسدارها اطلّاع دادند که مسئوالن با باز بو

دهیِ بند تغییرهایی صورت  نبه هر حال، در سازما ها را در راهرویِ بند بخوابند. بش ای هعدّکه  این

مثالً فرهاد به سلّولِ هورنگ  .و تا چهار نفر زندانی داشته باشدتوافُق شد که هر سلّول بینِ د .دادیم

به این ترتیب، شش یا هفت سلّول در انتهای بند  های دیگری رفتند. ضی هم به سلّولمُنتقل شد، و بع

 خالی شد و در اختیارِ زندانیانِ بهایی قرار گرفت.

های  ها و اقدام زندانیانِ بهایی از همان اوّل اعالم کردند که ضمنِ ابرازِ احترام و حمایتِ کُلیّ از خواست

هرگونه اقدامِ جمعی و سیاسی بر عدمِ شرکت در  ،سالمیدر زندانِ جُمهوریِ ا ها آنما، سیاستِ عُمومیِ 

، زندانیانِ بهایی یک ها آنویژه حساسیّتِ رژیم نسبت به  ای و اعتقادی و به با توجّه به وضعِ پرونده است.

گفتند که  درضمن، به ما می ند.کرد زندگیِ کامالً صنفی و غیرسیاسی و جُدا از دیگران را دنبال می

اعتمادِ کامل داشته  ها آنخواهند که ما به  های ما، می راهیِ علنی و آشکار با اقدام مرغمِ عدمِ ه علی

به هر صورت،  کنند. هیم حمایتِ معنویِ کامل میاز هر کاری که ما انجام بد ها آنباشیم و بدانیم که 

فرادی را بند، ا برای شرکت در کارهای عُمومیِ .ستّقلِ خودشان را در بند داشتندصنفی و زندگیِ مُ ها آن

راه با پول در اختیارِ  نمودند و هم لیستِ خریدِ خودشان را تهیّه می .کردند  می از بینِ خودشان تعیین

در بقیّۀ اُمورِ بند هم، به همین ترتیب شرکت و  .دادند تا او برایشان خرید کند میمسئولِ خریدِ بند قرار 

 کردند. عمل می

از میانِ زندانیانِ  م زندانیانِ بهایی در بند بودند.یانِ چپ، و بیست نفر هحاال نزدیک به پنجاه نفر زندان

اکثریتّی، دوازده نفر از فداییانِ اقلیّت، هشت نفر از گروهِ راهِ کارگر، سه نفر از  -ای چپ بیست نفر توده
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ه، سهند و ، اتحادیّ)پیکار، رزمندگان ٣ی گوناگونِ خّطِ ها ناآذر، و هشت نفر هم از جری ١٦فداییانِ 

از بندهای سابقِ دیگری وتوک هم  ، و تک٢و  ١اغلبِ این زندانیانِ چپ از بندهای سابقِ  غیره( بودند.

زندانیانِ گوهردشت، و حتّا  میانگینِ سنّیِ زندانیان در این بند نسبت به میانگینِ سنّیِ تمامیِ  آمدند. می

های این قضیّه عدمِ  یکی از دلیل زندان هم، باالتر بود.چپِ این  زندانیانِ نسبت به میانگینِ سنّیِ تمامیِ 

هم این بود  دلیلِ دوّم .نگینِ سنّیِ بسیار پایینی داشتندکه معموالً میا ورِ زندانیانِ مُجاهد در بند بودحض

ری سالِ نسبتاً باالت و  ی چپ بودند، و بنابراین سنّها نااز اعضا و کادرهای سازم ٦که اغلبِ زندانیانِ بندِ 

اغلبِ زندانیانِ بند از  ترین گروه بودند. نِ اقلیّت جواندر این بند، زندانیانِ وابسته به سازماداشتند. 

لِ ، و ابراهیم نجّاران هم در سا٦٣فقط ما سه نفر در سالِ  ،بودند ٦٢تا  ٦٠های  گانِ سال شدهدستگیر

جااُفتاده و پُخته و باتجربه را در  گروهی از افرادِ چپِ ٦در مجموع، بندِ  ، بازداشت شده بودیم.٦٥

 خودش داشت. 

 سال، و بقیّه فقط دو سه جوان و چند میان ها آنمیانگینِ سنّیِ زندانیانِ بهایی بسیار باالتر بود؛ در بینِ 

شخاصی دنیادیده و اغلبِ زندانیانِ بهایی تحصیالتِ عالی داشتند، و اهمه افرادی بسیار مُسنّ بودند. 

داشت، و فرد  بود که به چندین زبانِ خارجی تسّلُطِ کامل ها آنپیرمردی در بینِ  .باتجربه بودند

ی ها ناجُمهوریِ اسالمی، طبقِ معمول، مشکوک بود که این شخص جاسوسِ سازم .ای هم بود دنیادیده

یی مُشکلِ شنوا .کشید ج وعذابِ زیادی در زندان میها بود که رن بیچاره پیرمرد سالسیا و موساد است. 

ترِ بهایی  زندانیانِ جوان کرد. شنوایی )صمعک( استفاده می داشت، و به همین دلیل هم از گوشیِ کُمکِ

 با بعضی از زندانیانِ چپ، مانندِ سیاوش و ابراهیم نجّاران، رابطۀ خوب و نزدیکی داشتند.  

وقتی  ودشان را داشتند.ستّقلِ گروهیِ خطوری که قبالً هم گفتم، زندانیانِ بهاییِ بند زندگیِ مُ همان

کرد و  شد، مسئولِ صنفیِ بند ابتدا سهمِ زندانیانِ بهایی را جُدا می های زندان تحویل داده می جیره

های  های دیگر هم، به شکل مسألهدر موردِ  .آن را بینِ خودشان تقسیم کنند ها آنداد تا  شان می تحویل

انسانیِ خوب و نزدیکی برقرار رابطۀ  ها آنبینِ ما و  اًگرفت. اساس آهنگی صورت می هم ها آنگوناگونی با 

 کردند. گونه فعالیتِ جمعی و سیاسی و اعتراضی با ما شرکت نمی در هیچ ها آن ،البتّه .بود

 

٧ 

یکی از این  ضروری است. ها آنهای خاصّی حضور داشتند که اشاره کردن به بعضی از  در این بند تیپ

لقب داده بودند.  "چاخان " که زندانیانِ قدیمی و رُفقایش او را بود "روزبه" زندانیِ جوانی به نامِافراد 

ای با  می ابداً رابطهبرخی از زندانیانِ قدی .کرد در ابتدای بند زندگی می ١تنهایی در سلّولِ شمارۀ روزبه 

اغلبِ   سر گذاشتن با او داشتند. و سربه م رابطۀ محدودی در حّدِ شوخیبعضی دیگر ه .او نداشتند

های پیش با او  در سال حبسو  های مُشترکِ زندگی د و تجربهشناختن زندانیانِ قدیمی، که او را می

چنین  در دورانِ دستگیری و بازجویی، و هم روزبه"گفتند:  کردند و می داشتند، اعتمادِ زیادی به او نمی
پسری روزبه البتّه، باید بگویم که  ".در دورانِ فشارِ الجوردی و رحمانی، رفتار و برخوردِ خوبی نداشت
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احتماالً  اش، در زمانِ دستگیریسوخت.  و من دلم واقعاً برایش میبرخورد بود،  بسیار مهربان و خوش

 پور بود.  هواداری از گروهِ اشرف دهقانی یا گروهِ حُرمتی اتهّامِ او .بیش از هفده سال نداشت

اش کمی صحبت کردم، هورنگ از گروهِ راهِ کارگر بود.   ر بارهفردِ خاّصِ دیگر در این بند، که قبالً هم د

، مانندِ سیاوش، ها آنبرخی از  .لِ شش نفر بودمحفل و کُمونِ اصلیِ زندانیانِ راهِ کارگر در بند، شام

هورنگ و سیاوش  رخوردِ مُناسب و خوبی نکرده است.مُدّعی بودند که هورنگ در دورانِ بازجویی ب

من و او گاهی قدم  .ورنگ سرش بیشتر به کارِ خودش بودهدیگر را نداشتند.  هم چشمِ دیدنِدراساس 

در  "سیستماتیک"با مُطالعه و تحقیقِ  کردیم. در زندان سعی داشت هم میبا زدیم و بحث و صُحبت می

 های اجتماعی، این ایده را که نظامِ اقتصادی و اجتماعیِ ایران و مسألهرابطه با روندهای اقتصادی و 

اصطالح فُرموله و ثابت کند.   به المی رو به زوال و فُروپاشی است،مُتعاقباً سیستمِ سیاسیِ جُمهوریِ اس

 پرداختم.   می نامیدم، و با او به بحث و شوخی می "تزِ فُروپاشی "شوخی دیدگاه و نظرِ او را  من به

ه و کتاب و منابعِ گوناگونِ دیگر در هورنگ در یکی دو سالِ گذشته اطالّعاتِ عُمومیِ زیادی را از روزنام

کرد نشان بدهد  تالش می ها و اطالّعات، دادهاز رویِ این  .آوری کرده بود این تزِ خودش جمع رابطه با

بودند، امّا  ها بعضاً جالب  چند که این دادههرچندان دور اتفّاق خواهد اُفتاد.  که فُروپاشیِ نظام در آیندۀ نه

من  پاشد.  های آتی و نزدیک فُرومی لکردند که نظامِ جُمهوریِ اسالمی در سا وجه ثابت نمی به هیچ

توان در اغلبِ  کند را می کید میٴها و روندهایی که او تا کردم که این مُشاهده زد می همواره به او گوش

ن همۀ آ کرد که این به تنهایی ثابت نمی داریِ جهانی مُشاهده نمود. رمایهایِ نظامِ س های حاشیه جامعه

نمونۀ برزیل و دیگر کشورهای امریکای جنوبی، و برخی از کشورهای  .پاشند زودی فُرومی ها به جامعه

 آوردم.  آسیا و آفریقا، را در این رابطه شاهد می

در رابطه با بازجویی پس دادن و "گفت:  گروهیِ خودشان، هورنگ همیشه می های درون مسألهدر موردِ 
گرا و مکانیکی و غیرانسانی دارند.   سازمانیِ من افکاری مُطلق زندان، اغلبِ رُفقای هممقاومت و مُبارزه در 

من متوجّه و مُطمئن بودم که  ".ندارم ها آنبه همین دلیل هم، من ابداً تمایُلی به رابطه با بسیاری از 

به  امّا درعمل ،سازمانیِ خودش پذیرفته بشود ی همخواست که توسّطِ جمعِ رُفقا اش می هورنگ تهِ دل

رود  یادم نمی صورتِ فردی سروسامان دهد. بهرسید که بهتر است زندگیِ زندانِ خودش را  این نتیجه می

تمام معنا  او الت و لومپن و استالینیستِ به"گفت:  ویژه در موردِ سیاوش همیشه می که هورنگ به
 ".است

برقرار  ها آنبا  ه بعداً ما رابطۀ بسیار نزدیکیک دبودنهای خوبی  در محفلِ زندانیانِ راهِ کارگریِ بند تیپ

و دُگم  انهبرخوردِ اولیّۀ او به نظر خُشک و مغرور بود. ها آنکردیم. سیاوش بارِزترین چهره درمیانِ جمعِ 

گشت،  تر می ستردهشدی و ارتباطِ دوطرفه بازتر و گُ تر می او نزدیک هکه ب امّا پس از آن ،آمد می

های راهِ کارگر  یکی دیگر از بچّه ستوار و بااعتقاد و باوفایی است.رفیقِ مُحکم و اُچه  فهمیدی که می

میمی و خاکی و او تیپی بسیار ص .بود و سه یا چهار فرزند هم داشت تر نام داشت، که مُسنّ "اسفندیار"
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جوان ولی مُحسن بود، که نسبتاً  حُسین حاجی ها آنترین فرد درمیانِ جمعِ  جالبداشتنی بود.  دوست

 ای بود. برخورد و پُخته انسانِ بسیار مُبارز و مُتعادل و خوش

من از بندهای زندانِ شی بود. من یطکار و لو ایرج تیپِ جالب و ورزش های سازمانِ فداییانِ اقلیّت، از بچّه

 تیمِ فوتبالِکه در  محلّ بودند و یا این شناختم. ظاهراً، مُرادِ خودمان هم با او بچّه حصار او را می قزل

سو حوُلِ  دگیِ او از یکدر تمامیِ بندهایی که من با ایرج بودم، زنباشگاهی باهم بازی کرده بودند. 

در ادارۀ اُمورِ بند  های ورزشی، و از سوی دیگر هم در داشتنِ نقشی فعّال دهیِ فعالیت و سازمان ورزش

تر بود و با اغلبِ افراد و  و از همه اجتماعیهای سازمانِ اقلیّت در این بند، ا درمیانِ بچّهچرخید.  می

 داشت.   ی گوناگون رابطهها ناجری

سالی بود که به دلیلِ میزانِ تحصیالت و  کردند؛ یکی فردِ میان ، دو نفر زندگی می١٠در سلّولِ شمارۀ 

از  د. ظاهراًداده بودن "پُروفسور"او لقبِ  ها از سابق به ، بچّه"بُزی ریش"ویژه داشتنِ  نوعِ کار، و به

بیش از بیست سال در آلمان تحصیل و زندگی کرده بود،  چپِ بسیار کوچک بود. گذارانِ یک گروهِ بُنیان

آلمانی به  های کارل مارکس را هم از برخی از کتاب داد. آلمانی به زندانیان یاد می و در زندان زبانِ

هم مُدتّی باهم در یک حصار  ه در زندانِ قزلک ردِ دیگرِ این سلّول اسماعیل بودف فارسی برگردانده بود.

ها )سربِداران(، و تیپی بسیار هُنرمند و اهلِ  او عُضو یا هوادارِ گروهِ اتحادیّۀ کُمونیست بند بودیم.

اغلبِ  شد. الح زندانیِ مُنفعل محسوب میاصط به لحاظِ سیاسی، از موسیقی و آواز و شعر و شوخی بود.

چاخان را  روزبهویژه  مسئوالن اسماعیل و به های اخیر، بندی ردند که در دستهک زندانیانِ بند تعجّب می

دو خودِ این  .اند که در بندِ ما قرار داده بود، بل "بندِ مُنفعلین"در طبقۀ باال، که معروف به  ٥نه در بندِ 

 رابطه بسیاراسماعیل در این  این قضیّه بسیار مُتعجّب بودند. و از زندانی هم همین نظر را داشتند

اش را قبول ندارد، رژیم  گفته است که گروه گفت که در تفتیشِ اخیر کرد، می صادقانه و باز صُحبت می

 را قبول دارد، و حتّا حاضر به اعالمِ انزجار و مُصاحبه کردن هم است.  

ندِ ما قرار ب وکتابی در چاخان را رویِ برنامه و حساب روزبهند مُعتقد بودند که مسئوالن بسیاری در ب

گونه فکرهایی در بند موجود  در موردِ اسماعیل این امّا ،برداری کنند در آینده از او بهرهکه  تا این اند داده

نظرِ سیاسی، مانندِ  او دراساس تیپِ مُحکم و خوبی بود و فقط از چراکه همه به او اعتماد داشتند. نبود،

گیری و فعالیتِ سیاسی  موضعجُمهوریِ اسالمی نباید اصغرِ خودمان، بر این باور بود که در زندانِ 

های مُکرّرِ اسماعیل با مسئوالن و رفتن پیشِ دادیارِ  ستماّبه هر صورت، پس از چندین هفته و  داشت.

، از زندانیانِ مُنفردِ سازمانِ "بهروز"پس از رفتنِ او  مُنتقل کردند. ٥او را به بندِ  ها آن، باالخره زندان

 سلّول شد. پُروفسور هم اقلیّت، با

او  .ای بود شده تیپِ بارِز و شناخته "کاکو"هم، مُحمّدعلی پژمان معروف به  ٣در بینِ زندانیانِ خّطِ 

بقِ کُنفدراسیون در خارج از مُحمّدعلی پژمان از فعّالینِ سا موضعی و تُند و رادیکال بود. ار سرِفردی بسی

به سازمانِ  ٥٨سالِ این گروه بعداً در  .بود "پیکارِ خلق"رانِ گروهِ گذا و در زمانِ انقالب هم از پایه کشور

هم دستگیر شده بود.   ٦٠و در سالِ  ریریّۀ نشریّۀ پیکارِ تئوریک بودگویا او عُضوِ تح پیکار پیوست.
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های  در این بند، عالوه بر روابطِ درونیِ خودشان، فقط با بعضی از بچّه ٣برخی از افرادِ مُتعّلق به خّطِ 

های سازمانِ اقلیّت در بند هم، به همین  برخی بچّه داشتند. ای می راهِ کارگر رابطه سازمانِ اقلیّت و

 بود و بس.  های سیاسی  قط مُبتنی بر نزدیکیهایشان ف ترتیب، رابطه

 

٨ 

 ...هفت و سالِ شصتیادبودِ سیاهکل و جشنِ عیدِ 

بزرگداشتِ این واقعۀ  رسید. می الگردِ روزِ سیاهکل فراس ، نوزدهُمِ بهمن٦مُدتّی پس از شکل گرفتنِ بندِ 

ی سیاسیِ ها نابرخی جری .فداییانِ خلق اهمیّتِ زیادی داشتهای جُنبشِ  تاریخی برای تمامیِ بخش

های فداییِ خلق و جُنبشِ مُسلّحانه و انقالبی،  دیگرِ چپ هم، برای احترام به شُهدای سازمانِ چریک

در این مقطعِ زمانی، و در شرایطِ موجود در زندان،  کردند. سیاهکل شرکت می بزرگداشتِمعموالً در 

فرزین و مُحمّدرضا طبابتی و من تصمیم گرفتیم که پس  مراسمِ جمعی و بزرگ فراهم نبود. زمینه برای

رگر برویم یی مانندِ فداییانِ اقلیّت و راهِ کاها ناهای جری از برگُزاریِ مراسمی در سلّولِ خودمان، به سلّول

همین کار را  .استفاده کنیم ها ناو از این فُرصت برای آشنایی و نزدیکی با زندانیانِ مُتعّلق به این جری

های  درواقع، ما از راهما با برخی از این افراد داشت.  در گُسترشِ رابطۀ ثیرِ بسیار مُثبتیٴهم کردیم، که تا

ما و زندانیانِ سازمانِ  امّا ،هایی برقرار کرده بودیم د ارتباطبن مُختلفی با زندانیانِ گروهِ راهِ کارگر در این

 دیگر ارتباطِ نزدیک و مُهّمی نداشتیم. اقلیّت در این بند، غیراز رابطۀ مُتقابل با ایرج، با یک

در موردِ بزرگداشتِ این واقعه  اامّ ،رسید نیز می ٥٧سالگردِ انقالبِ  ودوّمِ بهمن و بعد از سیاهکل، بیست

را ابداً انقالب محسوب برخی این حادثۀ تاریخی  ای سیاسی اختالفِ نظر وجود داشت.ه ینِ گروهب

برخی آن را فقط قیامی  .دانستند خورده می ا انقالبی شکستبعضی آن را ضّدانقالب و ی .کردند نمی

بعضی  .دبه حرکتی ارتجاعی تبدیل گشته بوشناختند که توسّطِ ضّدانقالب رُبوده شده، و  مردمی می

و بورژوا و بورژوازیِ سُنّتی  اش را نیروهای اسالمیِ خُرده دانستند که رهبری دیگر هم آن را انقالبی می

کردند، که  برخی هم آن را انقالبی ملّی و ضّدامپریالیستی ارزیابی می .ماندۀ بازار قبضه کرده بود عقب

 انقالبهای دیگر هم در رابطه با  اری تحلیلبسی .رهبریِ آن هنوز هم ادامه داشت نبردِ طبقاتی در سطحِ

، دو گرایشِ عُمده در بینِ زندانیان موجود ٥٧در موردِ بزرگداشتِ سالگردِ انقالبِ بهمنِ  وجود داشتند.

نقشِ تودۀ مردم در خیزش و قیام  قب و نتیجۀ انقالب، مُعتقد بودبود: گرایشی که، جُدا از رهبری و عوا

به دلیلِ ماهیّت و ساختار و عملکردِ  که گرایشِ دیگری مُعتقد بود ذاشت.ارزش گو انقالب را باید 

و ما نباید آن را  یّ ارتجاعی و ضّدانقالبی بودهطورِ کُل ، آن حرکت به٥٧ضّدمردمیِ رهبریِ جُنبش و قیامِ 

 گرامی بداریم.

با توجّه به  قرار گرفت.وزی در بند موردِ بحث گیِ جشن و سُرور و شادباشِ نور گونه در اسفندماه هم، چه

 .ای مُفصّل منطقی و مُمکن نبود مهتغییر در جّوِ زندان، و محدودیّت در امکانات و شرایط، برگُزاریِ برنا
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گرامی در عینِ حال همه در بند مُوافق بودند که اتفّاقاً عیدِ نوروز را به هر طریقی که باشد، باید  امّا

ویژه، چون  به .فرهنگی و ملّیِ همۀ ایرانیان استجشنِ تاریخی و کردیم که نوروز  چراکه، فکر می داشت،

های فرهنگیِ سرزمینِ ایران و نشاندنِ  حکومت اسالمی و ارتجاعی در تالش برای از بین بُردنِ میراث

 باشد.   جایِ آن می اصطالح فرهنگِ اسالمی به به

هرگونه برنامۀ جشن و  زاریِبرگُ اجازۀ دادند که به همۀ بندها اطالّع میمسئوالنِ زندان قبل از عید 

اش  خواستند که هر فردی برای خودش، و یا فوق می .در رابطه با عیدِ نُوروز را نخواهند دادسُرورِ جمعی 

در بند سرِ این قضیّه  اشند.خودشان، جشن و سُرورِ نوروزی داشته بای ندانیانِ هر سلّول و اُتاقی برز

 باید در زمانِ تحویل سالِ نو  ،ضمنِ داشتنِ جشن و سُرور در هر سلّول ق شد کهصحبت، و باالخره توافُ

قرار گذاشتیم که همان تاکتیکی را که ما در بندِ خودمان جنبۀ عُمومی هم بدهیم.  به جشن و سُرورِ

در زندانِ  ٦کار گرفته بودیم، در این بندِ  به ٦٥حصار در عیدِ نوروزِ سالِ  قرنطینه در زندانِ قزل

ساعتِ اوّل  توافُق شد که در موقعِ تحویلِ سالِ جدید، نیم کار بگیریم. هم به ٦٧وروزِ سالِ دشت در نگوهر

بعد، سرِ ساعتِ مُعینّی همه  .خاطر شوند پاسدارها خام و آسوده های خودشان باشند تا را همه در سلّول

ورِ مُرتّب و مُنّظم و چرخشی، هر ط ها خارج شوند و درمُقابلِ سلّولِ خودشان بایستند و سپس به از سلّول

 های دیگر روبوسی کند و تبریک بگوید و جشن و سُرور و شادمانی بنماید.   نفر با افرادِ سلّول

موقعِ تحویل سال متوجّه  ها نانگهب یز پیش رفت.آم ما همین کارها را کردیم و برنامه بسیار مُوفقیّت

ماشای تلویزیون مشغول شدند بنابراین احتماالً به تم، های خودمان هستی گی در سلّول شدند که ما همه

های خودمان بیرون ریختیم و به دید و  وقتی ما از سلّول .شان دیگر متوجّهِ داخلِ بند نبود سو حواّ

درمُقابلِ عملِ  ها آنبازدید و روبوسی و شادی و سُرور پرداختیم، دیگر کار از کار گذشته بود و 

 بنابراین دخالتی در کارِ ما نکردند. ه بودند،ای قرار گرفت شده انجام

با زندانیانِ بندهای دیگر، در بهداری و سالُنِ مُالقات و دفترِ  ستماّچنین از طریقِ  در این دوره، هم

آورده شده بودند و گویا انتقالی از زندانِ  ٣بارۀ گروهی از زندانیانی که به بندِ سابقِ  دادیاری و غیره، در

یک گروهِ صدوهفتاد نفره از  ها آنمعلوم شد که  .کردیم اطلّاعاتِ بیشتری پیدا می د،اوین هم بودن

در  ٣ظاهراً، پس از سرکوبِ اعتصاب و اعتراضِ سالُنِ  باشند. گاهِ اوین می در آموزش ٣ زندانیانِ سالُنِ

، تعدادی را به ٢٠٩بندِ گاه و  های انفرادی در آسایش از آن زندانیان را به سلّول ای هعدّگاهِ اوین،  آموزش

این گروه از  دانِ گوهردشت مُنتقل کرده بودند.بندهای عُمومیِ دیگر در اوین، و بقیّه را هم به زن

 ؛قرار گرفتند "گوهردشتی"محضِ رسیدن به زندانِ گوهردشت، ابتدا حسابی موردِ پذیراییِ  زندانیان، به

را در بندِ سابقِ  ها آنت به این زندانیان، مسئوالن های زندانِ گوهردش و قبوالندنِ ضابطه پس از سرکوب

را در اوین  ها آنمسئوالن تا این تاریخ  .ی حُکم، همانندِ بقیّۀ ما، بودندها زندانیانِ دارا این قرار دادند. ٣

های این  را هم به گوهردشت مُنتقل کنند.  حُکم ها آنداشتند، ولی حاال تصمیم گرفته بودند که  نگه می

 دند.بوها معروف  گوهردشت به بندِ اوینیدر زندانِ  ها آنیان زیرِ ده سال بود، و زندان
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 ...ذای گرم برای ناهارۀ دادنِ غماهِ رمضان و دسیس

هر سال در ماهِ رمضان سرِ روزه نگرفتن  شد. از عیدِ نوروز آغاز می ، ماهِ رمضان چند روز پس٦٧در سالِ 

 .کردیم درگیری پیدا می ها ناما زندانیانِ غیرمذهبی با مسئوالنِ زند و درخواستِ غذای گرم برای ناهار،

موضعی، این خواست و مُبارزه برای تحقّقِ آن همواره جریان  های اخیر در تمامیِ بندهای سرِ در سال

ی اوالً، چنین کار ؛گفتند همیشه می رفتند. بارِ این خواستِ ما نمی گاه زیرِ داشت، که البتّه مسئوالن هیچ

توانند  نمی ها آنگیرند،  ثانیاً در جمعی که احتماالً برخی روزه می .گُناه دارد ها آنکُفر است و برای 

که در  آوردند، از جُمله این های دیگری هم می دلیل علنی غذای گرم برای ناهار بدهند.طورِ رسمی و  به

 آخر.  ی شوند، و ال باید رعایت اسالمی  ها و دستورهای زندانِ جُمهوریِ اسالمی ضابطه

گیر ابداً حضور نداشتند، ما فکر  حاال که در بندهای اصلیِ این نیمۀ زندان، زندانیانِ مذهبی و روزه

چراکه، به  است،کردیم که زمینه برای آوردنِ فشارِ بیشتر به مسئوالن در رابطه با غذای گرم فراهم  می

دانند کسی  در حالی که می ،ای گرمِ سحری بدهندبه ما غذ ها آننظرِ ما دیگر دلیلی وجود نداشت که 

بود که غذای گرم را به بندهای  منطقی می .شود حر برای غذا خوردن بیدار نمیدر این بندها صُبحِ س

 .هّم برای زندانیانِ غیرمذهبی بوداین خواستی بزرگ و مُ ذهبی در همان موقعِ ناهار بدهند.چپ و غیرم

سابقه در زندانِ  قّقِ آن بسیار ناچیز، و اتفّاق اُفتادنِ آن قضیّه امری بیدانستیم که احتمالِ تح ما می

عنوانِ زندانیانِ سیاسیِ غیرمذهبی  واقعاً مُعتقد بودیم که این حّقِ انسانیِ ما به. استجُمهوری اسالمی 

 است که در موقعِ ناهار غذای گرم، حتّا در ماهِ رمضان هم، دریافت بکنیم.  

گیِ الزم صورت گرفت و قرار شد که در تمامیِ بندهای غیرمذهبی، دو سه روز مانده به آهن خُالصه، هم

برخالفِ انتظارِ ما، سئوالنِ زندان به بحث بپردازیم. و م ها نابا نگهب رمضان، دربارۀ این خواستِ خود ماهِ

اغلبِ  .آمیز نبود و تهدیدداً تُند و بد العملِ پاسدارها و مسئوالن اب های پیش، این بار عکس و برخالفِ سال

ما  د.دادن العملی نشان نمی کردند و عکس درمُقابلِ طرحِ بحث و درخواستِ ما، سکوت اختیار می ها آن

بل از آغازِ ماهِ باالخره، شبِ قشنیدیم.  جوابی از پاسدارها نمی کردیم، ولی گیری می قضیّه را مُرتّب پِی

که اگر آن شب غذای سحری بدهند، کسانی که احیاناً بیدار  ما در بند تصمیم گرفتیم .رمضان فرا رسید

نخورده  شوند، دیگِ غذای سحریِ دست هستند در همان موقع، وگرنه صُبحِ زود وقتی زندانیان بیدار می

صُبحِ  ؛شب غذای سحری به بندِ ما ندادند آن د را هم به پاسدارها اعالم کنند.را پس بدهند و اعتراضِ بن

 گرفتیم، ستماّفوری با بندهای بغلی  یم، هیچ اثری از غذای سحری نبود.واب بیدار شدزود وقتی از خ

و   غریب و تصمیم و این کار اقدامی بسیار عجیب اند. غذای سحری ندادههم  ها آنفهمیدیم که به 

 بُرد.    سیاستی غیرمُنتظره از طرفِ مسئوالنِ زندان بود، که ما را در حیرتِ کامل فُرو

وی یک اوّلِ ماهِ رمضان و در موقعِ ناهار پاسداری درِ بند را باز کرد و دیگِ غذای گرمِ روز را ر در روزِ

گی ناهارِ گرم دریافت  مهبندهای دیگر در نیمۀ غیرمذهبیِ زندان هم، ه .گاری به داخلِ بند فرستاد
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ثیرِ همین یک اتفّاق بر جوّ ٴتا .بود در زندانِ جُمهوریِ اسالمی سابقه  ای تاریخی و بی این امر واقعهکردند. 

زندانیانِ مُجاهد  زها غیرقابلِ توصیف است.و فضا و رویِ زندانیانِ چپ در بندهای غیرمذهبی در آن رو

این  ویژه  شنیدند، در دُرستی و قطعیّتِ تحلیلِ خودشان، به هبیِ زندان هم وقتی این خبر را در نیمۀ مذ

ای از  هعدّر بینِ حتّا دشدند.  روپاشی است، صدچندان اُستوارتر و فُنشینی  که رژیم در حالِ عقب نُکته 

ما زندانیانِ غیرمذهبی  لیلی در حالِ تقویت و تشدید بود.ن گرایش و تحیزندانیانِ غیرمُجاهد هم، چن

خودمان، به زندانبان را، سرِ این موضوع و خواستِ مُهّمِ  ایم دیم که باالخره مُوفّق شدهکر فکر می

یانِ مُجاهد تمایُل پیدا طبیعی بود که برخی از زندانیانِ چپ هم، به تحلیلِ زندان .شینی وادار کنیمن عقب

نشینی کردنِ رژیم، در نظرِ بسیاری از زندانیان  طورِ کُلیّ، این عمل و اقدام، یعنی درظاهر عقب به کنند.

 شد.   زندانیان محسوب می  آوردِ مُبارزاتِ اعتراضیِ تمامیِ عنوانِ مظهری از پیروزی و دست به

 "تُندروی و رادیکالیسمِ"شد که زندانیانِ غیرمذهبی را هم به گرانۀ خود، مُوّفق  با این کارِ حیلهرژیم 

اقدام به دادنِ داوطلبانۀ ناهارِ  هایشان ترغیب کند. اضی و درخواستهای اعتر هرچه بیشتر در حرکت

ای که رژیم از مُدتّی  دُرست مانندِ تله .انداختنِ زندانیانِ چپ ای به دامای بود بر گرم در ماهِ رمضان، تله

ها و اعمالِ  این اقدامشان، پهن کرده بود.  تِ سازمانیپیش برای زندانیانِ مُجاهد، در رابطه با اعالمِ هُویّ

ارُک دیدن تد  ، همهها ناگرایانۀ دیگری از طرفِ وزارتِ اطالّعات و دادستانیِ انقالب و مسئوالنِ زند توطئه

تر و  تر و عُریان اش فرابرسد زندانیان هرچه صریح سازی برای این قضیّه بود که وقتی زمان و زمینه

 باور و موضعِ سیاسی و فکریِ خودشان را بُروز بدهند. ،تر صادقانه

از طرفِ دیگر، برخوردهای  .رگی برای ما به ارمغان آورده بودظاهر پیروزیِ بز این ماهِ رمضان، در

کارانه شده بود. در جوّی که  طورِ مشکوکی مُالیم و حتّا سازش اندازه و به اسدارها و مسئوالن هم بیپ

تمامِ ماهِ های ظریفِ قضیّه نداشت.  مُشاهدهها و  آوردند کسی توجّهِ زیادی به این نُکته وجود می به ها آن

کردند.   تماشا می ها آننمودیم و  اری میخو اصطالح روزه و ما به دادند به ما ناهارِ گرم می ها آنرمضان، 

با توجّه به شناختی که ما از ماهیّتِ رژیم و میزانِ نُفوذِ باورهای مذهبی در ذهنِ عوامل و عناصر و 

اب و گُناهِ عذ ها آنکه برای برخی از  ستبای خواریِ ما می م، تماشای روزهداشتی ها آنایِ  پایگاهِ توده

کردند.   نمی اساساً برخورد و بحثی سرِ این قضیّه با ما ها آنها،  برخالفِ گذشته اامّ ،بود تمام معنا می به

تفاوتی بارِز  ها آنهای پیشینِ  ها و رفتارهای سال خصلت با ها آناز طرفِ  یالعمل عکس  عدمِ وجودِ هیچ

داراها و مسئوالن ، رفتارِ پاس٦٦های اخیر در زمستانِ سالِ  بندی طورِ کُلّی، از زمانِ تقسیم به داشت.

بسیار مُالیم و حتّا  ها آنبرخی از  .ان گفت که مشکوک و مرموز شده بودتو بسیار تغییر یافته بود، و می

را عالمتِ ضعف  ها آنگرایشی در بینِ زندانیان، این رفتارِ ناهنجارِ شده بودند.  "مسلک فیلسوف و عارف"

ارزیابی  ها ناای مردم در جامعه و زندانیان در زنده نشینیِ رژیم در برابرِ اعتراض گرِ عقب و نشان

گرایشِ دیگری هم، ضمنِ مشکوک بودن به این تغییرِ رفتارِ پاسدارها و مسئوالن، تحلیل و  .کردند می

صراحت گفت که اکثریّتِ زندانیان در این زمان کامالً  توان به میای برای آن نداشت.  کننده قانع توضیحِ

فتن و اتفّاق در زندان های در حالِ شکل گر ها و واقعه لیلِ دُرستی از پدیدهسردرگُم بودند، و تح
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دهندۀ  طورِ نسبی توضیح یادم نیست که در این دوره کسی نظر و تحلیلی داده باشد که بهنداشتند. 

 در زندان بوده باشد. ها آنهای آتیِ  کنندۀ حرکت بینی های رژیم، و یا پیش رفتار و اقدام

گونه حرکت و اعتراض حُولِ  که زندانبان هنوز هم روی آن حساسیّت داشت، و اجازۀ هیچتنها موردی 

ترین حرکت  اگر زندانیان کوچک .جمعی در هواخوری بود ورزشِ دسته داد، موضوعِ آن را به زندانیان نمی

پس از  د.شدن شدیدِ زندانبان مُواجه می کردند، با برخوردِ و اقدامی برای ازسرگیریِ ورزشِ جمعی می

ردنِ ، در تمامیِ بندهای این زندان دویدن و نرمش ک٦٦های ورزشِ جمعی در پایانِ تابستانِ  سرکوب

برخی زندانیان در اعتراض به این قضّیه حتّا از دویدن و نرمش کردنِ  .فردی جااُفتاد و پذیرفته شد

های جمعیِ  ورزشپرداختند.  ویدن و نرمشِ فردی میکردند امّا بعضی دیگر به د فردی هم خودداری می

ندِ ما را به فوتبال و والیبال، در سطحی باالتر از پیش موجود بود؛ ایرج، که مسئولیّتِ اُمورِ ورزشیِ ب

 داد. های ورزشی را در حیاط ترتیب می مُسابقه عُهده داشت، مُرتّب

ها روی خاکِ آن کار  که بچّه وجود داشتدر کنارِ ساختمانِ ما در داخلِ حیاط کرتِ باریک و درازی 

حیاطِ هواخوریِ ما از طرفِ جنوب به جا کاشته بودند.  مقداری سبزی و گُل و گیاه در آن کرده،

لند از طرفِ شرقِ حیاط هم با دیواری بُ انه و کارگاهِ زندان مُجاور بود.ایِ آشپزخ طبقه ساختمانِ دو

  که معموالً بسته و قُفل اشته بودندکار گذرگی این دیوار دروازۀ آهنیِ بز بر .شد مُحوّطۀ زندان جُدا می

یک اُتاقکِ توالت و  کردند. بسته می و داشتند آن را باز ردهایی که پاسدارها کارِ خاصّی فقط در مو بود.

حیاط از طرفِ غرب به دیوارِ کُریدورِ اصلی شۀ جنوبِ شرقیِ حیاط موجود بود. شویی هم در گو دست

   وجود داشت.طریقِ دری به طبقۀ پایینِ مجموعه هم راهی  مُتّصل بود، و در آنجا از

از داخلِ  ما .دیدند ن حیاطِ هواخوریِ ما را میهای خودشا ، از طریقِ پنجره٦و  ٥زندانیانِ بندهای فرعیِ 

 ها آنتوجّه شدیم که مها،  ستماّاز طریقِ این  و رابطه بگیریم. ستماّتوانستیم با این زندانیان  حیاط می

این زندانیانِ مُجاهد را ظاهراً در شرایطِ محدودتر و  ،مسئوالن .از زندانیانِ مُجاهد هستند ای هعدّ

 کردند. دُشوارتر و جُدا از بقیّۀ زندانیانِ مُجاهد، در نیمۀ غیرمذهبیِ زندان نگهداری می

 

١٠ 

رابطۀ گروهِ سه نفرۀ ما  ها در طّیِ ماهِ نخُست، تدریجاً ها و مسئولیّت مسألهدر جریانِ بحث و مشورت سرِ 

های  مسألهتنها سرِ  نه حاال .شد تر می تر و گُسترده ر و صمیمیت با محفلِ زندانیانِ راهِ کارگرِ بند نزدیک

داشتیم. در  وردها اشتراکِ عمل هم میکه در بسیاری م کردیم، بل مُختلفِ بند ما باهم مشورت می

چند بارِ اوّل که دو نفری  کردم. دمیِ بیشتری پیدا می و هم ، من با سیاوش رفاقتِ همین کارها جریان

های  های تئوریک و مشی و موضع مسألهها اغلب دربارۀ  زدیم، بحث باهم در حیاط یا راهروی بند قدم 

از این طریق، بحث به شوروی و استالینیسم و  .بود آذر و گروهِ راهِ کارگر  ١٦ سیاسیِ سازمانِ فداییانِ

کردیم،  وقتی رفاقت و صمیمیّت و اعتمادِ مُتقابلِ بیشتری پیدا  .شد ه میکشید ه هم زیونیسم و غیرروی



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   178

 

هم به تبادُلِ های گوناگونِ موجود در درونِ زندانیان  ها و گرایش های زندان و گروه مسألهکم دربارۀ  کم

ونی در محفلِ تدریج مُحمّدرضا طبابتی و فرزین و من با افرادِ گوناگ خُالصه، بهپرداختیم.  نظر می

ذا شدیم، و در بسیاری روزها باهم غ تر می کردیم و نزدیک زندانیانِ راهِ کارگرِ بند رابطه برقرار می

های بعدی، حتّا زندگی و فعالیتِ نسبتاً مُشترکی را هم  در طّیِ هفته .شدیم سُفره می خوردیم و هم می

 دادیم.   باهم شکل می

سالِ پیش زندانیانِ سازمانِ اقلیّت و گروهِ راهِ کارگر ازنظرِ سیاسی  واقعیّتِ قضیّه این است که در طّیِ

هایی که  هایی که در درونِ سازمانِ اقلیّت پیش آمد، اختالف مسألهی از هم فاصله پیدا کرده بودند. اندک

راهِ  بینِ این دو سازمان و ظاهراً سرِ پیوستنِ بخشی از تشکیالتِ سازمانِ اقلیّت در تهران به تشکیالتِ

های دیگری که به دنبالِ آن ماجراها پیش آمد، رویِ رابطۀ طرفدارانِ این دو  مسألهکارگر ایجاد شد و 

طرفدارانِ سازمانِ اقلیّت در زندان، از یک طرف از  زی داشت.ان اثرهای مُشخّص و بارسازمان در زند

درمُقابل، به دلیلِ  شدند. راهِ کارگر دور میطرفدارِ زندانیانِ هوادارِ مُجاهدین و از طرفِ دیگر از زندانیانِ 

چنین برخوردِ فعّال بینِ ما و  ی گوناگون و همها ناسازمانیِ ما در زند حضورِ هرچه بیشترِ رُفقای هم

تر  زندانیانِ گروهِ راهِ کارگر در طّیِ یکی دو سالِ گذشته، رابطۀ زندانیانِ گروهِ ما و گروهِ راهِ کارگر نزدیک

 شد. تر می هو گُسترد

در همین روزها، فُروشگاهِ زندان فلفلِ ریزِ سبزِ بسیار تُند و تیزی را برای فُروش آورد، که در بندِ ما هر 

یی از این راه با هر نوع غذا برخی زندانیان، هم خرید. را از آنسلّول یا کُمونی برای خودش مقداری 

جا در جمعی که  این .غذای تُند و تیز نسبتاً کم بودبه و هم عادت   تمایُل مندر خوردند.  ها هم می فلفل

آوردند، من هم نه به  وجود می ویژه سیاوش و فرزین به ها به چّهخوردیم، و با جوّی که ب باهم غذا می

 در جمعِ ما، سیاوش و فرزین فلفل را مانندِ خوردم. ها را می کمی از این فلفلامّا مقدارِ  ،اندازۀ دیگران

تا  امّا ،وردمخ ها را می من با احتیاطِ زیادی مقدارِ بسیار کمی از این فلفل انداختند. اال مینُقل و نبات ب

فقط همین  کند، از خوردنِ آن مُنصرف شدم. البتّه، فُروشگاهِ زندان یام را اذیّت م متوجّه شدم که معده

 یک نوبت از این نوع فلفلِ ریز و تُندِ فصلی و تازه را برای فُروش آورد.

 

١١ 

بعد از ماهِ رمضان، با بخش بود.  کرد، و بسیار لذّت داد می ویژه در حیاط بی به ،هوای گرم و مطبوعِ بهاری

در یکی از این روزها،  بالِ روزانه در حیاط برقرار بود.خوانی، بازیِ فوتبال یا والی یار و یارکشی و کُرکُری

کرده  دیگر مشغولِ بازی شدند، من با بدنِ داغ و عرق که تیمِ ما بازیِ فوتبال را باخت و دو تیمِ پس از آن

و اجباراً با آبِ سرد  پس از تعطیلیِ هواخوری، من هم به داخلِ بند آمدم نشستم. به تماشای بازیِ بعدی

من و فرزین  و گرفتم خوابیدم. انجام دادمبعد هم شام خوردم و کارهای معمولِ شب را  .دوش گرفتم

راه با زندانیانِ دیگری در  خوابیدیم، در حالی که مُحمّدرضا طبابتی هم می ها در داخلِ سلّول شب

 خوابیدند.   راهروی بند می
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بدنم مانندِ چوب خُشک شده  بُلند شوم، متوجّه شدم که تمامِ تی از خواب بیدار شدم و خواستمصُبح وق

رکت دردِ فراوانی را به دنبال حترین  کوچک .توانستم از جایِ خود برخیزم که حتّا نمی طوری بود است. 

گی(  دُچارِ اسپازم )گرفتههای گردن و شانه و پُشتم دراثرِ باد و سرما  داشت، چراکه تمامیِ ماهیچه 

گیِ  حاال با گرفته .مُبتال به آرتروزِ گردن هم بودم ها پیش من از سال گشته، کامالً خُشک شده بود.

های شانه و  حرکتی سبب فِشار و جراحت و تحریکِ عصبهای گردن و شانه و پُشتم، هر نوع  ماهیچه

کردم که بازوها و  احساس می گردید. حسّیِ زیادی را سبب می بیشد و درد و سوزش و  بازو و دستم می

 اند.   هایم کامالً از کار اُفتاده دست

صوصی که از زندانِ فرزین و مُحمّدرضا طبابتی کُمک کردند تا بتوانم بنشینم، و با استفاده از پُشتیِ مخ

 ها آن انستم حرکت بکنم و یا بُلند شوم.تو نمی امّا ،به دیوارِ سلّول تکیه بدهمحصار با خودم داشتم  قزل

ساعت،  پس از نیم .دنطورِ اضطراری به بهداریِ زندان ببر درِ بند را زدند و از پاسدارها خواستند که مرا به

جا  در آن ریِ زندان مُنتقل کنند.و مُحمّدرضا طبابتی مرا به بهداباالخره پاسدارها اجازه دادند که فرزین 

او هایی از من، گفت که کار و کُمکِ فوریِ زیادی نیست که  یار، پس از مُعاینه و پُرسش پزشک یا پزشک

گیِ ماهیچه دارم، که باید تدریجاً خودش رفع بشود.   گفت که من گرفته بتواند برای من انجام دهد.

ها از هرگونه  دِاسپازمِ ماهیچه و مُسّکنی هم برای درد به من داد و گفت که تا باز شدنِ ماهیچهدارویِ ضّ

م را گرم نگه دارم گفت که گردن و شانه و پُشت .ند و تیزِ سر و گردن خودداری کنمحرکتِ ناگهانی و تُ

یلِ داشتنِ آرتروزِ گردن، چنین گفت که به دل او هم هایم رفع شوند. گیِ ماهیچه گرفتهتا  و استراحت کنم

های ناگهانیِ سر و گردن و برداشتنِ  وجه باال و پایین نپرم، و از حرکت ورزش دیگر نباید بکنم، به هیچ

ای را در آن حالتِ  به هر صورت، مجبور شدم یک هفته گین هم برای مُدتّی خودداری کنم.وزنۀ سن

زدیم و  اهم گپ میو ب آمدند رتّب به دیدارم میها مُ بچّه .و اغلب هم در داخلِ سلّول بمانم دردناک

شد، امّا برای چندین هفته بازیِ فوتبال  بعد از یک هفته حالم تدریجاً داشت بهتر می کردیم. شوخی می

 ها را کنار گذاشتم.   و دیگر ورزش

ی برایشان گلیسخواستند که من کالسِ زبانِ ان می از این موقعیّت استفاده نموده، تعدادی از زندانیان

ویژه فرزین و پُروفسور و دو سه نفرِ دیگر اصرار داشتند که من کالسِ تمرینِ مُکالمۀ زبانِ  به .بگذارم

 ای برایشان ترتیب دادم. مُکالمه مرا از رو بُردند و من کالسِ باالخره هم، داشته باشم. ها آنانگلیسی با 

لعه و بحث و مکالمه که من آن را منبعِ مُطا شتندانگلیسی دا های کوتاه به زبانِ یک کتابِ قصّه ها آن

ساعته در طولِ  خواندیم و بعد در دو جلسۀ یک ز این کتاب را از پیش مییعنی یک قصّه ا .دادم قرار می

این چند نفر زبانِ پرداختیم.  ن به بحث و مکالمه میهای داستا هفته در رابطه با موضوع و شخصیّت

ها را بخوانند و بفهمند و حتّا  توانستند قصّه که می یاد گرفته بودند، طوری توسّطلیسی را قبالً تا حّدِ مُانگ

نیاز به تمرینِ  و فقط در مکالمه و بحث ضعیف بودند ها آن .انِ انگلیسی دربارۀ آن صحبت کنندبه زب
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وفسور آغاز در همین دوره، من و یکی دو نفرِ دیگر هم به یادگیریِ زبانِ آلمانی از پُربیشتری داشتند. 

 کردیم.

 

١٢ 

 ...کناریها به ساختمانِ  گروهِ عیّاران و زندانیانِ بندِ اوینی انتقالِ

روزمرّه با زندانیانِ  ۀرابط ایجادِ خالی بود. یشُمال ضلعِدر  کناریآمدیم، ساختمانِ  ٦ابتدا که ما به بندِ 

فقط گاهی زندانیانِ این   بود.مکن نر داشتند، برایمان مُترین ساختمان قرا ، که در شُمالی٨و  ٧بندهای 

را پیدا  ها آنو رابطه با  ستماّامکانِ  و دیدیم و بهداری و سالُنِ مُالقات میبندها را شانسی در دادیاری 

، بقیّۀ رُفقای ٥، و دو نفرِ دیگر یعنی اصغر و داریوش در بندِ ٦جُز ما سه نفر در بندِ  کردیم. می

به هر حال، روزی متوجّه شدیم که تعدادی  بودند.  ٨و  ٧همه در بندهای  دانسازمانیِ ما در این زن هم

های ضلعِ شُمالیِ بندِ خودمان، ما حیاطِ  های سلّول از پنجره .دانی در ساختمانِ بغلیِ ما هستندزن

و خیلی زیاد نبود،  ها آناوالً تعدادِ  ؛دیدیم جا می هواخوریِ ساختمانِ بغلی و تعدادی زندانی را در آن

از ما  گروهیمعمولی، همانندِ خودمان، نبود.  شان هم شبیه به زندانیانِ سیاسیِ وسال و تیپ ثانیاً سنّ

که  تا این کُدام را شناسایی کنیم. توانستیم هیچ را تحتِ نظر داشتیم ولی نمی برای مُدتّی این زندانیان

هرچند که کامالً مُطمئن  ان آمد.ش به حیاط ها آندفعه زندانیِ جدیدی از داخلِ ساختمانِ  روزی یک

پس از  .دمآ نظرم آشنا می او به .ام فردِ جدید را من قبالً جایی دیدهکردم که این  امّا احساس  ،نبودم

منصوری نیست.   آوردنِ فشارِ زیادی به مغزم، باالخره به یاد آوردم که او کسی جُز دکتر صدراهلل سیاه

 ٦٥که تابستانِ  احتماالً از گروهِ عیّاران هستندانِ داخلِ حیاطِ بغلی گاه، تازه متوجّه شدم که زندانی آن

نفر  تعدادشان در حیاطِ بغلی شاید به بیست شنیده بودم. را از رادیوی زندان  ها آنخبرِ دستگیریِ 

اران های بندِ خودمان اطالّع دادم که زندانیانِ داخلِ حیاطِ بغلی احتماالً از گروهِ عیّ به بچّهرسید.  می

 هستند.  

های  ما را در پُشتِ کرکره ها آن ای برقرار کنیم. بگیریم و رابطه ستماّ ها آنکردیم که با  ما سعیِ زیادی 

 به ما بنابراین ؛دیدند خوبی نمی وّمِ ساختمان، بههم در طبقۀ د های بندمان، آن فلزّیِ پوششیِ پنجره

زندانیانِ جاسوس و توّاب باشیم، و طبیعی است که  که ما شاید پاسدار یا . فکر می کردندمشکوک بودند

گرفتن با دوستِ عزیزم صدراهلل  ستماّهای من برای  آن روز تالش دادند. تباط گرفتن با ما تَن نمیبه ار

زودی رفع شد، چراکه دو سه روز بعد تعدادِ زیادی  این مُشکل به امّا ،ماند نتیجه منصوری بی سیاه

آمدند،  زندانیانِ اخیر به حیاطِ هواخوریوقتی این  به همان ساختمانِ بغلی آوردند.ز زندانیانِ جدید را با

ها مُدتّی پیش از  این .باشند ها می همان زندانیانِ معروف به بندِ اوینی ها آنما فوری متوجّه شدیم که 

چون  .شدند ی مینگهدار ٣در بندِ سابقِ زندانِ اوین به گوهردشت مُنتقل شده، و در نیمۀ مذهبیِ زندان 

را  ها آندهیِ جدید در زندان، مسئوالن باالخره  این زندانیان غیرمذهبی و چپ بودند، طبقِ طرحِ سازمان
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راه با بیست نفر  حدوداً هفتاد تا هشتاد نفر بودند که هم ها آن کردند. ه نیمۀ غیرمذهبیِ زندان مُنتقل ب

 داده شده بودند.   اسکان، ١٤بغلی، یعنی بندِ  زندانیانِ گروهِ عیّاران در طبقۀ دوّمِ ساختمانِ

توانستند خبرهای زندانِ اوین را به  این زندانیان، که اخیراً از اوین به گوهردشت مُنتقل شده بودند، می

شد.   هم برقرار می ٨و  ٧به بندِ بغلی، ارتباطِ ما با بندهای  ها آنچنین، با آمدنِ  هم .ل دهندما انتقا

 به حیاطِ هواخوری ها آنهروقت . نظیر بود وجود آورد، بی نی که این واقعه در بندِ ما بهبنابراین، هیجا

 ت ازمُواظب جهتِما با گذاشتنِ نگهبان در جاهای مُختلفِ بند،  شد. پا می در بندِ ما غوغایی به آمدند، می

گیری با زندانیانِ  به ارتباطهای ضلعِ شمالی  های سلّول ، از طریقِ پنجرهپاسدارها و مسئوالنِ زندان آمدنِ

ها، با  های سلّول های پوششیِ پنجره الی کرکره یعنی از البه .شدیم مشغول می ها آندر حیاطِ  ١٤بندِ 

در این کردیم.  دیگر مُبادله می ب با یکهای نایلونیِ مُحکم، کاغذ و نوشته و حتّا کتا فرستادنِ نخ

های  های سیاسی و بحث اوین و گوهردشت و تحلیلی ها ناونشان خبرهای زند نام های بی نوشته

معموالً هم وابسته  که به هم اعتماد داشتند، که فقط افرادی البتّه .شد ناگونی بینِ طرفین ردّوبدل میگو

گاه، در داخلِ هر بند و در  آن کردند. گرفتند و مُبادلۀ مالت می بودند، باهم ارتباط می به یک سازمان می

ی ها ناوجود آمده بود، افراد و جری ای که در طولِ زمان و تجربۀ مُبارزاتی به باطیسیستم و شبکۀ ارت

سیاسیِ گوناگون براساسِ سطح و میزانِ ارتباط و اعتمادی که باهم داشتند، به مُبادلۀ خبر و اطالّعات و 

 پرداختند.   مالتِ دریافتی می

سی ترس از گیراُفتادن دیگر حدّی رسید که ک تدریجاً به ١٤گیریِ ما با زندانیانِ بندِ  سطحِ ارتباط

ها در  بندِ اوینی زندانیانِ کردند. حتّا جُزوه و کتاب هم ردّوبدل می ،کم، برخی با ارسالِ توبره کم .نداشت

 .دشان از زندانِ اوین آورده بودندبا خو "غیرمُجاز"نویسِ سرّی و  چندین جُزوه و کتابِ دست ،جاسازی

مثالً، کتابی  واندیم.خ را می ها آننوبت  رسید، و اغلبِ ما به دستِ افرادی در بندِ ما میتدریج به  ها به این

مخفیانه  ،نویس صورتِ دست که به "یۀ مونیستی دربارۀ تکاملِ تاریخنظرّ"از گئورگی پلخانُف با عُنوانِ 

 ها آن .ر گوهردشت بودها د نِ بندِ اوینیها در زندانِ اوین نگهداری شده بود، در اختیارِ زندانیا سال

 خواندیم.   نوبت و مخفیانه آن را می ای از آن را هم به بندِ ما دادند، که ما به نُسخه

ارتباطِ در این سطح و در چنین موردهایی، رویِ اعتماد و رابطۀ مُتقابلِ فردی و گروهی اُستوار بود.  

ای که  و خبرها و موّادِ خواندنی ای باهم داشتیم ر بند چنین رابطهمثالً، ما سه نفر و زندانیانِ راهِ کارگر د

های  هزندانیانِ راهِ کارگر در بند چنین ارتباطی را با بچّ .کردیم رسید را باهم مُبادله می یمان م به دست

های راهِ کارگر، چنین ارتباطی را با  عالوه بر بچّه ،زندانیانِ سازمانِ اقلیّت و ،سازمانِ اقلیّت نیز داشتند

به این ترتیب، خبرها و  های پیکار نیز داشتند. از بچّه ویژه با بعضی و به ٣ی خّطِ ها ناجری برخی

اکثریتّی در بند از این چرخش خارج -ای محفلِ زندانیانِ تودهشدند.  ها ردّوبدل می ها و مالت مطلب

 .داشته باشند ها آنبا گونه ارتباطی از این نوع  خواستند هیچ نمی "رادیکال"های چپِ  بودند، چراکه گروه

های آن محفل، البتّه در سطحی مُتفاوت، داشتیم.   جُداگانه ارتباطی هم با برخی از بچّه ما خود
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در  ها آنهای حسّاس با  چنین، افرادی در بند بودند که زیاد موردِ اعتماد نبودند و خبرها و مطلب هم

گونه  خواستند درگیرِ این وجه نمی به هیچبعضی هم در بند بودند که خودشان  .شد میان گذاشته نمی

 ها بشوند. قضیّه

عبدی و علی مُحبّی و حمید و  ی ما سه نفر اهمیّتِ خاصّی داشت.، برا١٤آمدنِ زندانیانِ اوینی به بندِ 

مُطّلع  ها آنما از طریقِ  .گی در آن بند بودند شناختیم، همه را می ها آنبرخی دیگر، که ما از سابق 

گاهِ اوین باز شد و آن سالُن  در آموزش ٣های سالُنِ  ، زمانی که درهای اُتاق٦٥سالِ  شدیم که در

اهلل مُعینی )همایون( و زندانیانِ سازمانِ  گشت، زندانیانِ سازمانِ ما به رهبریِ هبّت اصطالح بندِ عُمومی به

 های زندان به اتحّادِ مسألها رضا تشّیُد بسیار به هم نزدیک شدند و در رابطه ب راهِ کارگر به رهبریِ علی

و رابطۀ خودشان با ما سه  ستماّدر  این موضوع را عبدی و حمید های مُشترکی رسیدند. عمل و موضع

این خبرها و  دادند. ران، به همۀ ما اطالّع مینفر و زندانیانِ راهِ کارگرِ بندِ ما مانندِ سیاوش و دیگ

محفلِ  زندانیانِ بازیادی در نزدیک شدنِ ما سه نفر  ثیرِ مُثبتِٴتاویژه تالشِ فراوانِ حمید،  ها، و به گزارش

راه شدیم،  سُفره و هم پس از این دوره، زندانیانِ راهِ کارگریِ بند و ما سه نفر هم .راهِ کارگرِ بندمان داشت

 گذراندیم. مان را باهم می و اغلبِ وقت

من ها بودند.  دیگر در بندِ اوینی اقری و تعدادیسازمانیِ ما عبدی و علی مُحبّی و امیر ب از رُفقای هم

با  .شناختم ی گوناگونِ تهران میها نااغلبِ این رُفقا را از سابق یعنی از بیرون و یا از بندهایی در زند

شناختیم.   دیگر را خوب می و هم کردیم بودیم و فعالیتِ مُشترک میها در یک حوزه باهم  عبدی سال

در موردِ تحلیل از  ها آنهای گوناگون درمیانِ  عبدی در جریانِ وجودِ گرایش در این روزها، از طریقِ

دراثرِ جوّی که در گرفتیم.  بارزاتِ زندان قرار میگیِ برخورد با زندانبان و شرکت در مُ گونه زندان و چه

ود بود، روحیّۀ گاهِ اوین موج در آموزش ٣دهیِ مُبارزاتِ اعتراضی در سالُنِ  در رابطه با سازمان ٦٥سالِ 

وپال شدنِ  های جمعیِ اعتراضی و پخش پس از سرکوبِ حرکت .ای باال رفت سابقه طورِ بی ان بهآن زندانی

روانۀ ناشی از ارتقای روحیّۀ مُبارزاتیِ جمعی  یایی و چپٴگرایانه و رو های ذهن ، گرایش٣زندانیانِ سالنِ 

سازمانیِ  ها از جُمله در افرادی از رُفقای هم بندِ اوینیدر آن روزها، هنوز هم در بینِ برخی از زندانیانِ 

به بعد خواناییِ زیادی دیگر  ٦٦شدۀ سالِ  که به نظرِ عبدی با واقعیّتِ زندانِ سرکوب خودمان موجود بود

 نداشت.  

در اوین که حاال به  ٣رسید که چنین اختالف و گرایشی درمیانِ زندانیانِ سالُنِ  خُالصه، به نظر می

این  .به سازمانِ خودمان هم موجود بود هردشت مُنتقل شده بودند، از جُمله درمیانِ زندانیانِ مُتعّلقگو

ها از جامعه و زندان و مردم و  ها بخشاً به شخصیّت و روحیّۀ فردی، بخشاً به تحلیلِ افراد و گروه اختالف

در  ٣جمعیِ گُسترده در سالُن  چنین نتیجۀ اثرهایی بود که ارتقای مُبارزاتِ اعتراضیِ حکومت، و هم

در  ٦٦های سالِ  واقعیّت این است که پس از سرکوب روی این زندانیان گذاشته بود. ٦٦و  ٦٥سالِ 

طورِ کُلیّ و شرایطِ موجود در زندانِ  ی تهران، یعنی در اوین و گوهردشت، شرایطِ زندان بهها نازند

های  طورِ کُلیّ با شرایطِ سال این شرایطِ نُوین به .دطورِ مُشخّص تغییرهای اساسی پیدا کر گوهردشت به
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های  تفاوت ٦٥سالِ  در اوین در ٣طورِ مُشخّص با شرایطِ موجود در سالُنِ  ی تهران و بهها نااخیر در زند

درک نکردنِ این واقعیّت و عدمِ توانایی در انطباق با این تغییرها و شرایطِ جدید، برای اساسی داشت. 

 شد. ساز می انیان مُشکلبرخی از زند

 

١٣ 

 به ساختمانِ بغلی... "کش ملّی"انتقالِ زندانیانِ 

الی همان ، گروهِ دیگری از زندانیان را هم به طبقۀ با١٤مُدتّی پس از آمدنِ زندانیانِ اوینی به بندِ 

اشند.  ب کش می ها همان زندانیانِ ملّی زودی معلوم شد که این به .، آوردند١٣ساختمان، یعنی بندِ 

شدند، اخیراً به زندانِ گوهردشت انتقال یافته،  کش، که همواره در زندانِ اوین نگهداری می زندانیانِ ملّی

زندانیانِ چپ  از گی که همه گروه اینافراد  .شدند مۀ مذهبیِ زندان نگهداری میو برای مُدتّی هم در نی

ها از اوین به زندانِ  کش آوردنِ بندِ ملّی ند.شد بودند، حاال به نیمۀ غیرمذهبیِ زندان انتقال داده می

گاه حُکمی نگرفته بودند  این زندانیان یا هیچ .برانگیز بود لئواو س "غیرمنطقی"گوهردشت اقدامی بسیار 

مانده بودند و  و یا پس از پایانِ محکومیّت شرایطِ دادستانی برای آزادی را نپذیرفته، و بنابراین در زندان 

در زندانِ اوین ، این زندانیان همیشه ٦٧تا سالِ  ٦٠از سالِ  کشیدند. حبسِ ملّی می فقولِ معرو به

های انقالب در زندانِ اوین بودند، و این زندانیان را هر از  دفترِ دادستانی و دادگاه شدند. نگهداری می

صطالح شرایطِ دادگاه ا به ها آن .ردند تا موردِ تفتیش قرار بگیرندبُ گاهی پیشِ دادستان یا حاکمِ شرع می

شرطِ کُلّیِ زندانبان برای آزادیِ این زندانیان،  پذیرفتند تا بتوانند آزاد شوند. و دادستانی را باید می

معموالً امضای فُرمِ عُمومیِ انزجارنامه و دادنِ تعهّدِ عدمِ فعالیت، و گاهی هم انجامِ مُصاحبۀ ویدیویی و 

از  ها آنکش، که اکثریّتِ  زندانیانِ ملّی .بود  جُمهوریِ اسالمی خالفِهای مُ محکوم کردنِ تمامیِ گروه

زندانیانِ چپ بودند )چراکه، سیاستِ کُلیّ و تاکتیکِ زندانیانِ مُجاهد پذیرفتنِ شرایطِ آزادی در پایانِ 

د محکومیّت، و آزاد شدن و پیوستن به نیروهای سازمانیِ خودشان در خارج از ایران بود.( و حُکم نداشتن

 ،دیدند که برای آزاد شدن خودشان را کشیده و تمام کرده بودند، دلیلِی نمی حبسِو یا محکومیّت و 

چنان در  ا همر ها آنبراساسِ همین بهانه، دادستانی  جُمهوریِ اسالمی را محکوم کنند. های مُخالفِ گروه

ترین و  حُکم، امّا معموالً از مقاومکش، هرچند که بدونِ جُرم و بدونِ  زندانیانِ ملّی داشت. زندان نگه می

 مُبارزترینِ زندانیان بودند.  

تا "صُحبتی کرد و گفت:  ها آنواردِ زندانِ گوهردشت شدند، ظاهراً حاج داوود لشگری برای  ها آنوقتی 
در همان ابتدای  ".سره خواهیم کرد در این زندان تکلیفِ شما را یک طالّعِ ثانوی، بی اطالّعِ ثانوی!ا

 "پذیرایی" ها آنودشان به گوهردشت، پاسدارها در بندِ کوچکی در نیمۀ مذهبیِ زندان حسابی از ور

را به  ها آنروزی هم همۀ  چنان بدونِ توقّف ادامه یافت. گویا همکُتک و درگیری از آن به بعد  .کردند

و چُماق و کابل و شالّق  پاسدارها با چوب .ب کردندطبقۀ پایینِ زندان بُردند و داخلِ تونلِ معروفِ سرکو
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را در  ها آن از تونلِ سرکوب عُبور کنند. سپس ها آن که همه کوبیدند تا این یان میبه سر و بدنِ این زندان

پاشیدند که سبب شد  ها آنظاهراً پودرِ سفیدی هم روی  رگی در همان طبقۀ پایین چپانده،اُتاقِ بز

کش در اوّلین مُالقاتِ  زندانیانِ ملّی هوش بشوند. ی حتّا بیخورد و بُرخشان به هم ب حال ها آنبسیاری از 

این خبرها از  .ها دادند های دیگر را به خانواده خودشان در گوهردشت، گزارشِ این سرکوب و اتفّاق

صورتِ زیر پخش شد: در  هایی در خارج از کشور هم به ها در داخلِ کشور و حتّا در محفل طریقِ خانواده

 کش کرده است.  البتّه نیانِ ملّیت، رژیم با پاشیدنِ پودرِ سمّی اقدام به از بین بُردنِ زندازندانِ گوهردش

پاشیدند، ظاهراً برای ضّدعُفونی کردن بود و نه به قصدِ کُشتنِ  بعداً معلوم شد که پودری که پاسدارها می

 این زندانیان.  

 ؛گذرانده بودند ها نای بسیار سختی را در زندها نابه بعد دور ٦٠کش، از سالِ برخی از زندانیانِ ملّی

 را ها آنتا این زمان محکومیّتِ جدیدی گرفته باشند.  که از ابتدا محکومیّتی داشته، و یا بعداً بدونِ آن

بنابراین، انتقالِ نکرده بودند.  جمعی و به شکلِ یک بند، به بیرون از زندانِ اوین مُنتقل صورتِ دسته به

که، تعدادِ زندانیان  این ویژه  به .گوهردشت اقدامی بسیار مشکوک بود طعِ زمانی به زندانِدر این مق ها آن

ندانیان در زندانِ گوهردشت نبود. به نظر در زندانِ اوین در این دوره شاید خیلی زیادتر از تعدادِ ز

ت آورده بودند گفت، مسئوالن این زندانیان را به زندانِ گوهردش که لشگری هم می طور رسید همان می

ادستانی برای از موضِعِ خودشان کوتاه بیایند، و شرایطِ د، به این امید که را تحتِ فشار بگذارند ها آنتا 

های گذشته در آن مُوفّق نبود  خواست کاری را که در سال گونه می که رژیم چه اینآزادی را بپذیرند. 

 بطه نداشت.  حاال انجام دهد، کسی تحلیلِ دُرست و حسابی در آن را

کردند چون  فکر می ها آنی داشتند؛ ا هنابین کش، گرایش و تحلیلِ خوش برخی درمیانِ خودِ زندانیانِ ملّی

المللی زیرِ فشار  های ایرانی و بین ها و مجمع ، از طرفِ خانوادهها آنویژه در رابطه با وضعیّتِ  رژیم، به

به نظرِ بسیاری از  حتّا .تری آزاد کند ا شرایطِ مُالیما بر ها آن زدن چانه باخواهد  است، بنابراین می

رِ فشار بود رژیم زی. پایه نبود موضعیِ دیگر هم، چنین تحلیلی در این مقطعِ زمانی زیاد بی زندانیانِ سرِ

المللی به  بشریِ بین و نهادهای حُقوق ها نادرصورتِ پایان یافتنِ جنگ، سازم .که جنگ را خاتمه دهد

را آزاد  ها آنکش را روشن و  آوردند که در وحلۀ اوّل تکلیفِ زندانیانِ ملّی المی فشار میجُمهوریِ اس

رژیم هم  .شدند دلیل در زندان نگه داشته می مورد و بی کند، چراکه این زندانیان حُکمی نداشتند و بی

امکان و ابزارِ تبلیغاتیِ  توانست برای خودش تر، می با آزاد ساختنِ این گروه از زندانیان، با شرایطی مُالیم

به  این تحلیل مُخالفتِ منطقی نداشت.کسی در زندان با . برداری کند خوبی فراهم آورد و از آن بهره

با  ، زیرانی در حالِ شکل گرفتن بودبی طورِ کُلیّ نوعی خوش همین دلیل هم، در بینِ زندانیانِ چپ به

رسیدند که اگر جنگ تمام شود و  به این نتیجه می ها آن زندانیان، تعمیم دادنِ تحلیلِ باال به تمامیِ 

 کند.   زندانیان بهبودِ نسبی پیدا می کش آزاد شوند، شرایطِ کّلِ زندان و وضعیّتِ تمامیِ  زندانیانِ ملّی

نِ چپ هم در همین رابطه بوده برخی حتّا بر این باور بودند که جُدا کردنِ زندانیانِ مُجاهد از زندانیا

گفتند که رژیم درصورتِ پایان یافتنِ جنگِ ایران و عراق، مُدّعی خواهد شد که نیروهای  ها می ینا .است
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 ها ناهم در زند ها آنو طرفدارانِ  هنوز در حالِ جنگ با رژیم هستند سازمانِ مُجاهدینِ خلق

 ها ناچنان در زند مکنند و بنابراین باید زیرِ کُنترل و فشار و محدودیّت باشند و ه هایی ایجاد می مُشکل

زد  های اصالحی می به نظرِ این افراد، رژیم دست به حرکت ،باقی بمانند. برعکس، در موردِ زندانیانِ چپ

ی و یش پس از خاتمۀ جنگ با استانداردهای مُناسب و مُنطبق با قوانینِ ملّها ناتا نشان دهد که زند

ی غیرمذهبی پس از ماجرای دادنِ غذای گرمِ ناهار در مجموع، در بندها شوند. یعنی المللی اداره می بین

تفاوتی در  بینی و بی کش، نوعی خوش در ماهِ رمضان و سپس در جریانِ بحث دربارۀ آیندۀ زندانیانِ ملّی

 حالِ شکل گرفتن و تقویت بود.

سالِ  های جنگ، از زمستانِ پس از یک دورۀ چند ماهۀ عدمِ تحّرُک و عملیّاتِ نظامیِ مُهمّی در جبهه

های دوربُرد حمله  هردو طرف با استفاده از موشک .خود گرفت لِ عملیّاتیِ نُوینی بهناگهان جنگ شک ٦٦

گونه  اینحتّا تهران و بغداد هم موردِ هدف و اصابتِ  .دیگر را شروع کردند های بزرگِ یکبه شهر

کی هم ظاهراً به یا اندکی پس از آن، موش ٦٧های عیدِ سالِ  نزدیکگرفت.  ها قرار می موشک

اطالّع بودیم، ابتدا  ما که در زندان از اصابتِ موشک بی وازۀ اصلیِ زندانِ گوهردشت خورد.های در نزدیکی

ش به لرز ها ناها و درها در ساختم چراکه، تمامیِ پنجره ،ای رُخ داده است کردیم که زلزله فکر می

رادیو و تلویزیون در جریانِ جنگِ موشکی قرار  چون اخیراً از طریقِ خبرهای روزنامه و اُفتادند. امّا

بعدها فهمیدیم  .ها اصابت کرده است به آن نزدیکی زدیم که احتماالً موشکی داشتیم، بنابراین حدس می

دیدیم و در  آن روزها، ما در خبرهای تلویزیونی می ادی به زندان وارد نشده بود.که ظاهراً خسارتِ زی

حشتی در بینِ ویژه در شهرِ تهران، چه و های ایران، به در بسیاری از منطقهخواندیم که  ها می روزنامه

شُمالیِ  و به اطراف یا مناطقِ کردند کنانِ تهران شهر را ترک میبسیاری از سا .مردم ایجاد شده بود

 معیّتج ون از شهر و در مناطقِ کمبرای مُدتّی بخشی از جمعیّتِ تهران بیر ی،کلّ طورِ به رفتند. ایران می

 ماندند.   و با دوست و فامیلِ خودشان می

این قضیّه  شهرِ کرمانشاه اصابت کرد؛ ظاهراًدر همین دوره، گویا موشکی هم به زندانِ سیاسی در 

ارها و مسئوالنِ زندان هم زخمی و خسارتِ زیادی به آن زندان وارد آورد و تعدادی از زندانیان و پاسد

های دیگری، مسئوالن بقیّۀ زندانیانِ سیاسیِ زندانِ  و یا به دلیل به همین دلیل، یا کُشته شدند.

جای  را در نیمۀ مذهبیِ زندان در بندی ها آنکرمانشاه را ظاهراً به زندانِ گوهردشت مُنتقل کرده، و 

 معروف شدند. "بندِ کرمانشاه"ها به  در آن نیمۀ زندان، این .دادند

تفاوت و  شِ غیرمذهبیِ زندان، زندانبانان حالتی بسیار سرد و بیپس از قضیّۀ ماهِ رمضان، حدّاقل در بخ

حّد و گُستاخانۀ بسیاری از زندانیانِ بندهای مُختلف، در  های بی رغمِ فعالیت علی .مُالیم و مُنفعل داشتند

 ها ناالعملِ جدّی و مُهمّی از طرفِ نگهب دیگر، برخورد و عکس گیری و ردّوبدل کردنِ مالت با یک ستماّ

 .اند را به حالِ خودمان رها کرده عمداً ما ها آنرسید که  به نظر می گرفت. و مسئوالنِ زندان صورت نمی

همین زندان تناقضِ  های چندین ماهِ پیش در در طّیِ سرکوب ها آناین وضعیّت با اعمال و رفتارِ 
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انگیخت بلکه برعکس اثرِ بدی  تنها ابداً حساسیّتِ ما را برنمی موضوعِ به این آشکاری، نه آشکاری داشت.

های خودمان  از یک طرف ما را در برخورد و اقدام یعنی .داشت جّوِ زندان و روحیّۀ ما می هم رویِ

نمود، و از طرفِ دیگر هوشیاری و تیزبینی و حساسیّتِ ما را نسبت به  تر می تر و تُندتر و مُصمّم رادیکال

 کرد. خطرهای احتمالی کمتر می

را اثرِ علی حاتمی  "هزاردستان"ه، در شبکۀ اوّلِ تلویزیونِ دولتی سریالِ بسیار پُرطرفدارِ در همین دور

 کردند. در آن نقش بازی می نیزنصیریان  علی انتظامی واهلل  عزتکه  دادند ای دو بار نشان می هفته

مانند و  ان میهایش شنیدیم که در روزهای نمایشِ این سریال، در سطحِ شهرِ تهران، همه در خانه می

در روزهای نمایشِ  .کردیم سریال را تماشا و دنبال میما هم در زندان این  شود. شهر کامالً خلوت می

معموالً، نشستند.  کردند و برای تماشا می ها از قبل در راهروی بند پتوها را روی زمین پهن می آن، بچّه

های ورزشی  ویژه برنامه و فیلم و تئاتر، و به های اجتماعی های سیاسیِ خبری و مُصاحبه، برنامه برنامه

های اُروپایی یا اُلمپیک یا جامِ جهانی از تلویزیون پخش  اگر بازیِ فوتبالِ باشگاه .بسیار پُرطرفدار بودند

 پرداختند. ها می شد، بسیاری از زندانیانِ بند به تماشای آن برنامه می

 

١٤ 

 منصوری... با یادِ دکتر صدراهلل سیاه

منصوری  ، باالخره توانستم با کُمکِ عبدی با دوستم صدراهلل سیاه١٤از آمدنِ زندانیانِ اوینی به بندِ پس 

ام، در  منصوری دربارۀ روزهای پس از دستگیری صدراهلل سیاه برقرار کنم.  و رابطه ستماّاز گروهِ عیّاران 

تی تو شب تا دیروقت به خانه ات، وق در روزِ دستگیری"یادداشتی این توضیح را برای من فرستاد: 
 ستماّکرد،  ۀ شما زندگی میکه در محّل مان کاران و دوستانِ مُشترک ز همت با یکی اهمسربرنگشتی، 

گرفت و  ستماّاین دوستمان هم فوری با من  .ید دستگیر شده باشیگرفت و به او خبر داد که تو شا
تا شاید بتوانیم  فتیم که به منزلِ شما برویمیم گرما باهم مشورت کردیم و تصم خبر را به من رساند.

ت گفت که مقداری سند و مدرک و نشریّه و همسرجا رسیدیم،  وقتی آن ت بکنیم.همسرکُمکی به 
کار را  کار شدیم و ترتیبِ از بین بُرده شوند. ما دوتا دست به یا جا و د جابهکتاب در خانه است که بای

ها را هم از بین  و مدرک ها ها و نوشته بسیاری از نشریّه جا کردیم، ها را جابه ی از کتابدادیم؛ مقدار
اش، که در  ولی آن دوستمان و خانواده ،ت نداشتمهمسربا  سیبعد از آن شب، من دیگر تماّ بُردیم.

ت داشتند، رابطۀ خودشان را با خانوادۀ همسربا  ستماّکردند و توجیهِ خوبی برای  محّلۀ شما زندگی می
   ".کُمک کنند ها آنکردند تا درصورتِ نیاز به  تو حفظ می

مان  کمنصوری و آن دوستِ مُشتر پس از خواندنِ این گزارش، من به انسانیّت و فداکاریِ صدراهلل سیاه

کاریِ خودم با صدراهلل  که قبالً هم اشاره کردم، در مدّتِ کوتاهِ دوستی و هم طور همان آفرین گفتم.

رغمِ خطرهای  این گزارش و اقدامی که علی امّا ،ای از او داشتم ارزیابی چنین یک منصوری، من سیاه

رای صدراهلل یادداشتی کوتاه بثیر قرار داد. ٴاندازه مرا تحتِ تا جدّی این دو نفر در آن روز کرده بودند، بی
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اندازه  ام، بی ادهاش به خانو های کُمکی و از او به خاطرِ انسانیّت و رفاقت و اقدام منصوری فرستادم سیاه

گفت که با  ضمن در یادداشتِ دیگری که برای من فرستاد، می منصوری در صدراهلل سیاهتشّکُر کردم. 

انسِ بسته است، او ش ها آنتکِ  به تک صطورِ خاّ و به ها آنطورِ کُلیّ به محفلِ  هایی که رژیم به اتهّام

 بیند.   نمی زیادی برای زنده ماندنِ خود

ها خواندیم که تعدادِ  ها بعد، در روزنامه مدّتبُردند.  ١٤عیّاران را از بندِ  د زندانیانِ گروهِیکی دو هفته بع

خان  قُلی رهبرِ گروهِ عیّاران، صفیاند.  وهِ عیّاران را اعدام کردهزیادی از رهبران و کادرهای مسئولِ گر

را ظاهراً در همان منطقۀ  ها نآهم بود، و چند تنِ دیگر از  اندرویش از اشرفی که مُرشدِ این گروه

برخی دیگر از رهبرانِ گروه را هم در جاهای دیگر در مالء عامّ و  .حصار و در مالء عامّ دار زدند خهسُر

گویا بعضی از اعضای گروه از جُمله دکتر  ..شان باالی دار کشیدند طرفداراندرمُقابلِ چشمانِ فامیل و 

ویژه دکتر  ، بهها آنیاد و خاطرۀ همۀ  گوهردشت به دار کشیدند. ر زندانِمنصوری را هم د صدراهلل سیاه

بسیار  یتّو شناختِ او را، هرچند برای مدمنصوری، انسانِ بزرگی که من شانسِ رفاقت  صدراهلل سیاه

 گرامی باد! ،داشتم کوتاه

 

١٥ 

 ..."مُنفعل"بندِ زندانیانِ غیرمذهبیِ 

ها زندانیانی بودند که در  این بود. "مُنفعل"ندِ زندانیانِ چپِ ب، واقع در طبقۀ سوّمِ ساختمانِ ما، ٥بندِ 

رِ رژیم موضعِ دانستند، که در براب خواستند، یا صحیح نمی هایی نمی این مقطعِ خاّص در زندان به دلیل

ا طرفداری از رژیم رسیده طرفی و یا حتّ یا افرادی بودند که درواقع به موضعِ بی .سیاسی داشته باشند

نیان علیهِ دیگر زنداد در این مقطع توّاب نبودند، و کُدام از این افرا دانستیم هیچ تا جایی که ما می. بودند

های سازمانی و سیاسیِ گوناگونِ چپ، در آن بند  بیش از صد نفر، از گرایش کردند. کاری نمی با رژیم هم

ابق بودند که در شرایطِ نُوینِ زندان به موضعیِ س بسیاری از این زندانیان، افرادِ مُبارز و سرِ .جمع بودند

 رسیدند.   می "انفعال"و یا  "طرفی بی"یا  "موضعی بی"

 ای هعدّ .بکشند حبسخواستند در زندان بمانند و  به هر حال، برخی در آن بند بودند که دیگر واقعاً نمی

کردند که چنین  ، فکر میحُکمی ای و های پرونده مسألهامّا، به دلیلِ  ،موضعی بودند هم هنوز مُبارز و سرِ

هایش در  مثالً اصغرِ خودمان، که با انتخابِ آگاهانۀ پاسُخ ی در زندان برایشان مُفیدتر است.روش و  راه

سیاسی هم فردی بسیار  لحاظِ در آن بند اُفتاده بود، انسانی قابلِ اعتماد و به ،آخرین تفتیشِ سرتاسری

بود که حکومتِ جُمهوریِ   اش همواره این چه در زندان، موضع قبل از دستگیری وچه  او .پُخته بود

اصغر از این تحلیل و اعتقاد به  دانست. تِ ملّیِ مردمِ ایران میاسالمی را رژیمی مُستّقل و مظهرِ حاکمیّ

به نظرِ او، زندانیان  .فعالیتِ سیاسی و تشکیالتی دست زدرسید که در زندان نباید به  این نتیجه می

ر از زندان تا هرچه زودت کشیدند خودشان را می حبسِپرداختند و  ت به آموزش و خودسازی میبایس می
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کارها  اینادی به پس از آز بایست خواست فعالیتی بکند، می به اعتقادِ او اگر هم کسی می آزاد شوند.

در ، و "انفعال"و  "طرفی بی"تحلیل و نظری، در بسیاری موردها درعمل به چنین  پرداخت. می

 ها ناموضعی در زند زندانیانِ سرِجامید. ان کاریِ زندانی با زندانبان می بسا به هم موردهای دیگری هم چه

 نگریستند. ها و افراد، همواره با نظرِ مشکوکی می گونه موضع نسبت به این

در طبقۀ دوّمِ  های باالی ده سال در آن بودند، موضعیِ دارای حُکم ، که زندانیانِ سر٦ِبندِ ما یعنی بندِ 

بسیاری از زندانیانِ بندِ ما رابطۀ بسیار خوب و نزدیکی با  .قرار داشت ٥تمان و در زیرِ بندِ همان ساخ

در  "انفعالی"و  "طرف بی"، به دلیلِ موضِعِ سیاسیِ ٥زندانیانِ بندِ  داشتند. ٥رخی از زندانیانِ بندِ ب

گونه امکانات، در شرایطِ ویژه و  این .شدند ا برخوردار میمُقایسه با م زندان، از اندکی امکاناتِ بیشتر در

 ٥موضعی هم کُمکِ بزرگی باشد. مثالً بعضی از زندانیانِ بندِ  سرِ توانست برای ما زندانیانِ اضطراری، می

توانستند خبرهای بیشتر و مُوثّقی  می درنتیجه .گرفتند های خودشان می با خانوادهمُالقاتِ حضوری  گاه

، البتّه فقط ٥درمیانِ زندانیانِ بندِ  فرستند.هایشان به زندان بیاورند یا به بیرون ب ریقِ خانوادهرا از ط

نشان داده،  "مُنفعل"خودشان را  طورِ تاکتیکی زدند که به دست می خطرباگونه کارهای  کسانی به این

د و نه اعتقادی به خطر کردن خواستن اغلبِ زندانیانِ آن بند نه می وگرنه ؛در آن بند قرار گرفته بودند

 داشتند.  

ر اختیارِ زندانیانِ های نوشتاریِ بیشتری هم د های خواندنی و وسیله چنین، موّادِ غذایی و حتّا مطلب هم

این زندانیان از  .بود "تر تر و صمیمی تر و نزدیک ممُالی" ٥هم با زندانیانِ بندِ  ها نارابطۀ نگهب بود. ٥بندِ 

از طریقِ  زندانیانِ بندِ ما ن پیدا کنند.وانستند خبرهای بیشتری در رابطه با داخلِ زندات آن طریق هم می

و از  ١٤و  ١٣کردند، و سپس آن را به بندهای  هایی را دریافت می خبرها و گزارش گاه ٥زندانیانِ بندِ 

در آن بند هم اغلبِ اصغر  .بودم ستماّمن هم مُرتّب با اصغر در رساندند.  می ٨و  ٧یق به بندهای آن طر

اگر از طریقِ افرادِ دیگرِ بندشان خبر و گزارشی پیدا  امّا ،ی خارجی بودها ناها مشغولِ یادگیریِ زب وقت

 گذاشت. کرد، در اختیارِ من هم می می

 

١٦ 

 زندانیانِ افغانی...

مانندِ پاسدار  "ها آشغال"و  "بازها"پاسدارهای نگهبانِ بندها در این زندان هم دو گروه بودند: دستۀ 

ای و  نعمتی فردی بسیار عُقده مانندِ پیرمردِ مسئولِ نان. "ها مُالیم"و  "کبوترها"، و دستۀ "نعمتی"

و برای ما  های مُختلف به زندانیانِ بندِ ما گیر بدهد مسألهکرد سرِ  ورز بود، و همواره سعی می کینه

دهد یا کرد که بتواند امکاناتِ ما را کاهش ب اش را می نهایتِ تالش چنین هم .هایی ایجاد کند مُشکل

افراد را به بهداری کرد، یا  های واهی هواخوریِ ما را باز نمی به دلیل طورِ کُلّی قطع کند. مثالً به

، حتّا ٦٧جالب این بود که بعد از فروردینِ سالِ  داد. از این قبیل کارها انجام میمُرتّب  او .فرستاد نمی

داد و به آزار و اذیّتِ  که دیگر کمتر گیر می طوری ،طورِ محسوس تغییر کرده بود هرفتارِ نعمتی هم ب
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سّفانه، آن روزها ٴمُتا کرد. زد و بحث و جدل می کنایه میپرداخت، و حتّا خیلی کمتر از سابق  زندانیان می

بندی نماییم،  های ما حساسیّتِ الزم را نداشت تا این تغییرهای محسوس را مُشاهده و ثبت و جمع آنتن

 بکنیم.   ضرورهای الزم و  گیری نتیجه ها آنو از 

او همواره  .شد ا بود، تغییرِ زیادی دیده نمیدر رفتارِ پاسدارِ پیری که مسئولِ دادنِ جیرۀ نان به بنده

راه  همو  خود کرد. معموالً با زندانیِ افغانیِ کُمکِ انیان را نصیحتِ پدرانه میداشت، و زند برخوردِ مُالیمی 

زندانیِ افغانی جیرۀ نانِ لواش و یا نانی شبیه به نانِ افغانی، که  .شدند ریِ حاملِ نان داخلِ بند میبا گا

پاسدارِ پیر در این  داد. زندانیانِ بند تحویل می بهشُمرد و  شدند، را می ظاهراً در نانواییِ زندان پُخت می

 .بود و یا مشغولِ نصیحتِ آنان می یا کیفیّت و پُختِ نان، ها مشغولِ صحبت با زندانیان دربارۀ مقدار موقع

های اخیر هم مانندِ  پاسدارِ پیر در این ماهکرد.  ندانیِ افغانی هم نظارت میدر عینِ حال، او بر کارِ ز

 کرد، و رفتارش هم مانندِ سابق بود.   همیشه نصیحتِ خودش را می

بند شده بود و با او  کرد، قبالً با ابراهیم نجّاران هم مک میاین زندانیِ افغانی، که در دادنِ جیرۀ نان کُ

کرد با زندانیِ افغانی رابطه برقرار  نان، همیشه سعی می یم نجّاران در موقعِ تحویلِابراه رفاقت داشت.

ج ابراهیم نجّاران، که در شهرِ کرتیغِ اصالح و غیره از او بگیرد. کند تا خبر یا موّادِ غیرمُجازی مانندِ 

 ها در عنوانِ تنبیهی در بندِ افغانی دستگیر و توسّطِ دادستانیِ کرج بازجویی شده بود، ظاهراً مُدتّی را به

ی ها ناسواد امّا انس سواد یا بی گفت که اغلبِ زندانیانِ افغانی کم می .رانده بودذزندانِ گوهردشت گُ

که  گرایشِ سیاسی داشتند ها آن گویا، یکی دو نفر در بینِ کش و بامعرفتی هستند. ریف و زحمتش

 کرد. یکی همین فردی بود که در دادنِ جیرۀ نان به پاسدارِ پیر کُمک می

 

١٧ 

 ...بس در جنگ پذیرشِ آتش

های  در انتخابات شد. برگُزار می ٦٧ردادماهِ سالِ گانِ مجلسِ شورای اسالمیِ رژیم، خُ انتخاباتِ نماینده

ت که اگر کسی تمایُل به گف آمد و می زندان یا سرپاسدار به بندها میهای  پیشین، معموالً یکی از مقام

ها  گونه انتخابات نموضعی، معموالً کسی در ای در بندهای سرِ شرکت در انتخابات دارد، بیرون برود.

ها همۀ زندانیان  ی توّاببرخی و یا اغلبِ زندانیان، و در بندها "مُنفعلین"در بندهای  .کرد شرکت نمی

 ها آنبار،  مسئوالن کمی با سابق تفاوت داشت. این، برخوردِ ٦٧در انتخاباتِ سالِ کردند.  میشرکت 

گیری در  یٴآوردند و در حیاطی در جنبِ محّلِ را ترتیب بیرون می زندانیان را بند به بند و به تمامیِ 

زندانیانِ اُتاقِ  بُردند. ی میٴایکی به پایِ صندوقِ ر زندانیان را یکی دبع .داشتند طبقۀ پایینِ زندان نگه می

را به سالُنِ پس از مُدتّی هم همۀ ما  ؛ون کشیدند و به آن حیاط بُردندما را هم به همین ترتیب بیر

دادند که  این شانس را به ما می از ما یک برگِ انتخاباتی داده، جا به هر یک در آن .بزرگی مُنتقل کردند

که  کردیم رسیدیم، اعالم می ی میٴکی وقتی به میزِ حاملِ صندوقِ رای ما هم یکی ی بدهیم.ٴاصطالح را به
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های زندان بسیار  آهنگِ ما، برخوردِ پاسدارها و مقام رغمِ این اقدامِ هم علیکنیم.  در انتخابات شرکت نمی

، "نمک من در انتخابات شرکت نمی"گفت:  وقتی زندانی می مثالً .ح بودراه با شوخی و مزا مُالیم و حتّا هم

که، این بار  این ".آید اگر شرکت نکنی، اجناسِ کوپُنی گیرت نمی"گفت:  یکی از مسئوالن در جواب می

ی دادن را عمالً برایشان فراهم ٴبُردند و شانسِ را کردند و می صف می همۀ زندانیانِ بندها را به 

کردند، دقیقاً برای  ل میئوات ستکِ زندانیان نیز رسماً برای شرکت کردن در انتخابا نمودند، و از تک می

این منظور بود که موضعِ هر زندانی را در رابطه با موضوعِ مُهّمِ انتخابات در سیستمِ جُمهوریِ اسالمی به 

 ثبت برسانند.

هواخوری در شکوفاییِ  های ما در حیاطِ گُل و گیاه .با هوای نسبتاً گرمی آغاز شد ٦٧تیرماه در سالِ 

شدند.   آبیاری می هر روزکه  ستبای در تابستان می ها آنگرمای رو به افزایش،  به دلیلِ .کامل بودند

نه ما و نه گُل و گیاهِ حیاط مُشکلِ زیادی در آن  .رفت پیش می "عادّی"طورِ  ند بهروالِ زندگی در ب

ولِ وهفتمِ تیرماه، طبقِ معمول در راهروی بند نشسته یا ایستاده و مشغ روزِ بیستم. روزها نداشتی

شورای  ٥٩٨نامۀ  که خبرِ مربوط به قطع بودیم لویزیونِ جُمهوریِ اسالمی تماشای برنامۀ خبریِ عصر از ت

هشت ساله را  های عراق و ایران در جنگِ بس توسّطِ دولت امنیّتِ سازمانِ ملل، مبنی بر پذیرشِ آتش

که جنگ به  این بند راه اُفتاد. هیجانِ عجیبی درجوش و  و پس از حیرت و تعجّبِ اولیّه، جُنب .شنیدیم

که  این امّا ،در آن نداشت یرسید، کسی شکّ ن میبستِ شدیدی رسیده بود و باالخره هم روزی به پایا بُن

برانداز در زمانِ حیاتِ خُمینی و در این شرایطِ سیاسی و اجتماعی و با این وضعیّت به  جنگِ خانمان

 کرد.   و تعجّب میرسید، همۀ ما را دُچارِ شُوک  پایان می

ویژه برای سیاست و مشیِ عُمومیِ سازمانِ مُجاهدینِ خلق، که همواره پذیرشِ پایانِ جنگ  این قضیّه به

داشت.   کرد، عواقبِ بسیار جدّی به دنبال می را پایان یافتنِ عُمرِ رژیم تلقّی می "آخوندی"از طرفِ رژیمِ 

گفتند  می .رژیم ضعیف و در حالِ سُقوط استکرد که  می سازمانِ مُجاهدینِ خلق همواره تبلیغ و ترویج

های  راه با توده هم که اگر در زیرِ فشار روزی رژیم جنگ را اجباراً پایان بدهد، نیروهای مُجاهدینِ خلق

اکثریّتِ نیروهای چپ مُعتقد بودند که رژیم . کنند استفاده نموده و رژیم را سرنگون می مردم از فُرصت

پسندد، چراکه در چهارچوب و از طریقِ آن سیاست و در جوّی که ایجاد  جنگ را می سیاستِ ادامۀ

طورِ  زندانیانِ چپ به دارد. ایِ خودش را فعّال نگه می کند، هم مُخالفین را سرکوب و هم پایگاهِ توده می

های داخلی و های اخیر بر این نظر بودند که رژیم دیگر قادر به ادامۀ جنگ نیست، با فشار کُلیّ در ماه

و یا  دهد، زدیم که رژیم یا ابعادِ جنگ را تغییر می ما حدس می .رو است به زیادی هم رو المللیِ ینب

 شود. مجبور به پایان دادن به جنگ می یا که تحتِ شرایطِ ویژه این

و گی  واقع تبدیل به هُویّت و خودویژه واقعیّت این است که پایان دادن به جنگِ هشت ساله، که در

شخصِ  کارِ چندان آسانی نبود. حکومت رایمُعرّفِ چهرۀ رژیم شده بود، ازلحاظِ سیاسی و ایدئولوژیک ب

در طولِ  .ین جنگ بُنیان نهاده بودخُمینی سیاستِ اصلیِ حکومتیِ خودش را از همان اوایل برپایۀ ا

نِ خودش یِ مُخالفیهای رژیم و سرکوبِ تمام های گذشته هم، از سیاستِ جنگی در تحکیمِ پایه سال
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گفت:  یا می ."این جنگ، یک برکتِ االهی است"گفت:  خُمینی شخصاً بارها می بهرۀ فراوانی بُرده بود.

بارها و بارها یارانِ  "حُسین بزنیم. جنگ ادامه خواهد یافت تا وقتی که ما سیلیِ مُحکمی به گوشِ صدّام"

شُعارِ  .رِ نجف و کربال سُخن رانده بودنداز تسخی ها و مراسمِ گوناگونِ دولتی، رانی خُمینی در سُخن

و غیره در  "ردذگُ راهِ قُدس از کربال می"یا  "هجنگ، جنگ، تا رفعِ فتن"یا  "جنگ، جنگ، تا پیروزی"

بنابراین، پایان دادن به این جنگ، پس از بود.  نِ بسیاری از طرفدارانِ خُمینی آن دوره همواره وردِ زبا

خانمانیِ زیاد، تخریبِ منابعِ اقتصادی و تولیدیِ مملکت، و عوارضِ مُتنّوعِ  زخمی، بی صدها هزار کُشته و

جنگ را  ها آنکه،  این ویژه  به .نبود آسانی قابلِ توضیح و توجیه و دفاع دیگرِ ناشی از آن، از طرفِ رژیم به

شکستِ روانی و سیاسی  واقع به معنایِ پذیرفتنِ نوعی که در دادند ضعی ضعیف و دفاعی پایان میاز مو

رساند،  ها به پایان می اگر رژیم جنگ را با نوعی پیروزی در جبهه بود. ایدئولوژیک هم برای رژیم میو 

پایان دادن به جنگ در  توجیهِ امّا .بود تر می آسانبرایش توجیه کردنِ تلفاتِ جانی و مالی و اقتصادی 

 بود.   کست برایشان کاری بسیار دُشوار نوعی ذلّت و ش

توسّطِ دولتِ ایران، و با  ٥٩٨نامۀ  به هر صورت، خبرهای رادیو و تلویزیون در آن روز از پذیرشِ قطع

بسِ رسمی بینِ  های دولتی هم از امضای آتش گزارش .کایت داشتپُشتیبانیِ کاملِ شخصِ خُمینی، ح

ن، پس ها روی زندانیا گزارش اثرهای این خبرها و داد. های ایران و عراق در آیندۀ نزدیک خبر می دولت

 بود: برای زندانیانِ مُجاهد، قطعیّت و حقانیّتِ بیشتری برای تحلیل و نظر و موضعِ از شُوکِ اولیّه، دوگانه 

نتیجه  .نشینی و فُروپاشی است فاعی و عقببه این معنا که رژیم در حالتِ دکرد.  شان ایجاد می سازمان

روی رژیم در زندان افزایش بدهند، و در حمایت از سیاستِ براندازیِ فشار را بر  باید گرفتند که می می

برای زندانیان چپ، پذیرشِ ازی بکنند. شان نقش و وظیفۀ تاریخیِ خودشان را در زندان ب سازمان

بینیِ عُمومی را سبب  ی خوشبس و پایان یافتنِ احتمالیِ جنگ در آیندۀ نزدیک، نوع نامه و آتش قطع

کرد،  ها و اعمالِ رژیم را تعیین می سیاستی که به مدّتِ هشت سال تمامیِ حرکت ها آن به نظرِ .شد می

به نظرِ  گذاشت. تعاقباً بر روی زندان میرفی بر روی جامعه و مُاین امر اثرهای ژ .در حالِ پایان یافتن بود

 به اصالحاتی درکرد که دست  بس و پایان یافتنِ سیاستِ جنگی رژیم را مجبور می بسیاری از ما، آتش

کردیم که تغییرهای مُثبتی هم در  ثّر از این اصالحات، فکر میٴمُتا .های گوناگون در جامعه بزند عرصه

کند.   و سیستمِ زندان هم تغییری اساسی پیدا می آید وجود می به ها ناسیستمِ قضایی و امنیتّی و زند

و بسیاری از زندانیانِ  شود بهتر می ها نار زندزودی وضعیّت د کردیم که به طورِ واضح و روشن فکر می به

در مجموع، در نیمۀ غیرمذهبیِ زندان، نظر و تحلیلِ  .گردد شان هرچه زودتر روشن می وضعبالتکلیف 

بینی بکند،  آمدِ ناگُواری را در پس از خاتمۀ جنگ پیش ای که اتفّاقی منفی و پِی شده مُشخّص و فُرموله

 موجود نبود.

در  ،های رژیم رغمِ نوعی وحدت در صف سال جنگ، تحتِ رهبریِ خُمینی، علیدر طولِ هشت 

های  هایی هم بینِ جناح های آخر، اختالف ویژه در سال گیِ پیشبُردِ سیاست و اُمورِ جنگی، به گونه چه
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رتِ خُمینی، به دلیلِ موقعیّت و جایگاه و آتوریتۀ خاّصِ خودش و با مهاگوناگونِ درونِ رژیم موجود بود. 

های رژیم را در  توانست تمامیِ جناح کرد، می رحمی و خُشونت و استبدادی که اعمال می سیاسی و بی

اخیراً و  .نگه دارد "مُتحّد"را  ها آنگرد آورد و  شبُردِ سیاست و مشیِ عُمومیِ خوداین دوران حُولِ پی

های گوناگونِ درونِ رژیم  بینِ جناح گیِ ادامه یا پایان دادن به جنگِ هشت ساله در گونه تدریج سرِ چه به

 هایی بُروز کرده، و در حالِ شدّت یافتن بود.   اختالف

که نیروهای ایرانی قُوای نظامیِ عراق را در اغلبِ نُقاطِ مرزی به  های نخُستِ جنگ و پس از آن در سال

راه اُفتاد.   درونِ رژیم به گیِ ادامه یا اتمامِ جنگ در محافلِ گونه چه نشینی وادار کردند، بحث رویِ عقب

خواستند که با پرداختِ غرامتِ مالی از  المللی، می های بین برخی از نیروهای درونِ رژیم، با حمایت

سوز را  جنگِ خانمان های عراق و ایران، بسِ رسمی از طرفِ دولت طرفِ عراق و پذیرش و اعالمِ آتش

ویژه  اش سیاست و شرایطِ جنگی را به دارانِ نزدیکشخصِ خُمینی و بسیاری از طرف امّا ،پایان بدهند

های فکریِ  چنین برای پیشبُرد و تبلیغ و ترویجِ سیاست برای سرکوبِ مُخالفانِ درون و بیرونِ رژیم و هم

 کردند.   بر ادامۀ سیاستِ جنگی پافشاری می دانستند و نعمتی بزرگ میخودشان در منطقه، 

های  خسارت ،با کاهش در تعدادِ عملیّاتِ نظانی و رزمیِ طرفین های چهارم تا هفتمِ جنگ، در سال

های  بنابراین، تداومِ شرایطِ جنگی برای رژیمِ خُمینی فایده .یافت یانسانی و مالی هم کاهشِ نسبی م

حُسین به استفاده  با دست بُردنِ صّدام اش بسیار کمتر از سابق بود. زینهدر صورتی که ه ،فراوانی داشت

ها، استفاده از  شیمیایی برعلیهِ جمعیّتِ کُردِ عراقی و نیروهای نظامیِ ایرانی در برخی از جبهه از سالحِ

کش  های نفت های دوربُرد و زدنِ شهرهای بزرگ از طرفِ هردو رژیم، و باالخره حمله به کشتی موشک

این  یافت. ترشِ زیادی میای گُس منطقههای مُشابهِ دیگر، ابعادِ جنگ و بُحرانِ  در خلیجِ فارس و اتفّاق

های بزرگ و سازمانِ ملل بر رویِ هردو  شرایط سببِ وارد آمدنِ فشارِ زیاد و شدیدی از طرفِ قُدرت

 شد.   رژیمِ ایران و عراق می

تغییرِ شکل  .صادی و اجتماعی و حتّا سیاسی بودبستِ جنگی سبب و عاملِ بُحرانِ شدیدِ اقت در ایران، بُن

شد که نیروهایی از درونِ رژیم، احتماالً به رهبریِ رفسنجانی، به این نتیجه  عث میو ماهیّتِ جنگ با

های جنگ، تشدیدِ  المللی، وضعیّتِ بسیار بد در جبهه برسند که با توجّه به شرایطِ نامُناسبِ بین

دن به ایان دای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور، و باالخره برای مصلحتِ نظام زمانِ پها نابُحر

اش بودند که خُمینی  رسد که درنهایت هم این رفسنجانی و دارودسته به نظر میجنگ فرارسیده است. 

 رانیِ خود در سُخن خمینی دادن به جنگ تشویق و قانع کردند.بس و حمایت از پایان  را به پذیرشِ آتش

ولتِ ایران در از طرفِ د بس نامه و آتش ونُهمِ تیرماه، یعنی پس از پذیرشِ قطع از جماران در بیست

از موضعِ  .بس، بدهد یعنی پذیرشِ آتشکار،  اینخواست تَن به  اذعان داشت که او نمی وهفتمِ تیر، بیست

 )ظاهراً در اشاره به سُقراط!( صُحبت کرد.   "نوشیدنِ جامِ زهر"از  ضعف و شکست،

زیون و دیگر خبرهای رسیده به بس، طبقِ خبرهای رادیو و تلوی در یکی دو روزِ بعد از پذیرشِ آتش

که اشخاصی خُمینی را  ی مُدافعِ سیاستِ ادامۀ جنگِ درونِ رژیم، به بهانۀ اینها نازندان، گویا جری
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، از طرفدارانِ "جامِ زهر بنوشد"یید و حمایت کند و ٴاند که سیاستِ پایانِ جنگ را تا مجبور کرده

 ظاهراً .پیمایی بزنند خُمینی دست به راه در حمایت ازبریزند و  ها ناخواستند که به خیاب می خودشان 

ی مُخالف و مُوافقِ پایان ها ناهایی هم در برخی جاها بینِ طرفدارانِ جری طّیِ آن یکی دو روز درگیری

اهر شود و در یک که خُمینی مجبور شد دوباره در تلویزیون ظ دادن به جنگ روی داده بود، طوری

الیتِ ضّدِ و"علیهِ پایان دادن به جنگ را اقدامی ِ خیابانی  پیمایی و اعتراض راههرگونه ، رانیِ دیگر سُخن

یهِ سیاستِ علپایان یافتنِ هرگونه تظاهُرات  رانی، او خواهانِ در این سُخن و غیراسالمی بخواند. "فقیه

 "اسالمیبِ ضّدِ انقال"های  خواست که با این حرکت و از نیروهای انتظامی  پایان دادن به جنگ شد

های رژیم بازگشت، و همۀ نیروهای  پس از یکی دو روز آرامش به درونِ صف ع بکنند.برخوردی قاط

رسید که  به نظر مییعت کردند. وفاداری و ب ی اعالمِدرونِ رژیم با سیاستِ پایانِ جنگ و رهبریِ خُمین

 آرامش و بهبود باشد.شرایطِ سیاسی و اجتماعی در کشور، و شرایط در درونِ زندان، دیگر رو به 

 

١٨ 

 ...مُجاهدین "فُروغِ جاویدانِ"تِ عملیّا

های خبریِ رادیو و تلویزیون در روزِ  های خُمینی، برنامه رانی بس و سُخن چند روز پس از پذیرشِ آتش

هایی مبنی بر آغازِ حمالتِ نظامیِ جدیدی از طرفِ نیروهای سازمانِ مُجاهدینِ  سوّمِ مُردادماه گزارش

زندانیانِ مُجاهد طبعاً این عملیّاتِ نظامی را  کردند. ایران را پخش  خاکِ عراق به غربِاز داخلِ خلق 

فهمیدیم که این قضیّه چه اثرها و عواقبِ مُخرّبی  خوبی می ما به امّا ،دانستند زِ پایانِ عُمرِ رژیم میآغا

 "عادّی"دی اوضاع در زندان هنوز هم آن روز و شبِ بع عیّت و شرایطِ زندان داشته باشد.تواند در وض می

 .کردند های معمولیِ خود را پخش می معمول برنامه رادیو و تلویزیونِ زندان هم طبقِ رسید. ه نظر میب

ی در جریانِ خبرهای حدّز طریقِ این امکاناتِ حکومتی تاحتّا در روزهای بعدی هم ما هنوز ا که طوری

 گرفتیم.   قرار می "فُروغِ جاویدان"نیروهای مُجاهدین تحتِ عُنوانِ  روزهای اوّل و دُوّمِ عملیّاتِ نظامیِ

روزِ جُمعه هفتمِ مُرداد، ناگهان تمامیِ روالِ زندگی و دنیای ما در زندان زیرورو شد و به هم ریخت.  

ان لویزیونِ بند را با خودشخواستند که دستگاهِ ت عصرِ آن روز، تعدادی پاسدار به داخلِ بند آمدند و می

مُعترض بودیم که چرا و به دلیلِ چه  ها آنکردیم و حتّا شدیداً به  ما با پاسدارها جرّوبحث می .ببرند

ها این بود که  تصّورِ ما در آن لحظهاند که تلویزیونِ بند را ببرند.  گرفته  تصمیم ها آنخالفی از طرفِ ما، 

خواهند  بند، می اقعی یا واهی از طرفِ زندانیانِهم به دلیلِ خالفی و فقط تلویزیونِ بندِ ما را، آن ها آن

 ستماّدر  .ویزیونِ بند را با خودشان بُردندای، دستگاهِ تل به هر صورت، پاسدارها بدونِ گفتنِ کلمهببرند. 

 ٥زمان تلویزیونِ همۀ بندها، و حتّا تلویزیونِ بندِ  با بندهای دیگر، تازه متوجّه شدیم که پاسدارها هم

 اند.   اصطالح مُنفعلین، را هم بُرده هیعنی بندِ ب
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در  پرداختیم. تِ موجود در زندان میها و وضعیّ خبرها و اتفّاق وتحلیلِ آن شب تا دیروقت، ما به تجزیه

بس و خاتمه دادن به  گونه بود: به دلیلِ پذیرشِ آتش بندهای چپ، در مجموع نظرِ غالب در آن شب این

ویژه به دلیلِ حمالتِ نظامیِ اخیرِ  ی مُختلفِ درونِ رژیم، و بهها ناهای بعدی بینِ جری جنگ و درگیری

، صطورِ خاّ و زندانیانِ مُجاهد به طورِ کُلیّ، خواهند که زندانیان به مُجاهدین به غربِ کشور، مسئوالن نمی

اظِ امنیّتی لح بنابراین، به .ها قرار بگیرند ربوط به آن موضوعهای م مسألهها و  در جریانِ خبرها و گزارش

رسیِ  اند که برای مُدتّی دست ، مسئوالنِ زندان احتماالً تصمیم گرفتهها ناو برای حفظِ آرامش در زند

ها ندهند تا اوضاع و حتّا مُمکن است که روزنامه هم به بند به رادیو و تلویزیون را قطع کنندزندانیان 

رسیِ ما به منابعِ  ه در بدترین حالت شاید دستبراساسِ چنین تحلیلی، تصّورمان این بود ک تر بشود. آرام

رسید که رژیم  اش هم نمی ها، کسی به خیال در این لحظهکوتاهی قطع بکنند.  را برای مدّتِخبری 

 شاید هدف و برنامۀ شومی در نظر داشته باشد.  

دادند،  بح به بندها میهایی را که معموالً صُ فقط روزنامه .رسید به نظر می "عادّی"ع آرام و روزِ بعد، اوضا

آهنگی بینِ تمامیِ بندهای چپ، آن روز در رابطه با بُردنِ تلویزیون و قطعِ  با همز ندادند. آن رو

در همۀ بندها، ای زدیم.  رکتِ اعتراضیِ گُستردههای رادیویی و ندادنِ روزنامه، ما دست به ح برنامه

های  ها و اعتراض ه حرفسرد ب آرام و خون ها آن .دغریب بو و پاسدارها بسیار عجیب العملِ برخورد و عکس

که تصّور  طور همان رفتند. بستند و می درِ بند را میتفاوتی  سپس با بی دادند، گاه بسیار تُندِ ما گوش می

بینیِ ما، نه  برخالفِ تصّور و پیش امّا ،یِ منابعِ خبریِ ما را قطع کردندتمام ها آنکردیم،  بینی می و پیش

بستنِ سرتاسری و را نیز برای بندها باز نکردند.  های هواخوری  نه بعدازظُهرِ آن روز حیاطصُبح و 

 ها آنکه  های ما، مبنی بر این ها و توجیه زمانِ هواخوری امری بسیار غیرمُنتظره بود، و با تحلیل هم

ما دلیلی  .ادی نداشتاناییِ زیهای امنیّتی قطع کنند، خو خواهند منابعِ خبریِ زندانیان را به دلیل می

خُالصه، تمامِ مدّتِ بعدازظُهر دیدیم.  ر این زمان در زندان نمیها د زمانِ تمامیِ هواخوری برای بستنِ هم

عطیل شدنِ هواخوری دریافت کوبیدند تا دلیل و پاسُخی برای ت تا آن شب، زندانیان درهای بندها را می

کردند، و یا  یا سکوت می ها آن .شده بود آهنگ دست و هم سدارها یکالعمل و پاسُخِ تمامیِ پا عکسکنند. 

اند که فعالً هواخوری را  های باال دستور داده دستِ ما نیست؛ مقام"گفتند:  مانند فقط می با آرامشی بی
 ".باز نکنیم

گرفتیم که روزِ بعد   تصمیم .دهای گوناگون مُذاکره و مشورت شدزنی، بینِ بن آن شب، از طریقِ مورس

، دست موردِ هواخوری و دیگر امکاناتِ حیاتیِ بندها آهنگ، در رابطه با قطعِ بی جمعی و هم طورِ دسته به

های اعتراضی شرکت  گونه اقدام ، که معموالً در این٥زندانیانِ بندِ  به اعتراض و اعتصاب بزنیم.

هرچند جُزئی برای ما  رشِرسی به خبر و گُزا توانستند منبعِ دست کردند، در این مقطعِ حسّاس می نمی

بود. ما درِ بند  ها نا، فردا صُبح پاسدار نعمتیِ معروف سرشیفتِ نگهب٦در بندِ خودمان، یعنی بندِ باشند. 

پاسدار نعمتی درِ بند را باز کرد و با تعجّب نگاهی قطعِ امکاناتِ بند اعتراض کنیم. به بُردن و  را زدیم تا

تفاوتیِ خاصّی که ابداً  با آرامش و سردی و بی سپس .بودیم، انداختدرِ بند جمع شده  به ما، که پُشتِ
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 .اندیشم به امکانات و مادیّات نمیمن جایِ شما باشم، زیاد اگر "خورد، فیلسوفانه گفت:  به تیپِ او نمی
درِ بند را بست و  سپس "این فُرصتِ خوبی است که به آینده و زندگی و فامیلِ خودتان بیندیشید. اتفاقاً

ترین  سردی و آرامش، از عجیب ترین پاسدارها، و با این خون چنین بیانی از یکی از آشغالرفت. 

در حال و هوایی که ما در آن بودیم، توجّهِ جدّی و عمیقی  امّا .اُفتاد ود که در زندان اتفّاق میچیزهایی ب

 کردیم.   های ظریف نمی به این نُکته

 

١٩ 

 ن...تعطیلی و بسته شدنِ کاملِ زندا

برخوردِ پاسدارها و  .یافت میهای گوناگونی ادامه  ما به شکل در روزهای بعد، اعتراض و اعتصابِ

رسید که برخوردِ برخی از  به نظر میشد.  تر می روح تر و بی و مُالیمروز سردتر  به مسئوالنِ زندان هم، روز

تر  تر و دفاعی عملِ زندانبانان مُنفعلال شد، عکس تر می تر و عصبی زندانیانِ چپ هرچه تُندتر و رادیکال

به فکرِ این چیزها "بود:    شنیدیم این از پاسدارها می از بعضی .  این روزها، تنها حرفی که گاهگشت می
هایی  چنین جُمله در سابق ".از این فُرصت استفاده کنید و به زندگی و آیندۀ خودتان بیندیشید .نباشید

 .شد ن لحن و به این شکل، شنیده میای اوالنِ زندانِ جُمهوریِ اسالمی، بو مسئنُدرت از زبانِ پاسدارها  به

برخی از زندانیان مُعتقد ها چیست.  ان از بیانِ این جُملهش آوردیم که منظور و هدف ما واقعاً سر درنمی

بدونِ پیروزیِ گ، گیِ روحی و روانیِ ناشی از پایان یافتنِ جن نوعی افسُرده  بودند که پاسدارها مُبتال به

نه فقط به دلیلِ پایان یافتنِ  ها آنگیِ  کردند که افسُرده بعضی دیگر از زندانیان فکر می .باشند قطعی، می

ترِ مرگ بودنِ که شاید ناشی از اتفّاقِ دیگری مانندِ بیماریِ شدید یا در بس بدونِ پیروزیِ جنگ، بل

 ع پیدا بکنیم.خواهند ما از آن اطالّ که  نمی خُمینی و غیره است

شد که هدفِ مسئوالن فقط  در طّیِ چند روزِ پس از تعطیلیِ کاملِ زندان، تدریجاً برایمان روشن می

خواهانِ قطعِ هرگونه  ها آندراساس،  .ای خبرگیری از بیرونِ زندان نیسته رسیِ ما به منبع قطعِ دست

که حتّا  ی دو نیمۀ مذهبی و غیرمذهبی بلتنها بینِ بندها هم نه رابطه بینِ بندهای مُختلف بودند، و آن

شد که زندانیان را به  در همین رابطه، تدریجاً معلوم می بندهای موجود در هر نیمۀ زندان. مابینِ

خواست ما  نبود که زندانبان نمی شکّیدیگر  .اند ها را کامالً قطع کرده القاتمُو برند،  بهداری نمی

جلویِ  ها آندر عینِ حال،  .ها داشته باشیم یان و با خانوادهدیگر زندان و ارتباط با ستماّگونه امکانِ  هیچ

بنابراین،  یزیون و غیره را هم گرفته بودند.دریافتِ هرگونه خبر و اطالّعات از طریقِ روزنامه و رادیو و تلو

 ر داشتیم.  لحاظِ اطالّعاتی و امنیّتی، زندان کامالً بسته شده بود و ما در قطعِ ارتباطِ کامل قرا به

درمیانِ زندانیانِ غیرمذهبی، در رابطه با چراییِ این وضعیّت، دو گرایش در حالِ شکل گرفتن بود.  

چنین  گرایشِ اوّل مُعتقد بود که در رابطه با سیاستِ تداومِ جنگ و نحوۀ پایان دادن به آن، و هم

های  حهایی بینِ جنا ، درگیریهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعیِ گوناگونِ دیگر ها و مُشکل مسأله



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   196

 

مُجاهدینِ خلق هم  های نظامیِ سازمانِ از طرفِ دیگر، رژیم با حمله .مُختلفِ رژیم در جریان است

رسیِ زندانیان  گرفته است که در شرایطِ کُنونی از دست  به نظرِ این گرایش، رژیم تصمیم رو است. به رو

گی و رادیکالیسم و شورش در  زده احیاناً دُچارِ هیجان ها آن ابه هرگونه اطالّعات و خبر جلوگیری کند ت

های  های ما در ماه خالفِ نظرِ گرایشِ اوّل، مُعتقد بود که تمامیِ مُشاهدهدوّم،  ندان نشوند. گرایشِز

ویژه زندانیانِ مُجاهد، به  دهد که خودِ عواملِ رژیم مشغولِ تحریکِ زندانیان، به گُذشته نشان می

و پس گرفتنِ  ها نابنابراین، سیاستِ بستنِ کاملِ زند .اند گیریِ هرچه تُندتر بوده موضع رادیکالیسم و

احیاناً  رسیِ ما به خبر و اطالّعات و تمامیِ امکاناتِ زندانیان را نباید فقط در رابطه با جلوگیری از دست

بود، و یا در حالِ اتفّاق  به نظرِ این گرایش، ماجراهای دیگری اتفّاق اُفتاده رادیکالیسم و شورش دید.

تمایُلِ برخی از افرادِ این گرایش، از  .شد هایی از طرفِ زندانبان می رکتبود، که سببِ چنین رفتارها و ح

ها مُعتقد بودند که در  این باشد. رده و یا در بسترِ مرگ میجُمله به این احتمال بود که شاید خُمینی مُ

لحاظِ روحی هم،  به .های احتیاطی بزند ت به چنین حرکتن دسچنان شرایطی، طبیعی است که زندانبا

به هر صورت، در این زمان کسی یا  کنیم. د که ما روزانه مُشاهده میدر همین وضعیّتی خواهند بو ها آن

های  که شاید رژیم مشغولِ اقدام ای مبنی بر این شده جریانی در زندان، اندیشه و بیانِ فرموله

 کرد. باشد، ارائه نمی ها ناای در زند سابقه آمیزِ بی هکارانه و توطئ جنایت

دانستیم که در چنین وضعیّتِ اضطراری یافتنِ هرگونه خبر و اطالّعات، هرچند جُزئی  از رویِ تجربه می

چنین برای  بینانه و بهتری از شرایطِ جامعه و زندان، و هم و غیرمُستقیم، برای درک و تحلیلِ واقع

در تمامیِ بندها، با استفاده از هر وسیله و از هر راهی،  ت و مُبارزه، نقشِ کلیدی دارد.ومدهیِ مقا سازمان

 .گذاشتم دیگر زندانیان در میان می کردیم و با خبر و اطالّعاتِ هرچند جُزئی و غیرمُهّم را پیدا می

ن از آگاهی و شد که در این نیمۀ زندان همۀ ما در سطحی مُعیّ ارش، سبب میزشِ دائمیِ خبر و گُچرخ

های هواخوری بسته بودند، بنابراین رابطه بینِ   چون حیاطشیم. های زندان با اطالّع از شرایط و واقعه

زنی در طولِ شب، یعنی با  از طریقِ مورسعمدتاً  و ،دشواری در طولِ روز به ی مُجاورها ناساختم

قوّا یا کفِ دست، ای مُ عِ نوری و تکّهها و منب های سلّول های فلزّیِ پوششیِ پنجره استفاده از کرکره

های کُدِ مورسیِ بینِ زندانیان در  پاسدارها و مسئوالنِ زندان مُذاکره گرفت. طبعاً صورت می

قضیّه اهمیّتِ شرایطی که ما در آن قرار داشتیم، این  .توانستند دریافت کنند جاور را میی مُها ناساختم

 زن، از مسئوالنِ زندان مخفی بماند. د که هُویّتِ افرادِ مورسبو زیادی دیگر نداشت. فقط مُهّم این 

شده به مُالقات نبُردند،  مُردادماه، وقتی زندانیانِ بندها را در روزهای از پیش تعیین و دوّمِ در هفتۀ اوّل

هم که  آن دسته از زندانیانی طورِ کُلیّ قطع شد. از زندان به آخرین روزنۀ اُمیدِ ما برای ارتباط با بیرون

به  ،گیری و بیشتر هم از زاویۀ پیش ،مدّت کردند که زندانبان فقط برای کوتاه تا این موقع هنوز فکر می

اُفتاده باشد تا رژیم به  پذیرفتند که باید اتّفاقِ مُهمی  دست زده است، حاال می ها نابستنِ کاملِ زند

شد که  ها البتّه سبب می تعطیلیِ مُالقات زند.تِ مُالقاتِ همۀ بندها دست بتعطیلیِ بدونِ دلیل و درازمدّ

بنابراین،  .تاحدّی در سطحِ جامعه پخش بکنند کار شوند، و خبرِ این قضیّه را ها بالفاصله دست به خانواده
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مدّت تعطیل کند، معلوم بود که عواقبِ این کار را  ها را طوالنی داشت که مُالقات  اگر رژیم تصمیم

های احتمالیِ آن  هایش، ریسک بود و با توجّه به اهمیّتِ شرایط و ضرورتِ اقدام بینی کرده بررسی و پیش

 پذیرفت. را هم می

ویژه تعطیل  به هر حال، در بندِ خودمان ما تصمیم گرفتیم که در اعتراض به این شرایط و وضعیّت، به

ه پاسدارها اعالم کردیم که ب .گرمان، دست به اعتصابِ غذا بزنیمشدنِ مُالقاتِ بند و گرفتنِ امکاناتِ دی

غذایِ زندان را در اعتراض به تعطیلیِ مُالقات و بسته شدنِ هواخوری و غیره، برای مدّتِ سه روز ما 

ح آن دادند، ما با اعتراض و توضی در هر وعده، وقتی جیرۀ غذاییِ زندان را تحویل می گیریم. تحویل نمی

 های ما، هنوز هم بسیار آرام و انفعالی بود.   ها به این اقدامبرخوردِ پاسدار .دادیم را به پاسدارها پس می

حاال، در نیمۀ غیرمذهبیِ زندان، دیگر نه خبرِ  ه و حالتی خُوفناک فُرورفته بود.زندان در سکوتی کُشند

ی ها نابینِ زندانیان در ساختم ستماّکه  با توجّه به اینگرفت.  نه اتفّاقِ خاصّی صورت میبود و  مُهّمی 

ها بسیار محدود شده بود.   گرفت، ارتباط زنیِ نوری صورت می ها و از طریقِ مورس جاور فقط شبمُ

خبرها فقط مربوط و محدود به  .دیگر برسانند م نداشتند که به یکدرواقع، بندها خبرهای زیادی ه

های ارتباطی،  نالهنوز هم مُهّم بود که این نوع کا ها در بندهای گوناگون شده بود. بها و اعتصا اعتراض

 برای یک موقعیّتِ احیاناً بسیار اضطراری، فراهم و فعّال و باز باشند.

 

٢٠ 

 آغازِ مُجاهدکُشی...

در طولِ یکی دو  یِ زندان تغییری اساسی پیدا کرد.بعد از هفتۀ اوّلِ مُردادماه، وضعیّت در نیمۀ غیرمذهب

کردند، و ماجرای  هایی را گزارش می ها و مُشاهده قروز، یعنی هشتم و نُهمِ مُرداد، بندهای مُختلف اتفّا

جوشِ زیادی در  و پچ و جُنب صدا و پچ روزی، صُبحِ زود، از سروشد.  تر می زِ زندان هرچه پیچیدهمرمو

فرزین و مُحمّدرضا طبابتی، که هردو ر سلّولِ خودمان از خواب پریدم. داخلِ راهروی بند، من د

هرسه به در حالی که  .بیرون کشیدندام آمدند و مرا از سلّول  اب به سُراغسحرخیزتر از من بودند، با شت

اند.   ی را به حیاطِ هواخوریِ ما آوردهگفتند که پاسدارها تعدادی زندان به من  دویدیم، سمتِ تهِ بند می

بند قبل از ما  دیدیم که تعدادِ زیادی از زندانیانِ شدیم،  های توالت و حمّامِ بند نزدیک  وقتی ما به اُتاق

اطِ حی ها آنها،  های فلزّیِ پوششیِ پنجره الیِ کرکره به در سکوتِ کامل و از ال .بودند  دهجا رسی به آن

نوبت منظره  ها توافُق کرده بودند که تدریجاً بچرخند تا همه بتوانند به بچّه هواخوری را زیرِ نظر داشتند.

های  رسیدند، مُشاهده کسانی که به جلوی پنجره می درضمن، .ماجرای داخلِ حیاط را تماشا کنندو 

های  پس از تماشای نوبتیِ حیاط، از اُتاق یی هم کهها آن کردند. هسته برای بقیّه گزارش میخودشان را آ

های خودشان با  وتحلیل و بحثِ مُشاهده آمدند، در راهروی بند مشغولِ تجزیه توالت و حمّام بیرون می

 شدند.   دیگران می
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بود:  چه دیدیم، این آنن هم صحنۀ داخلِ حیاط را دیدیم. الخره، نوبتِ ما سه نفر شد و ما خودمابا

بسته، در  های شخصیِ خودشان ولی با دمپاییِ زندان و چشم تعدادِ شاید بیست نفر زندانی، در لباس

ید که آیا این شد فهم نمی سته و به دیوار تکیه داده بودند.ردیف روی زمین نش ضلعِ شرقیِ حیاط به

دارِ زندانِ  اند یا از زندانیانِ سابقه زندانیان، که به نظر آرامشِ عجیبی هم داشتند، تازه دستگیر شده

که  ی ناآشنا هم در حیاط حضور داشتندتعدادِ زیادی پاسدارها باشند. دمان و یا زندانی دیگر میخو

حاج داوود لشگری را  فرادِ داخلِ حیاط، ما فقطاز ا سرشان را از تَه تراشیده بودند. مویِ ها آنبعضی از 

کردیم، پاسدارها دو نفر از آن  ای که ما سه نفر بیرون را تماشا می در آن چند دقیقه شناختیم. می

دو نفرِ دیگرشان را هم از توالت بیرون  .د و به توالتِ داخلِ حیاط بُردندزندانیان را سرِ پا بُلند کردن

کردیم تا  باید حرکت می شده بود، داندند. وقت و نوبتِ ما تمام تویِ صف برگر آوردند و پیشِ بقیّه در

 افرادِ دیگری جایِ ما را در جلوی پنجره بگیرند.  

ها، معلوم شد که پاسدارها تنها کاری که در حیاطِ هواخوری انجام  های بچّه از روی مجموعه مُشاهده

یکی به  جا یکی برند، و در آن ر به جلویِ توالتِ حیاط میدهند این است که زندانیان را دو نفر دو نف می

ها گُزارش دادند که پاسدارها دارند همۀ آن زندانیان را از  پس از مُدتّی، بچّهفرستند.  داخلِ توالت می

وقتی دروازه باز برند.  ساختمانِ اصلیِ زندان می طریقِ دروازۀ بزرگِ حیاط به مُحوّطۀ بیرونیِ مجموعۀ

به  داخلِ مُحوّطۀ بیرونی ریخته است.ها در پُشتِ دروازه در  انیانِ بند دیدند که تلّی از دمپاییشد، زند 

و دروازه را  ندانیان از حیاطِ ما بیرون رفتندهر حال، حاج داوود لشگری و همۀ پاسدارها با آن گروهِ ز

در داخلِ  امّا .برگشته بود هواخوریِ ما در حیاط نبود، و سکوت و آرامش به یدیگر هم بستند. هیچ خبرِ

این زندانیان  گیری بود. اغ، تازه در حالِ اوُجهای د وتحلیل و بحث جوش و هیجان، و تجزیه و بند جُنب

از زندانیانِ زندانِ خودمان بودند یا تازه دستگیر شده بودند؟ برای  بودند و از کُجا آمده بودند؟ آیاکی 

بُردند؟  را به کُجا می ها آنبُردند؟ از طریقِ دروازۀ حیاط،  توالت می را در حیاطِ هواخوریِ ما به ها آنچه 

های  سئوالا دمپاییِ زندان به پا داشتند؟ های شخصیِ خودشان را پوشیده، امّ چرا این زندانیان لباس

 کرد.   خود مشغول می مُشابه و مُتعدّدِ دیگری هم ذهنِ همۀ ما را به

طرفِ زندانیانِ بند ارائه های گوناگونی هم از  و تحلیل جرا مشغول بودیمبه بررسیِ این ماها ما  تا ساعت

پایان دادنِ جنگ بازداشت که به دلیلِ اعتراض به  از عواملِ خودِ رژیم هستند ها آناز جُمله:  شد. می

از  ها آن .اند یّاتِ نظامی دستگیر شدهعمل از مُجاهدینِ خلق هستند که در غربِ کشور و در ها آن .اند شده

سطحِ شهرِ تهران گیری از فعالیت و شورشِ احتمالی، در  برای پیش هوادارانِ مُجاهدین هستند که

اضطراری مُوقتاً بازداشت که در این شرایطِ  زندانیانِ آزادشدۀ سابق هستند ها آن .اند بازداشت شده

کس  هیچ .ازه دستگیرشده هستندزندانیانِ ت ها آنگرایشِ عُمومی در بند این بود که آخر. لی و ا .اند شده

 دلیلی منطقی برای چنان تصوّر و زندانیانِ زندانِ خودمان باشند. از ها آنکرد که شاید  تصوّر نمی

دستگیریِ بُردنِ نوبتیِ زندانیان به توالت، ما را به یادِ زمانِ  پذیرشِ چنین موضوعی وجود نداشت.

کردیم که شاید  بُردند، فکر می را در حیاطِ ما توالت می ها آنکه  با توجّه به این انداخت. خودمان می
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ای که کسی توضیحی برایش  تنها مُشاهده کنند. نزدیکی در جایی بازجویی میرا در همین  ها آن

 ها در پُشتِ دروازۀ حیاطِ هواخوری بود. نداشت، تلّی از دمپایی

همان برنامۀ صُبح  .به حیاطِ هواخوریِ ما آوردندباز گروهِ مُشابهِ دیگری از زندانیان را، بعدازظُهرِ آن روز 

زنی با بندهای دیگر در ساختمانِ  آن شب، وقتی با مورس گی را بیرون بُردند. بعد هم همه و تکرار شد

ه هایی از زندانیان را آن روز یا روزِ قبل به همان ترتیب ب مُجاور رابطه گرفتیم، معلوم شد که گروه

ترین  ، بندهایی که در شُمالی٨و  ٧عالوه بر آن، زندانیانِ بندهای اند.  های دیگر هم آورده  حیاط

های ضلعِ شُمالیِ خودشان مُحوّطۀ پُشتِ مجموعۀ  های سلّول ساختمانِ زندان قرار داشتند و از پنجره

ان تئاترِ زند دادند که به نظرشان در اطرافِ منطقۀ آمفی دیدند، گُزارش می ساختمانِ اصلیِ زندان را می

رسیدیم  در مجموع، تا اینجا به این نتیجه میکشی در جریان است.  سیستمِ فاضالب و کانالکارِ تعمیرِ 

ا ر ها آندستگیر کرده است، که در زیرِ بازجویی هستند و ما   که ظاهراً رژیم تعدادِ زیادی زندانی را اخیراً

تمِ فاضالبِ زندان کشی و تعمیرِ سیس انالزمان، زندانبان مشغولِ ک هم .بینیم های گوناگون می  در حیاط

کردیم که این زندانیانِ تازه دستگیرشده از هر  درضمن، ما خودمان را توجیه و قانع می د.باش نیز می

 جماعتی که باشند، علّتِ اصلیِ بسته شدنِ کاملِ زندان هستند.

پس از هفتۀ اوّل، زندانیانِ ر کرد. ت پیچیده را باز هم کمی  هایی چند در روزهای بعد، قضیّه مُشاهده امّا

گفتند که اغلبِ  می .بینند رهای ناآشنایِ زیادی را میپاسدا ها آندادند که  بندهای مُختلف گُزارش می

رسند، و  روح به نظر می اند، در مجموع بسیار خسته و افسُرده و بی مویِ سرشان را از تَه تراشیده ها آن

گونه پاسدارها را در  گاهی این ٨و  ٧مثالً، زندانیانِ بندهای  شوند. هر میر پُشتِ درِ بندها ظانُدرت د به

 ها آنسرِ تراشیده و با ماسک و لباسِ سالّخی،  دیدند؛ با مویِ تئاترِ زندان می مُحوّطۀ اطرافِ آمفی

بودند.   پاشیِ آن منطقه  پاشی یا آب سم مشغولِ استراحت و سیگار کشیدن و گاهی هم مشغولِ

حوّطۀ طرفِ مُ هایی از جادّۀ پُشتِ بندشان به ها کامیون دیدند که بعضی شب ن، این زندانیان میچنی هم

ها، برخی معمولی و روباز و  دیدند که همان کامیون پس از مُدتّی هم می .روند تئاتر می اطرافِ آمفی

تِ بندشان عُبور گردند و از پُش ای برمی دار، با محموله بعضی دیگر روپوشیده و برخی حتّا یخچال

 کنند.   می

های روباز که محمولۀ  ویژه کامیون ها، به خُالصه، زندانیانِ این بندها مشکوک بودند که محمولۀ کامیون

زدند، و از  مُرتّب درهای بندها را می ها آن .دشد، شاید اجسادِ انسانی باش ه میبا چادُری پوشاند ها آن

تئاترِ زندان چه خبر است؟   شتِ آن بندها و در اطرافِ آمفیپرسیدند که در منطقۀ پُ می ها نانگهب

دراثرِ فشارِ مُداومِ این زندانیان، باالخره  امّا .زبان بودند ، در ابتدا ساکت و بیپاسدارها طبقِ روالِ آن روزها

پاسُخِ  های زندانیان جواب دهد. سئوالمجبور شدند که حاج داوود لشگری را به آن بندها بیاورند تا او به 

ارِ تعمیر و ما در مُحوّطۀ زندان مشغولِ ک شان راحت باشد. برادران خیال"گونه بود:  داوود لشگری این
کنید، و رُفقای شما در  نه حذف و تصفیۀ زندانیان، که شما احتماالً تصوّر می تصفیه هستیم؛ البتّه
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مدتّی است که مشغولِ تعمیر و  ما کنند. اند و هنوز هم می را کرده طورِ وسیعی آن کارها شوروی به
های شما، که البتّه کاری غیرمُجاز هم  مُشاهده و سیستمِ آبِ گرمِ زندان هستیم. تصفیۀ سیستمِ فاضالب

چون در حالِ حاضر  باشد. زندان می است، در رابطه با همین عملیّاتِ تعمیر و تغییر و اصالح در
های معمولی و اصلی به آشپزخانه برسانیم،  از طریقِ دروازهها را  توانیم موّادِ غذایی و دیگر محموله نمی

شاید شما  ئاتر به داخلِ زندان تحویل دهند.ت ها بارهای خودشان را باید از طریقِ آمفی بنابراین کامیون
های  پاشیِ کانال مشغولِ سم ها آن .از از راهِ غیرمُجاز، دیده باشیدداری را هم، ب برادرانِ پاسدارِ ماسک

ها و شیوعِ احتمالیِ  حّدوحسابِ پشّه زِ فاضالب هستند تا در گرمای مُردادماه از رُشد و تولیدمثلِ بیروبا
 ".ویژه از پخش شدنِ بوی نامطبوعِ فاضالب، جلوگیری کنند های واگیر و مُسری، و به بیماری

کردند  تصوّر می ها آن .تر شد شان کمی راحت منطقی خیال زندانیانِ این بندها، با شنیدنِ چنین توضیحِ

بافی شده  ید دُچارِ خیالهای به نظرِ خودشان مشکوک، شا که به دلیلِ بسته بودنِ زندان و مُشاهده

پس از رفتنِ داوود لشگری، و اندکی تعقّل و تفکّر و بحثِ بیشتر، به این نتیجه رسیدند که چنین بودند. 

 .گیِ او اصالً انطباق ندارد همیشهفتارِ معمولی و روشِ برخوردی از طرفِ او بسیار غیرعادّی است، و با ر

بود که به  کردند که چرا و به چه دلیل حاج داوود لشگری باید مجبور می ل میئوااز خودشان س ها آن

این کارها را  توضیح دهد، و تازه  ها آنگرفت به  بیاید، دربارۀ کارهایی که در زندان صورت می ها آنبندِ 

مپن و داوود لشگری در زندان همیشه فردِ الت و لُ نظیری بکند؟ دی و آرامشِ بیسر ونهم در کمالِ خ

هم در  دید، آن باید خودش را به قانع کردنِ زندانیان مجبور می پس حاال چرا .بهادُر و زورگویی بود بزن

ه زندان کامالً های زندان انجام داده باشند؟ در شرایطی ک قولِ او، کارِ خالفِ ضابطه حالی که زندانیان، به

چنین کاری را  ه است، چرا او باید مجبور باشدگرفته شد ها آنبسته و تمامیِ امکاناتِ زندانیان هم از 

 انجام بدهد؟  

تصمیم  و نیّتِ داوود لشگری مشکوک شدند.، درنهایت به تمامیِ توضیح و رفتار ٨و  ٧زندانیانِ بندهای 

های  لو با گذاشتنِ نگهبان در نُقاطِ مُختلفِ بندهایشان، از سلّویافته،  طورِ سازمان گرفتند که آن شب به

م مُحوّطۀ بیرون را تحتِ نظر بگیرند تا کشف کنند که ماجرای مُحوّطۀ پُشتِ طورِ مُداو ضلعِ شُمالی به

های مُجدّد در آن شب، تصوّر و گرایشِ غالب در  پس از مُشاهدهتئاتر واقعاً چیست.  اطرافِ آمفیبندها و 

الِ احتم شده با چادُر، به های روبازِ پوشانده گونه بود که حّداقل محمولۀ کامیون ینِ زندانیانِ آن بندها اینب

قدر غیرقابلِ تصوّر و باورنکردنی بود، که برخی از  این قضیّه هنوز هم آن باشد. امّا زیاد اجسادِ انسانی می

فشارِ ناشی از شرایطِ اضطراریِ موجود در زندان،  اثرِ باز سعی داشتند خودشان را قانع کنند که در ها آن

داوود  اند. البتّه شدید شده گرایی و توهُمِ  و ذهن بافی و بدبینیِ بیش از حّد نسبت به زندانبان، دُچارِ خیال

را هرچه بیشتر گیج های خودش مُوّفق شده بود که برخی از این زندانیان  لشگری هم با توضیح و دلیل

شان قبول داشتند که  شده هم، تهِ دل هرچند که حتّا برخی از همین زندانیانِ گیج .دراه کن و گُم

 ها احتماالً اجسادِ انسانی بودند. محمولۀ کامیون
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کردیم و  زنی دریافت می را، ما از طریقِ مورس ٨و  ٧های زندانیانِ بندهای  در سایرِ بندها، این مُشاهده

برای ما بسیار ناباورانه ها و تصوّرهای آنان  مُشاهده .گرفتیم ا قرار میدر جریانِ ماجر طورِ غیرمُستقیم به

از یک طرف،  د.طوری بودن ها تقریباً همین در نیمۀ غیرمذهبیِ زندان، در این مقطعِ زمانی، روحیّهبودند. 

به ما نشان ای را  نتظرههای غیرمُ ها غیرعادّی بودنِ اوضاعِ زندان و وقوعِ احتمالیِ اتفّاق برخی مُشاهده

کننده نبودند که بتوانیم به تحلیل و تصمیمی  های ما در آن حدّی قانع از طرفِ دیگر، مُشاهده .دادند می

بر همۀ  نوعی سردرگُمی و دلهُره و نگرانیِ شدیدیسیم. بینانه از وضعیّتِ داخلِ زندان بر قطعی و واقع

اطّالعاتِ تر خبر و  که هرچه سریع ستبای می بست، رفت از این بُن رونبرای بُزندانیان غالب شده بود. 

های  به اقدام کردیم و ست ریسک میبای یافتنِ چنین اطالّعاتی هم میبرای  .کردیم مُوثقّی پیدا می

 زدیم. دست می یخطردار

 

٢١ 

 شرایطِ اضطراری... یافتنِ خبر و اطالّعات در

و اغلب هم دنبالِ  گذراندیم را باهم می مان ترِ وقتآن روزها من و سیاوش و برخی دیگر از رُفقا بیش

های فراوان  پس از مشورت بودیم. ضعیّتِ اضطراری در زندان راهی برای یافتنِ اطالّعاتِ مُوثقّی دربارۀ و

 مالیِ اطالّعاتِ مُهّم و مُستقیمترین راه و امکان برای یافتنِ احت به این نتیجه رسیدیم که بهترین و آسان

ای باشد که به پاسدارِ پیرِ مسئولِ نان  های داخلِ زندان، شاید از طریقِ زندانیِ افغانی در رابطه با اتفّاق

و حتّا چند نفری باهم آن را تمرین کردیم؛  زم را دیدیمهای ال طرحی ریختیم و تدارککند.  کُمک می

گرفت،  ار صورت میب به بند، که روزانه یا دو روز یک قرار بر این بود که در موقعِ تحویل دادنِ جیرۀ نان

شناخت و با او  تعدادی از ما پاسدارِ پیر را سرگرم کنیم تا ابراهیم نجّاران، که زندانیِ افغانی را خوب می

های درونِ زندان از او  از سابق رفاقت داشت، بتواند سرِ فُرصتی مُناسب در رابطه با وضعیّت و اتفّاق

 کند.   سئوال

ۀ نان به بند، وقتی گاریِ حاملِ نان داخلِ راهروی بند شد، من و در نوبتِ بعدیِ تحویل دادنِ جیر

مشورت با پاسدارِ  عنوانِ کارگریِ روزِ بند جلو رفتیم و به صحبت و مُذاکره و سیاوش و ابراهیم نجّاران به

طبقۀ پایینِ زندانیِ افغانی آمارِ زندانیانِ بند را از ما پُرسید، و بعد روی زمین زانو زد تا از  پیر پرداختیم.

اصطالح  ابراهیم نجّاران هم درمُقابلِ او زانو زد تا به .رد و جیرۀ نانِ بند را تحویل دهدرا بشُما ها ناگاری ن

و  چرخید اش حُولِ محورِ نان می دگیپاسدارِ پیر زن حویل گرفتنِ جیرۀ نانِ بند بشود.مشغولِ ت

و سیاوش با پیش کشیدنِ کیفیّتِ پایینِ نان  من .نسبت به کیفیّت و پُختِ نان داشتحساسیّتِ زیادی 

شغول کنیم تا کردیم که سرش را م و سعی می زده نموده او را هیجان ،های آن کنارهو عدمِ پُختِ خوبِ 

در همان حال، ابراهیم نیِ افغانی پرت و مُنحرف سازیم. اش را از زندا و توجّه سبرای چند لحظه حواّ

افغانی بسیار  زندانیِ "در زندان چه خبر است؟"پُرسید:  زندانیِ افغانی میاشاره از  وء نجّاران با ایما
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لِ ئواابراهیم نجّاران مجبور شد یکی دو بارِ دیگر هم س که طوری ،ادد و جوابی نمی مُحتاط و ساکت بود

شده بود، هایی که حواّسِ پاسدارِ پیر پرت  باالخره، زندانیِ افغانی در یکی از آن لحظه خود را تکرار کند.

ادنِ تحویل دیع با دست دُورِ سرش حلقه کشید. ای بر زبان بیاورد، یکی دو بار سر که کلمه بدونِ این

 زودی به .گاریِ نان را از بند بیرون ببرد و پاسدارِ پیر به زندانیِ افغانی دستور داد که جیرۀ نان تمام شد

 از بند خارج شدند.   ها آن

 .جا جمع و مُنتظر بودند که تعدادی دیگر از زندانیان هم در آن یاوش رفتیمنفر فوری به سلّولِ س ما سه

دیده بودیم، و برخی زندانیانِ دیگر هم که از دور آن  هرسه نفرِ ما که از نزدیک عالمتِ زندانیِ افغانی را 

رِ سرش بر دُو ندانیِ افغانی از حرکتِ دستنظر بودیم که منظورِ ز گی هم کردند، همه را مُشاهده می

به هر حال، مُدتّی طوالنی روی این قضیّه که منظورِ او از نشان  نشان دادنِ عمّامۀ آخوندی بود. احتماالً

آیا منظورش این بود که خُمینی مُرده، و  .کردیم ست باشد، مشورت و بحث میتوان دادنِ عمامّه چه می

آمده، و به کارِ مُهمّی مشغول است؟  یا در بسترِ مرگ است؟ آیا منظورش این بود که آخوندی به زندان

مان بیشتر مشغولِ این بود که بتوانیم  پس از این اتفّاق، ضمنِ داشتنِ دلهُره و نگرانیِ سابق حاال ذهن

های دیگری برای یافتنِ اطالّعاتِ  خواستیم به اقدام در عینِ حال، می .منظورِ زندانیِ افغانی را بفهمیم

 بیشتر نیز دست بزنیم.

 .دارند را نگه می زندانیانِ مُجاهد ٦و  ٥که هواخوری هنوز باز بود، فهمیدیم که در بندهای فرعیِ  زمانی

به فکرمان  کردند. حاال ی هم برقرار میستماّرابطه و  ها آنبرخی از زندانیانِ بندِ ما، از طریقِ حیاط، با 

 .بگیریم ستماّاین بندهای فرعی  ای با زندانیانِ مُجاهدِ گونه رسید که از داخلِ بندِ خودمان به می

طورِ کُلیّ نظرشان در رابطه  چه اطالّعاتی از نیمۀ مذهبیِ زندان دارند، و به ها آنخواستیم بفهمیم که  می

چون هواخوری تعطیل بود، تنها های احتمالی در زندان چیست؟  اقبا وضعیّت و شرایطِ اضطراری و اتفّ

کار هم شاید فقط از داخلِ سلّولِ   نای .فرعی از طریقِ مورسِ نوری بودهای با این بند ستماّراه و امکانِ 

 بود.   در بندمان مُمکن می ١شُمارۀ 

های  ریانِ اقدامدر جروزبه خواستیم که  نمی طبعاً .کرد زندگی می ١در سلّولِ شُمارۀ چاخان تنهایی  روزبه

 رگیرِ این ماجرا بشود.  بنابراینداشت که د گونه تمایُلی نمی هم قطعاً هیچ روزبهخودِ  ما قرار بگیرد،

 باشد مشغولِ دوش گرفتن میروزبه  گرفتیم که با گذاشتنِ نگهبان در راهروی بند، موقعی که  تصمیم

و  ٥زنیِ نوری با زندانیانِ مُجاهدِ بندهای فرعیِ  اش بشویم و از طریقِ مورس بدونِ اطالّعِ او داخلِ سلّول

ها  برای دوش گرفتن به اُتاقِ حمّامِ بند رفت، چند نفر از بچّهروزبه موقعی که  آن شب، بگیریم. ستماّ ٦

شدند و روزبه های خوب و ماهر در بند هم داخلِ سلّولِ  زن به نگهبانی ایستادند، و یکی دو نفر از مورس

برای بیست حدوداً  ها آنندانیانِ بندهای فرعی پرداختند. با ز گیری زنیِ نوری و رابطه به مورس سریع

ها  بچّه نکردند. آن بندهای فرعی دریافت گونه جوابی از  دادند امّا هیچ زنیِ خودشان ادامه  دقیقه به مورس

خواهند، و یا  امّا به دلیلی نمی ،نظرشان این بود که زندانیانی در آن بندهای فرعی حضور دارند

 توانند، پاسُخ به ما بدهند.   نمی
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در یک مورد جوابِ زیر را از  باالخره .دیگر هم به این کار اقدام نمودیموبتِ ، یکی دو نهای بعد در شب

دیشب تعدادی های گُسترده در زندان!  لِ اعداماحتما خطر! خطر!"دریافت کردیم:  ٦زندانیانِ بندِ فرعیِ 
و بیرونِ بندشان ی کنیم بند های زندانیانِ آن بند را بسته بُردند تا وسیله ٥از ما را به بندِ فرعیِ شُمارۀ 

ما از پاسدارها  کُلّ ناپدید شده بودند. حاال به جا بودند، زندانیانِ آن بند که تا شبِ قبل در آن بگذاریم.
 ها ناهایشان بنویسیم، امّا نگهب خواستیم که قلمِ ماژیک بدهند تا ما اسامیِ آن زندانیان را روی ساک

از نیمۀ مذهبیِ زندان خبر ِزیادی نداریم، ولی فکر ما  که دیگر نیازی به این کار نیست. گفتند می
مُواظبِ خودتان باشید؛ خطر همۀ ما را تهدید  های شومی در زندان در جریان است. کنیم که اتفّاق می
   ".کند می

مان از  با توجّه به درک و شناخت و تردید بود. کبتّه ناباوری و شّها، ال العملِ اوّلیۀ ما به این مطلب عکس

ده و احساسی ز های احتمالیِ داخلِ زندان را هیجان به اتفّاق ها آنیل و باورِ زندانیانِ مُجاهد، برخوردِ تحل

چنان  های محدودی به آن صرفاً براساسِ مُشاهده ها آنکردیم که  درضمن، فکر می .دیدیم روانه می و چپ

بر را به دیگر زندانیانِ بندِ خودمان، و به مُطمئن نبودیم که آیا این خ اند. حاال ی رسیدها هنانتایجِ ناباور

 ستماّبارِ دیگر هم با این زندانیانِ مُجاهد  گرفتیم که یک  ا، برسانیم یا نه؟ درنهایت، تصمیمسایرِ بنده

شبِ بعد، وقتی با زندانیانِ  دقیق و مُطمئن باشیم. ها آنتا در موردِ گفُتارِ  صُحبت کنیم ها آنبگیریم و با 

احتمالِ زیاد، شبِ قبل یا آن روز  به .هم در بندِ خودشان نبودند ها آنگرفتیم، دیگر  ستماّ ٦بندِ فرعیِ 

پس از  به بندشان دیگر برنگشتند. ها آنکُدام از  این زندانیانِ مُجاهد را هم بیرون بُردند و هیچ

، به این نتیجه رسیدیم های قبلیِ خودمان و زندانیانِ دیگر بندها های زیاد و با توجّه به مُشاهده مشورت

دیدیم که با ذکرِ کُلّیِ منبعِ  صالح می باشد. واقع در زندان در جریان میهای شومی در که احتماالً اتفّاق

را به دیگر بندهای چپ هم که خبر از طریقِ زندانیانِ مُجاهد آمده است، این اطالّعات  خبر، یعنی این

 زنی به سایر بندها گزارش کردند.   قِ مورسها آن شب این خبر را از طری بچّه .برسانیم

ایی تازه خبر و گُزارش روز از ماجر و حاال هر دان سُرعتِ بیشتری پیدا کرده بودهای داخلِ زن واقعه

رسید که در این مقطعِ زمانی فقط زندانیانِ  اُفتاد، به نظر می هر اتفّاقی که داشت در زندان میرسید.  می

این موضوع که پاسدارها به زندانیانِ  شد. یقع زندانیانِ مُجاهد( را شامل ممذهبیِ زندان )یعنی دروا

هایشان دیگر ضرورتی ندارد، عالمتی بسیار  گفتند که نوشتنِ مُشخصّاتِ زندانیان روی وسیله مُجاهد می

امی را های زندانیانِ اعد در زندان، حتّا وسیله "عادّی"در شرایطِ  کننده و نشانۀ خطری جدّی بود. اننگر

چه  حالدادند؛  می را به خانوادۀ زندانی تحویل ها آنکردند، و در بسیاری موردها  گُذاری می هم عالمت

آیا  اهمیّت و غیرضروری بدانند؟ را بیهای زندانیان  گُذاریِ وسیله پاسدارها عالمت دلیلِی داشت که

 کرد؟ زندانبان رسم و رُسومِ خودش را هم دیگر رعایت نمی

 

٢٢ 
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 ها را آب دهیم... ارید گُلبگُذ

های دُوّم و سوّمِ پس از برقراریِ شرایطِ اضطراری در زندان، درگیرشدنِ ما زندانیانِ چپ با  در طولِ هفته

در بندِ خودمان، در یکی دو مورد  .چنان ادامه داشت ضعیّتِ زندان همپاسدارهای بندها و اعتراض به و

های زندان و پاسدارهای بند، بسیار  برخوردِ مقام ت زدیم.مدّت هم دس بِ غذای کوتاهحتّا به اعتصا

اغلبِ پاسدارها، که موی سرشان را هم از تَه  .بود "فیلسوفانه و عارفانه"حتّا  سرد و مُالیم و گاهی خون

چنین، تدریجاً  هم رسیدند. وال و افسُرده به نظر میاح پریده و مریض روح و سرد و رنگ تراشیده بودند، بی

و پاسدارهای  کردند ای نگهبانیِ بندها خارج میه تر را از نوبت شدیم که پاسدارهای جوان می متوجّه

 نمودند.   می ها آنینِ زپیرتر را جایگُ

ب اغل گیاهِ حیاطِ هواخوریِ خودمان، به گُل و یاریرای گرفتنِ امکان و اجازۀ آبب چنین م همدر همین ایاّ

دراز و باریکی در داخلِ حیاط و نزدیک به ساختمانِ بندمان  کرتِ کردیم. با پاسدارها جرّوبحث می

این گُل و گیاه در  .گیاه در آن کاشته بودندکه بعضی از زندانیان با زحمتِ فراوان مقداری گُل و  داشتیم

ما اصرار داشتیم که یا خودِ پاسدارها به گُل و  آبی در حالِ تلف شدن بودند. ز بیگرمای شدیدِ مُردادماه ا

جوابِ کُلّیِ پاسدارها  .ببرند تا این کار را انجام بدهیماهِ حیاط آب بدهند، و یا یکی از ما را به حیاط گی

توانند یکی از ما را  ن کاری را دارند و نه مییهای باالتر، نه خودشان اجازۀ چن این بود که به دستورِ مقام

 کار.  به حیاط بفرستند. هرروز از ما اصرار بود و از پاسدارها ان

ط نعمتی سرنگهبانِ بند بود، ما طبقِ معمول از آب دادن به گُل و گیاهِ حیا یک روز، موقعی که پاسدار

اگر "گفت:  "فیلسوفانه و عارفانه"او اندکی به ما نگریست، و سپس  .کردیم صُحبت و به او اعتراض می
نه به  اندیشم، ام می خود و فامیل جان و سالمتیِ ،ر این شرایط و موقعیّت به آیندهمن جای شما باشم، د

طلبی از پاسداری مانندِ نعمتی، بیانِ چنین مدرِ بند را بست و رفت. بعد هم  "!گُل و گیاهِ داخلِ حیاط

که او ما را نصیحت کند که به جان و سالمتیِ خود و خانوادۀ  این آور بود. عاً غیرمُنتظره و تعجّبواق

از طرفِ دیگر، چون این مطلب از  غریب و باورنکردنی بود. و جیبر عخودمان بیندیشیم، برایمان بسیا

ویژه، وقتی که  به .داشت ندکی به تفکّر و توجّه وامیما را ا ستبای شد، می او بیان میطرفِ شخصی مانندِ 

 دادیم. های قبلیِ خودمان قرار می گفُتارِ او را در کنارِ دیگر خبرها و مُشاهده

(، که "کاکو"مُحسن و مُحمّدعلی پژمان ) دانیانِ بند از جُمله حُسین حاجیبه هر حال، تعدادی از زن

ی کار شوند و به طریق خودشان دست به گرفتند  ادی کرده بودند، تصمیمروی گُل و گیاهِ حیاط کارِ زی

شلنگِ کوتاهی که در بند داشتیم را به شیرِ آب در داخلِ اُتاقِ  گُل و گیاهِ حیاط را آب دهند. یک شب

پنجرۀ توالت به بیرون  های فلزّیِ پوششیِ الی کرکره به توالت وصل کردند، و انتهای شلنگ را از ال

شیرِ آب را کمی باز کردند و گذاشتند که آب با فشارِ بسیار کمی از طبقۀ دوّمِ  سپس .فرستادند

ریجاً به آنجا بنابراین آب تد تمان به داخلِ حیاط سرازیر شود. کرت در مُجاورِ ساختمان بود،ساخ

  شدند. میوسیله آبیاری  بدین و گُل و گیاه رسید می
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طرفِ  و مُستقیم بههنوز خواب بودیم، ناگهان تعدادی پاسدار داخلِ بند شدند  ما بیشترِصُبحِ زود وقتی 

بت ای صُح و در کمالِ آرامش و بدونِ کلمه آب را بستند و شلنگ را برداشتند شیرِ ها آن .توالت شتافتند

ی گذشته از کسی در زندان روی ها نادر زم "خالفی"اگر چنین کارِ  اعتراض از بند بیرون رفتند. و

عرّفی کنند را مُ "خطاکار"کردند که آن فردِ  داد، پاسدارها و مسئوالنِ زندان تمامیِ بند را مجبور می می

موجود بود، مسئوالن و  امّا حاال، در شرایطِ اضطراریِ خاصّی که در زندان ،گی تنبیه شوند یا همه

از ما سرزده  "خالفی"، و یا گار که اصالً اتفّاقی اُفتادهان انگارنه دادند. العملی نشان نمی بداً عکسپاسدارها ا

 بود!

 

٢٣ 

 ...٢١اکبر شالگونی با یادِ علی

ری از زندان، دیگر خب در نیمۀ غیرمذهبیِ .گذشت شرایطِ اضطراری در زندان میای از برقراریِ  سه هفته

در آن روزهای  جود نبود.بس مو بینیِ روزهای نخُستِ بعد از پذیرشِ آتش خیالی و خوش خوش

و اضطراری در  کرد که پس از پایانِ جنگ چنین وضعیّتِ ویژه بینی، کسی فکرش را هم نمی خوش

اتمۀ جنگ آن روزها، احساس و تحلیلِ اغلبِ ما این بود که شرایطِ زندان پس از خ .زندان برقرار بشود

ا قابلِ درک و فهم و خالفِ تصّورِ ما بدتر از قبل هم شده بود، برای مکه وضع در زندان  شود. این بهتر می

در تفکّر و عمل در ما را سبب  های اخیر در زندان، در ابتدا برای مُدتّی نوعی کرختی تحّول تحلیل نبود.

ای ه طراری و با توجّه به اطالّعات و مُشاهدهپس از گذشتنِ سه هفته از برقراریِ شرایطِ اض امّا ،شد

غریبی در زندان در جریان است.   و های عجیب نداشتیم که اتفّاق یخودمان در این مدّت، دیگر شکّ

طورِ قطعی و یقین  ، هنوز هم بهو یا افتاده بود اُفتاد که چه اتفّاقی، چرا، و به چه صورتی داشت می این

 برایمان روشن نبود.  

ا پاسدارهای بند بودیم که ناگهان مشغولِ جرّوبحث و اعتراضِ روزمرّه ب مُردادماه، روزی باز هم اواخرِ

که و نامِ سه نفر را خواند و دستور داد  او پس از چند دقیقه برگشت .در را بست و رفت پاسدار نعمتی

را از بندِ ما بیرون  سیباری بود که ک بند بزنند و بیرون بروند. در یک ماهِ گذشته، این نخُستین چشم

آذر، حُسین  ١٦این سه نفر عبارت بودند از: مُحّمدرضا طبابتی ازسازمانِ فداییانِ  بُردند. می

های اخیر، این  در هفتهپژمان )کاکو( از سازمانِ پیکار. مُحسن از سازمانِ راهِ کارگر، و مُحّمدعلی  حاجی

 ها آنکردند و همواره با  بند با پاسدارها جرّوبحث میسه نفر از جُمله کسانی بودند که روزانه دمِ درِ 

درک و تحلیلِ ما، طبقِ روالِ معمولِ گذشته در زندان، این بود که  .مُعترض بودندبه شرایط درگیر و 

این سه نفر بیرون گردند.  زودی به بند بر به اُمیدوار بودیم که .برند را برای تنبیه به انفرادی می ها آن

 گاه دیگر به بند برنگشتند.  هیچاما رفتند و 
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ای که با بعضی از زندانیانِ بند داشتند، مُرتّب در جریانِ خبرها و اطالّعاتِ  ، از طریقِ رابطهزندانیانِ بهایی

شان تصوّر  گرفتند. ضمنِ نگرانیِ کُلیّ از وضعیّتِ اضطراریِ موجود در زندان، تهِ دل عُمومی قرار می

الی در این از خطرهای احتم ها آنشتنِ موضع و فعالیتِ سیاسی در زندان، کردند که به دلیلِ ندا می

خوبی  به ،تکِ ما و براساسِ تجربۀ زندانِ خودشان در عین حال، همانندِ تک .شرایط دور خواهند بود

گاه موجود  وریِ اسالمی هیچگونه تضمینی برای سالمتیِ هیچ فردی در زندانِ جُمه دانستند که هیچ می

در این زندان  بند نبود، و جانِ انسان ای پای هزندانِ جُمهوریِ اسالمی به هیچ قانون و ضابط نیست.

ناگهان وضع رو شد،  بهتر می ستبای ی که شرایطِ زندان منطقاً میزمان گاه مصونیّت و امنیّت نداشت. هیچ

ند، ناگهان ک اش را خطری تهدید نمی زندگی کرد زمانی که انسان فکر می .گذاشت به وخامت می

ترین  ضعیفرژیم در  کردند مانی که زندانیان فکر میز .آمد اش می ین خطرِ جانی به سُراغتر بزرگ

دست به کارِ احمقانه و خطرناکی  المللی قرار دارد و ملّی و بیندر عرصۀ  موقعیّت و وضعیّتِ خود

ای نخواهد بود اگر  یشهکلد. ش ها از طرفِ رژیم به زندانیان وارد می ترین ضربه زند، ناگهان بزرگ نمی

گونه احساسِ  اسالمی هیچ ی جُمهوریِها ناکس در هیچ زمانی در زند در دهۀ شصت هیچ ،بگوییم

 داشت.ن  یامنیّت

گیِ  گی و افسُرده تهپس از گذشتِ حدوداً سه هفته از برقراریِ شرایطِ اضطراری در زندان، ما دُچارِ خس

به بیانی دیدیم.  ای را هم دیگر نمی تازه نی برای یافتنِ خبر و اطالّعاتِتقریباً راه و امکا .خاصّی بودیم

نه اطالّعات و خبرِ کافی و دقیق  .بستِ کامل قرار داشتیم ان در بُنما در نیمۀ غیرمذهبیِ زند دیگر؛

وجّه بودیم که ت اطالّع و بی ی از وضعیّتِ زندان بکنیم، و نه کامالً بیا هنابین داشتیم که بتوانیم تحلیلِ واقع

کرده بودیم،  کسبکه در این سه هفته  یخبرها و اطالّعاتبینی مُبتال باشیم.  خیالی و خوش نوعی بی به 

کردیم که باید یک خبر یا گزارشِ  فکر می .کرد طبعاً ما را دُچارِ ناآرامی و دلهُره و نگرانیِ شدیدی می

و را به نفعِ خودمان تغییر دهیم. یعنی باید رازت کفۀمُهّم و مُوثقّی گیر بیاوریم تا شاید بتوانیم 

بافیِ بیهوده  دُچارِ توهّم و خیال که یا این ،کند میواقعاً خطرِ جانیِ خاصّی ما را تهدید  فهمیدیم که می

 ایم.   شده

های گوناگون خبرها و  و از جنبه ینیمو من هرروز کارمان این بود که در سلّولی بنش "پرهام"سیاوش و 

و اطالّعاتِ  گشتیم تا بتوانیم خبر درضمن، دنبالِ راهی هم می .وتحلیل بکنیم اتِ قبلی را تجزیهعاطالّ

ل را مطرح کرد که آیا در داخلِ بند امکاناتِ ساختنِ ئواروزی پرهام یا سیاوش این س ای پیدا کنیم. تازه

ضیّه، درصورتِ امکان، شاید این قمواجِ رادیویی موجود است یا نه؟ یک دستگاهِ سادۀ دریافت و شُنودِ ا

با شنیدنِ خبرهای رادیویی  .قرار داشتیم بیرون بیاورد بستی که در آن توانست ما را از وضعیّتِ بُن می

توانستیم نبضِ حکومت و جامعه را به دست بیاوریم، و در موردِ زندان هم به اطالّعات و  شاید می

فهمیدیم که خُمینی مُرده و یا در بسترِ مرگ است،  اگر می گیریِ جدید و مُهمّی برسیم. مثالً تیجهن

فهمیدیم که  یا اگر می .شد زندان برایمان حلّ و واضح می های ناروشنِ جاریِ مسألهقطعاً بسیاری از 

وانست برایمان ت هم شاید می ن در غربِ کشور به کُجا انجامیده، آنعملیّاتِ نظامیِ سازمانِ مُجاهدی
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ر هم که افرادی فنّی شد که روی این موضوع فکر کنیم، و با برخی زندانیانِ دیگقرار گُشا باشد.  مُشکل

   کنیم. بودند مشورت

یکی از زندانیانِ پیرِ  رای موضوعِ رادیو پیدا کرده است.پس از یکی دو روز، سیاوش گفت که او راهی ب

خواست با  سیاوش می .ردک شیِ شُنود )صمعک( استفاده میبهایی، به دلیلِ دُشواری در شنوایی، از گو

ۀ گیرندۀ ک دستگاهِ سادیسازِ بسیار ابتدایی،  آنتنِ دست ای سیم و نوعی استفاده از آن گوشی و تکّه

مود و توافُقِ او با یکی از جوانانِ بهایی، که رفاقتِ نزدیکی باهم داشتند، مشورت نامواجِ رادیویی بسازد. 

خواب به پیرمردِ بهایی در سلّول که بعد از ناهار  د، زمانیباهم قرار گذاشتن ها آن او را هم جلب کرد.

را سرِ  ها آنها را بردارد و پس از استفاده، و قبل از بیدار شدنِ او از خواب، دوباره  رود، سیاوش گوشی می

کرد که خودش این کار را  سیاوش قبول می یرمرد اصالً متوجّهِ ماجرا نشود. البتّهجایش قرار دهد تا پ

 گونه خطری متوجّهِ آن جوانِ بهایی نگردد.   دهد تا هیچ انجام

پیرمردِ بهایی هم معموالً شد.  اعتِ دویِ بعدازظُهر پخش میبرنامۀ خبریِ اصلیِ رادیو ایران، روزانه س

ها را از سلّولِ او بردارد، و در مدّتِ  یواشکی گوشی خوابید. سیاوش قرار بود اهار میپس از خوردنِ ن

های  سیاوش گوشیبه هر حال، روزی استفاده بکند.  ها آنبود از  اعتی که پیرمرد خواب میحدوداً دو س

تا  بتواند با  لی رفتهای دیگری که خودش تهیّه کرده بود، داخلِ سلّو راه با وسیله هم پیرمرد را آورد و

جاهای دیگری در  ما هم دمِ درِ آن سلّول و درات به خبرهای رادیویی گوش بدهد. استفاده از آن امکان

پس  امّا ،ا خیالِ راحت مشغولِ کارش بشود. آن روز مُوفقیتّی حاصل نشدبند گارد ایستادیم تا سیاوش ب

امواجِ  باالخره روزی سیاوش مُوفّق شد از یکی دو بار تالش در روزهای دیگر، و تکمیلِ دستگاهِ شُنود،

ن در روزهای مُتوالیِ دیگری هم، او در چندی د.برنامۀ خبریِ بعدازظُهر گوش دهرادیویی را بگیرد و به 

 کرد.   نوبت باز به این کار مُبادرت 

را از این طریق به دست  به این ترتیب، در روزهای اواخرِ مُرداد و اوایلِ شهریور، ما توانستیم خبرهایی

شدند امّا در  میهرچند که این خبرها مُستقیماً به موضوعِ زندان و زندانیانِ سیاسی مربوط ن بیاوریم.

نمُرده و در بسترِ مرگ هم  خُمینی یقیناً جموع کُمکِ زیادی برایمان بودند. چراکه اوالً، فهمیدیمم

ثانیاً، در یکی از آن روزها خُمینی در یک فرمانِ کتبی به موسویِ اردبیلی، که آن زمان  .نیست

و قاچاقچیانِ موّادِ مُخدّر  "نن و مُحاربیمُنافقی"داد که با  عالیِ قضایی بود، دستور می  سرپرستِ شورای

 کید داشت که هرگونه مُماشات و دودلی و تعلّل در آنٴاشّدِ مُجازاتِ مُمکن برخوردِ جدّی بشود، و تا هب

شور ثالثاً، از خبرها دستگیرمان شد که عملیّاتِ نظامیِ مُجاهدین در غربِ ک .رابطه خیانت به اسالم است

و بسیاری از نیروهای مُجاهدین کُشته و فراری و تعدادی هم دستگیر و  رو شده به با شکستِ شدیدی رو

 اند.   اسیر شده

کردیم  باید راهی پیدا می حاال .هّم و حیاتی بودنداین خبرها و اطالّعات، در آن شرایطِ زندان، بسیار مُ

ویژه  که زندانیان، و به اینکه خبرها را به دیگر زندانیانِ بندِ خودمان و سایرِ بندها برسانیم، بدونِ 
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، بندِ زندانیانِ ٥برخورد و رفتارِ پاسدارها با زندانیانِ بندِ  انند منبعِ خبرها را پیدا بکنند.بتو مسئوالن

حتّا در آن روزهای اضطراری هم، ظاهراً گاهی  .بود "دوستانه و مُالیم"، نسبتاً اصطالح مُنفعل چپ به

که زندانیانِ این بند  بود، طوری بُلند  ٥ارها در زیرِهشتِ بندِ پاسدها صدای رادیو یا تلویزیونِ  وقت

گرفتیم که خبرهای دریافتیِ خودمان   بنابراین، تصمیمی رادیو یا تلویزیون را بشنوند. توانستند صدا می

است، به دیگر  ٥ساز را، تحتِ این عُنوان که منبعِ آن رادیویِ پاسدارهای بندِ  از طریقِ رادیوی دست

 بندها برسانیم.

ای یکی دو نوبت صدای  ای که شرایطِ اضطراری در زندان برقرار بود، شاید هفته در آن حدوداً سه هفته

دانستیم که آیا این قضیّه  نمی .م، که امری غیرمعمول بودشنیدی وآمدِ هلیکوپتر به زندان را هم می رفت

اکثریّتی، در -ای ، با پنجاه نفر زندانیِ توده٢٠بندِ  طراری در زندان مربوط است یا نه؟به وضعیّتِ اض

ی زندانیانِ چپ سمتِ غربیِ کُریدورِ اصلی در نیمۀ غیرمذهبیِ زندان قرار داشت، و کامالً از بقیّۀ بندها

گونه خبری  از بندهای ما هیچ ها آنو نه احتماالً  ها آندر این مدّتِ یک ماه، نه ما از  .جُدا اُفتاده بود

 نداشتیم.

 

٢٤ 

 کُشی... آغازِ چپ

انگار  .غریبی ساکت بودند و طورِ عجیب به، بندهای چپ ٦٧در روزهای اوّل و دوّم و سّومِ شهریورماهِ سالِ 

که آرامشِ قبل از طوفانی برقرار بود.  روزِ چهارمِ شهریور، سه نفر را از بندِ ما صدا زدند و بیرون بُردند: 

پس از بیرون رفتنِ  آذر. ١٦زین از سازمانِ فداییانِ هِ کارگر، و فررا وش و ابراهیم نجّاران از سازمانِسیا

چنین  گرفتیم و اطالّع پیدا کردیم که از آن دو بند و هم ستماّ ١٤و  ١٣این افراد، ما فوری با بندهای 

موع در مج کسی را نبرده بودند. ٥ط از بندِ اند؛ ظاهراً، فق هم، چند نفری را بیرون بُرده ٨و  ٧از بندهای 

 ٢٠زدیم که احتماالً افرادی را از بندِ  حدس می .را از این پنج بند بیرون بُردند آن روز حدودِ بیست نفر

به هر حال، همانندِ مُحمّدرضا کشیده باشند، امّا در این زمان خبری از آن بند نداشتیم. نیز بیرون 

گاه  ه روز پیش بیرون رفتند و هیچمُحسن و مُحمّدعلی پژمان از بندِ ما، که د طبابتی و حُسین حاجی

 برنگشتند، از این گروهِ بیست نفریِ اخیر هم هیچ خبری دیگر نشد.  

در این  اسالمی، امری عادّی بود؛ معموالًالبتّه، از بند بیرون رفتن و برنگشتنِ مُوقّتی در زندانِ جُمهوریِ 

حاال با  گشت. امّا پس از مُدتّی هم برمی ند، وما موردها زندانی برای بازجویی یا تنبیهی در انفرادی می

هایی  توجّه به وضعیّتِ مشکوک و خطرناک و اضطراریِ موجود در زندان، و با توجّه به خبرها و مُشاهده

گشتند بسیار نگران  برنمیرفتند و  که در این یک ماهِ گذشته داشتیم، ما طبعاً برای زندانیانی که می

با رفتنِ  .مانده بودمعّلق به سازمانِ خودمان در این بند، حاال فقط من از سه نفر زندانیِ مُتبودیم. 

بود،   شدّت نگران و پُردلهُره امّا بهام را با پرهام، که تیپِ بسیار خوب  سیاوش و فرزین من بیشترِ وقت
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و صاحبِ  او تیپی مُسنّ .پیوست دیار از زندانیانِ راهِ کارگر هم گاهی به ما دو نفر میگُذراندم. اسفن می

 اش بود.   فرزند، و طبعاً این روزها بسیار نگران و دائم به فکرِ فرزندان و خانواده

آلود در داخلِ  خواب .دای زندانیانِ بند از خواب پریدمص همه و سرو صُبحِ زود از هم روزِ پنجُمِ شهریور،

را از  ٧ ِ زندانیانِ بندِ یکه پرهام داخل شد و خبر آورد که پاسدارها دارند تمام سلّول نشسته بودم

رحمِ چوب و چُماق و  ظاهراً، تعدادِ زیادی پاسدارهای ناشناسِ سرتراشیده و بی برند. بندشان بیرون می

بُردند.   ریخته بودند و داشتند همۀ زندانیانِ آن بند را با عجله بیرون می ٧شالّق به دست، به داخلِ بندِ 

دادند، و   ١٤و  ١٣و  ٨به بندهای   با مورس به طریقی این ماجرا را خبرِ ،زندانیانِ باشهامتی در آن بند

 ها آنخبر رسید که  ١٤و  ١٣اندکی بعد، از زندانیانِ بندهای  کردند. ن بندها هم ما را خبردار زندانیانِ آ

 شان هم با آن بند کامالً قطع شده است.   ستماّبینند، و  نمی ٧دیگر کسی را در داخلِ بندِ 

 .رِ جدّی حسّ کردیمطو ن اتفّاق، در بندهای نیمۀ غیرمذهبیِ زندان، ما برای نخُستین بار خطر را بهبا ای

گونه توجیهی هم در کار نبود.   هیچ .موردِ خطری واقعی در زندان نداشتدر  و تردیدی کشّدیگر کسی 

بافی نبوده، و درواقع  لهای یک ماهِ گذشته توهُمّ و خیا ها و مُشاهده شدیم که شنیده تازه متوجّه می

هر اتفّاقی که ماهِ قبل در نیمۀ مذهبیِ زندان موجود  .طرناکی در زندان جریان داشته استماجرای خ

از روزِ پنجُمِ شهریور، در بندهای باقیمانده در  رسید. یمۀ غیرمذهبیِ زندان هم میبود، حاال داشت به ن

جوش و تالش و تقّالی مُداوم بودیم تا  و ما در جُنب .آرامشی دیگر موجود نبود  یچاین نیمۀ زندان هم ه

 در کُجا هستند و چه بالیی سرشان آمده است.   ٧از طریقی بفهمیم که حدوداً هشتاد نود زندانیِ بندِ 

آن روز، هرقدر که ما در بندها ناآرام و نگران بودیم، برعکس پاسدارهای بندها آرامشِ عجیبی داشتند.  

که انگار هیچ اتفّاقِ مُهمّی در  یِ تمام مشغولِ کارهای معمولیِ خودشان بودند، طوریسرد با خون ها آن

روح  ها، ساکت و سرد و بیطبقِ معمولِ آن روز دادند و های چای و غذا را می جیره .زندان جریان نداشت

 .رسیدند به نظر میحال  ار افسُردهکردند، و بسی وگویی با ما نمی پاسدارهای بندها ابداً بحث و گفتبودند. 

زندگی و  که به فکرِ کردند فقط ما را نصیحت می ها آنآوردیم، بعضی از  می ها آناگر ما فشارِ زیادی به 

کامالً گیج و پریشان بودیم؛ ندانستنِ وضعیّتِ نود نفر  خانوادۀ خودمان باشیم. خُالصه، تا عصرِ آن روز

 بُرد. می که آیندۀ ما را هم در نامعلومی فُرو ریخت بل به هم میتنها آرامشِ ما را کامالً  ، نه٧زندانیِ بندِ 

   

... 

 و عشق را

 بند کنارِ تیرکِ راه

 زنند تازیانه می

 عشق را در پستویِ خانه نهان باید کرد...

 ست نازنین... روزگارِ غریبی
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 کوبد شباهنگام که بر در می آن

 به کُشتنِ چراغ آمده است

 ان باید کرد...نور را در پستویِ خانه نه

 )احمد شاملو(

 

٢٥ 

 تفتیشِ عقیدتی و تفکیکِ زندانیان...

تا  بودند ١٤و  ١٣دائم با بندهای  سِتماّهای ضلعِ شُمالیِ بندمان زندانیانِ زیادی در  های سلّول از پنجره

رسید  برخهای عصر، باالخره  ت یا نه؟ طرفشده اس ٧ما هرلحظه بدانیم که آیا خبری از زندانیانِ بندِ 

از زندانیانِ سابقِ همان  افرادی ها آنهنوز معلوم نبود که آیا  .اند برگردانده ٧که تعدادی زندانی را به بندِ 

گرفتند و نه خبری  ی میستماّ، تا شب نه ٧زندانیانِ برگشته به بندِ  باشند. و یا زندانیانِ جدیدی می بند

شّشمِ  تا صُبحِ روزِ لهُره و نگرانیِ مُداوم بودیم.د ما هم در بندهای خودمان، در تشویش و .دادند می

معلوم بود که این پروسه  .را نیز بیرون کشیدند ٨یانِ بندِ زندان که تمامیِ  تا اینی نشد شهریور هم خبر

که  هم نبود تا این ٨خبری از زندانیانِ بندِ  شود. مۀ زندانیانِ چپ را شامل مییابد و ه ادامه می چنان هم

خبر  ١٤و  ١٣آن شب دیروقت از بندهای  سرانجام د برگرداندند.دی زندانی را هم به آن بنعصر تعدا

 باشند.   از زندانیانِ سابقِ خودِ آن بندها می افرادی، ٨و  ٧رسید که زندانیانِ برگشته به بندهای 

شتنِ خودشان و گیِ بیرون رفتن و برگ گونه ، باالخره آخرِ آن شب چه٨و  ٧زندانیانِ برگشته به بندهای 

پاسدارهای سرتراشیده و  ؛کردند تشریح  سان اینماجرا و عاقبتِ بقیّۀ زندانیانِ بندهایشان را برای ما 

بسته  ناشناسِ زیادی ناگهان به بندشان ریختند و با ایجادِ ترور و رُعب و وحشتِ فراوان، زندانیان را چشم

گاه، پس از کمی آزار و اذیّت و اعصاب خُردکُنی،   آن .چپاندند پلّه  در زیرِهشت و راه کشیدند و بیرون 

 آنها را سپس .داشتند یا سوّم رو به دیوار نگه کردند و در کُریدورِ اصلی در طبقۀ دوّم  زندانیان را به صف 

ا ناصریان در پُشتِ آن نشسته که داوود لشگری ی ،بُردند  یزی در کُریدورِ اصلی مییکی به جلوی م یکی

پُرسیدند: مُسلمان هستی یا نه؟ به خُدا و نُبوّت و پیغمبریِ حضرتِ مُحمّد  می ها آنمسئوالن از این  .بود

حبه و خوانی یا نه؟ حاضر به مُصا اعتقاد داری یا نه؟ به روزِ قیامت و آخرت اعتقاد داری یا نه؟ نماز می

دستورِ ناصریان یا لشگری  داد، به هایی که هر زندانی می براساسِ جواب اعالمِ انزجار هستی یا نه؟

 دادند.   پاسدارها زندانی را در صفِ سمتِ راست یا چپ در کُریدور قرار می

ها درواقع  این .های سمتِ چپ قرار گرفتند د در صفدر این تفتیشِ اوّلیه اکثریّتِ زندانیانِ هردو بن

معدودی از زندانیانِ  ۀعدّ ند.داد جوابِ منفی یا ناروشن می اوّل تا سوّم سئوالکسانی بودند که به سه 

در صفِ سمتِ راست  دهند و گانۀ اوّل تا سوّم جوابِ مُثبتِ صریحی می های سه لئواهردو بند، گویا به س

اکثریّتِ زندانیانِ هردو بند  شوند. ندهای خودشان برگردانده میساعتی بعد به ب هعدّاین  .گیرند قرار می
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شدند، و  بُرده می کُریدور قرار داشتند، به جایِ نامعلومی که تفکیک شده، و در صفِ سمتِ چپ در 

 مُشخّص نبود که چه بالیی احیاناً به سرشان آمده است.

به نظرِ این افرادی که به بندهای خودشان برگشته بودند، تفتیش در جوّی از ترور و وحشت و در 

لِ ئوای در این تفتیش به سه سها مُطمئن بودند که اگر کس این گرفت. صورت می فضایی کامالً مذهبی

رود و چه  میشود و معلوم نیست که به کُجا  اوّل تا سوّم جوابِ مُثبتِ قطعی ندهد، قطعاً تفکیک می

بند و تاکتیکی و غیره  های نیم گفتند که حتّا کسانی که جواب می چنین هم .آید بالیی به سرش می

به بندها، کسانی بودند که خودشان شخصاً از قبل این افرادِ بازگشته  شدند. دادند نیز تفکیک می می

باوری، همیشه جوابِ صریح و مُثبتی بدهند.   های دین لئواداشتند که در زندان درمُقابلِ س  تصمیم

دینی و تفتیشِ  این دفعه، مُتفاوت از موردهای پیش و کامالً  بندیِ مُعتقد بودند که تفکیک و دسته

هنوز هم  ها آنشده بودند و وضعیّت و عاقبتِ  یی بودند که تفکیک ها آننِ بسیار نگرا .باشد ای می عقیده

 نامعلوم بود. 

، با اطالّعاتی که حاال در دست داشتیم، دیگر قطعاً ٥، و حتّا ٦و  ١٤و  ١٣ما زندانیانِ بندهای 

و  باشیمباید که هوشیارتر  پس می .طرناکی در زندان در جریان استدانستیم که توطئۀ خ می

شدۀ چپ را کُجا  کسی هنوز اطالّعی نداشت که زندانیانِ تفکیک .بکنیمتری  های سنجیده رکتح

در موردِ وضعیّت و عاقبتِ زندانیانِ مذهبیِ زندان هم، براساسِ آورند.  و چه بالیی به سرشان می برند، می

طورِ یقین  بهزدیم امّا  هایی می حدس های یک ماهِ قبلِ خودمان، اهدهها و مُش خبرها و گزارش

ها خواب به چشمِ  شبدر بندهای باقیمانده، دیگر آمده است.  ها آندانستیم که چه بالیی بر سرِ  نمی

های صُبح، من و پرهام در سلّول مشورت و مُذاکره و بحث و  آن شب تا نزدیک رفت. کسی نمی

 کشیدیم. خوابی می کردیم و بی وتحلیل می تجزیه

های بیشتری از وضعیّتِ زندان و پاسدارها  و روزِ بعد گزارش ، آن شب ٨و  ٧ی زندانیانِ برگشته به بندها

های راست و  شدند و در صف تفکیک می ها آنگفتند که وقتی  دادند. از جُمله می و مسئوالن و غیره می

با  .دادند ها تغییر می یان را در صفآمدند و جای بعضی از زندان پاسدارهایی می گرفتند، گاه یچپ قرار م

دانستند، طبعاً اهمیّتِ زیادی هم به  ها تفاوُتِ آن دو صف را نمی که زندانیان در آن لحظه توجّه به این

دانستند و عمداً  خوبی می پاسدارها معنا و مفهومِ تفکیک را به امّا ،دادند های پاسدارها نمی نه اقدامگو این

، در بینِ نظرِ بدی داشتند ها آنشناختند و روی  را می ها آنجای برخی از زندانیان را، که احتماالً از قبل 

گفتند که پاسدارها و مسئوالنِ موجود در  چنین می زندانیانِ برگشته هم دادند. ها تغییر می صف

مقام و موقعیّت و آتوریتۀ  ها آنرسید که بعضی از  ای بودند، و به نظر می کُریدورها اغلب افرادِ ناشناخته

آخوندی در کُریدورها ندیده این زندانیان کسی را در لباسِ ن و داوود لشگری داشتند. ناصریا باالتری از

که انگار او  کنند، طوری صحبت می "آقا حاج"شنیدند که مسئوالن و پاسدارها از یک  مُرتّب می امّا ،بودند

 باشد. در جایی در زندان مُستّقر می
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 ٧فکیک و ناپدیدشدۀ بندهای ارِ شنیدنِ خبری از زندانیانِ تما روزهای ششّم و هفتُمِ شهریور را در انتظ

گفتند زندانیانِ مُجاهدِ بندِ فرعیِ  که می اُفتادم می ٦مُجاهدِ بندِ فرعیِ من به یادِ زندانیانِ  گذراندیم.  ٨و 

گر هیچ البتّه، خودشان هم روزِ بعد ناپدید شدند و دی .گاه برنگشتند ن رفتند و دیگر هیچروزِ قبل بیرو ٥

ذاکره و مشورت با ها یا در راهرو مشغولِ بحث و مُ زندانیانِ بندِ ما در سلّول هم نشد. ها آنخبری از 

بگیریم که وقتی ما را بیرون بکشند و موردِ تفتیش قرار   تا بتوانیم به کُمکِ هم تصمیم دیگر بودند یک

رگر، در ام و دیگر زندانیانِ گروهِ راهِ کامن هم با پره های دینی پاسُخ بدهیم. لئواگونه به س دهند، چه

های راهِ کارگر، که قبالً فردی مذهبی بود و اطالّعاتِ زیادی  یکی از بچّه .بحث و مشورتِ دائم بودیم

های دینی در پیشِ  لئواگونه س دربارۀ قوانینِ شرعی داشت، نظرش این بود که دادنِ پاسُخِ منفی به این

گفت که اگر حاکمِ شرع برای اثباتِ ارتداد از  او می خطرناک باشد.تواند بسیار  شرع میقاضیِ 

 باید که تواند و شرعاً می ای دربارۀ اعتقادش به اُصولِ دین بپُرسد و جوابِ منفی بشنود، می زاده مُسلمان

تِ با توجّه به وضعیّ ؛زندانیِ راهِ کارگری این بود که بنابراین، نظرِ حُکمِ قتلِ آن فرد را صادر کند.

ایم، بهتر است ما در  ها و خبرها و اطالّعاتی که تا کنون پیدا کرده اضطراریِ موجود در زندان و مُشاهده

 دادنِ جواب دقّت و احتیاطِ فراوانی بکنیم.  

دانست که در زندان توطئۀ کُشتارِ بزرگی در جریان است،  طورِ مُوثّق و یقین نمی کسی هنوز به هرچند

شب کارمان  و حاال، تمامِ روزداد.  از وجودِ یک چنان خطری می ها و اطالّعات نشان هامّا تمامیِ مُشاهد

گونه  های دینی چه لئوابگیریم که به س  تصمیم و ه یا دو نفری باهم مشورت کنیمگرو این بود که گروه

ه، قدم دپاک از اعضای حزبِ تو من خودم هم با بسیاری در بند، از جُمله با مهدی حسنیدهیم. بپاسُخ 

ایِ بند، به دلیلِ وجودِ  گفت که اغلبِ زندانیانِ توده پاک می مهدی حسنیکردم.  زدم و صُحبت می می

نشینیِ  های دینی دست به عقب لئوابه س در پاسُخ ده،دارند که در این تفتیشِ عقیخطرِ جانی، مُشکلی ن

های فراوانی در این  در بند، بحثگفت که در جمعِ خودشان  او می .شده بزنند ریزی تاکتیکی و برنامه

ل کردم، ئواوقتی من در موردِ شخصِ خودش از او س و به این نتیجۀ جمعی رسیده اند. امّا رابطه کرده،

ام،  ی شاه و شیخ بودهها نامن بیش از یک دهه در زند"پاک چنین جوابی به من داد:  مهدی حسنی
اسیِ خودم را توانم عقیدۀ فکری و سی یگر نمیپس از این همه رنج و مشقّت، د .ام دیگر خسته شده

  ".دانم که چه برخوردی خواهم کرد ام و دقیقاً نمی قطعی نگرفته  هنوز تصمیمِ دوباره کتمان کُنم. البتّه

گفتم که هنوز هم  می .گیری عجله نکند باشد و در تصمیم صبور کردم که بهتر است ن استدالل میم

ای جمعی  ی پیدا نماییم، همه باهم در بند مشورت کنیم و به نتیجهاطالّعاتِ بیشتر تاوقت داریم 

های  لئواگونه پاسُخ دادن به س شخصیِ خودش برای چه  برسیم، و بعد براساسِ آن هرکسی تصمیمِ

لحاظِ تاکتیکی،   به گیری نکند تا ببینیم له در تصمیمخواستم که عج ای را بگیرد. از او  تفتیشِ عقیده

 مُوافق بود،در ظاهر او  تر است. گونه برخوردی مُناسب چه مان در شرایطِ موجود، نبرای نجاتِ جا
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من آن روزها با بسیاری  بت باهم قدم بزنیم و مشورت کنیم.بنابراین قرار گذاشتیم که هرروز یکی دو نو

 کردم. دیگر از زندانیانِ بند هم، به همین ترتیب، مشورت و مُذاکره می

اوالً هنوز  ؛بینی حاکم بود. چراکه نوعی روحیّۀ خوش اصطالح مُنفعلِ چپ( انیانِ به)بندِ زند ٥در بندِ 

ها و پاسدارها با زندانیانِ آن بند، همانندِ  ثانیاً، برخوردِ مقام .دکسی را از آن بند بیرون نکشیده بودن

کردند که  بند فکر می ثالثاً، بسیاری از زندانیانِ آن .و عادّی بود "دوستانه"هم بسیار  ها، هنوز گذشته

در  ها آندر هر صورت، کنند.  را در این پروسه داخل نمی ها آنو  ندارد ها آناین تفتیش ارتباطی به بندِ 

نگرانی و وحشتِ  چون ما همگرفتند، و بنابراین  کردیم قرار می جریانِ اغلبِ خبرهایی که ما پیدا می

 د.بُر را هم در خود فُرومی ها آنموجود در زندان 

 ها آناطالّع دادند که مسئوالن اوّلِ شب  ٨و  ٧آخرِ شبِ روزِ ششّمِ شهریور، زندانیان برگشته به بندهای 

بندی کنند  شدۀ بندهای خودشان را بسته های زندانیانِ تفکیک و ناپدید را مجبور کردند که کُلیّۀ وسیله

نمودند و تا  بندی  های همه را بسته لهکه وسیگفتند  می ها آنانتقال دهند.  ٨و  ٧ندهای فرعیِ و به ب

تا  هایشان بنویسند ستهها و ب کردند که مُشخصّاتِ زندانیان را روی ساک توانستند سعی  جایی که می

پس از انجامِ این کار، های خودشان را پیدا کنند.  وسیلهزنده برگردند، بتوانند  ها آنکه اگر روزی  این

که  طوری .مُنتقل کردند ٨هایشان به بندِ  هرا با کُلیّۀ وسیل ٧در بندِ مسئوالن معدود زندانیانِ موجود 

 بودند.   ٨و جمعاً حدودِ چهل زندانی باهم در بندِ  کامالً خالی شده ٧حاال بندِ 

زنند که  حدس می ها آنداد که  و نشان می کننده بود مسئوالن بسیار نگران ها از طرفِ گونه اقدام این

در گردند.  به بندهای خودشان برنمی دیگر ٨و  ٧شده از بندهای  هل زندانیِ تفکیکاغلبِ حدوداً صدوچ

بیش از حدّ، مسئوالن همواره  های رغمِ جنایت ا این زمان، علیتمامیِ دورانِ زندانِ جُمهوریِ اسالمی ت

ین اصلِ خودشان ا ها آنامّا حاال، به هر دلیلی،  ،دادند یان حساسیّتِ نسبی نشان میدر موردِ اموالِ زندان

 ها آنتا  گُذاری بشوند تهای زندانیان عالم برایشان دیگر مُهّم نبود که وسیلهگذاشتند.  را هم زیرِ پا می

باری بود که در این روزهای گذشته ما موضوعِ عدمِ نیاز  شان را پیدا کنند. این دومیّن بتوانند اموالبعداً 

 ٦جاهدِ بندِ فرعیِ بار قبالً از زندانیانِ مُ یک .شنیدیم شده را می ندانیانِ تفکیکگُذاریِ اموالِ ز به عالمت

چرا باید مُحافظتِ اموالِ  شنیدیم. امّا می ٨و  ٧دانیانِ بندهای و حاال هم آن را از زن شنیده بودیم

آمد،  ودند و چه بالیی سرشان میبداشت؟ این زندانیان کُجا  ان نمیزندانیان، دیگر اهمیّتی برای زندانب

هایی از این قبیل، ذهنِ همۀ ما را  سئوال ؛داشتند؟ خُالصه های خودشان نمی ه وسیلهکه نیازی دیگر ب

 کرد. خود مشغول می به
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 ، و شالّقِ نماز...و دار زدن ، اثباتِ ارتداد"هیئت"

شده به  فکیکت از زندانیانِ ای هعدّخبر رسید که باالخره  ١٤و  ١٣عصرِ روزِ هفتُمِ شهریور، از بندهای 

اش  زارشی دیگر به دنبالبه آن دو بند رسید ولی توضیح و گُ ٨این خبرِ کوتاه از بندِ  .اند برگشته ٨بندِ 

بُردند، و  ، زندانیان در نگرانی و اضطرابِ شدیدی به سر می٥، و حتّا ٦و  ١٤و  ١٣در بندهای نیامد. 

خواستیم  ویژه می به .اند وزِ گذشته در کُجا بودهدو ر خواستند بدانند که این افرادِ تازه برگشته در می

اند، چه بالیی آمده است.   ، که هنوز برنگشته٨و  ٧بدانیم که بر سرِ نزدیک به صد زندانی از دو بندِ سابقِ 

از آن امّا  ،کردند ال میئودر همین رابطه س ٨از زندانیانِ بندِ   مُرتّب با مورس ١٤و  ١٣ندهای زندانیانِ ب

گی ندارند که  که فعالً آمادهگفته بودند  ٨زندانیانِ تازه برگشته به بندِ  گویا .گرفتند ابی دیگر نمیبند جو

 ن رابطه توضیحِ بیشتری بدهند!  ایدر 

اند، و  دو روزِ گُذشته را کُجا بوده هتوانستند به ما اطالّع دهند ک میخواستند یا ن زندانیان چرا نمی این

شاید موردی استثنایی  این موضعی، های اخیر، در بینِ زندانیانِ سرِ در این سال اند؟ از سر گُذراندهچه 

اطالّعات و خبرهایی را که برای بقیّۀ زندانیان مُهّم  خواهند ، نمیرُفقای نزدیکِ ما دانستیم چرا نمی .بود

یبی زندان و وحشت و دلهُرۀ عج گذشت ها بر همین منوال می ساعت ند.دهگُزارش  به ما، بودو حیاتی 

معلوم شد که شُوک و  .رسید ٨، خبری از زندانیانِ بندِ بُرد. پس از چندین ساعت می را در خود فُرو

شد که این زندانیانِ  سبب می ،وحشتِ ماجراهایی که در دو روزِ گذشته مُشاهده و تجربه کرده بودند

سانی کمی تعلّل ر و اطالّع رفتنگ ستماّتازه برگشته با احتیاطِ زیادی عمل بکنند، و به همین دلیل در 

تا دو روز پیش، این زندانیان زندان و زندانبان را رویِ سرشان  آور بود. داشتند. این قضیّه واقعاً حیرت

در دو روزِ گذشته، چه بالهایی سرشان آمده بود که  .نداشتندوحشت گذاشتند و از چیزی ترس و  می

درکِ و ما که هنوز با خطرِ مُشخّصی مُواجه نشده بودیم، ند؟ زده و مُحتاط شده بود ر وحشتقد حاال این

 کنند.   می گونه رفتار این ها آنفهمیدیم که چرا  نمی ز روحیّۀ این زندانیان نداشتیم،دُرستی ا

و روزِ گذشته را تدریجاً در طولِ شب گُزارشِ تفکیک و ناپدید شدنِ خودشان در د ها آنبه هر صورت، 

وجوابِ اولیّه، زندانیانی را که در صفِ سمتِ چپِ  لئواگونه بود: بعد از س اجرا اینمرساندند.  به ما 

 تبدیل به اُردوگاهی و آنجا پا است در آن طبقه غوغایی به .برند ند، به طبقۀ اوّلِ زندان میکُریدورها بود

فی در کُریدورِ اصلی ی مُختلها ناهای گوناگونی از زندانیان در مک صف .ها شده است همانندِ دورانِ نازی

های گوناگون، با  پاسدارهای ناشناسِ سرتراشیده در لباس .اده یا نشسته و یا در حرکت هستندایست

در عینِ حال، سکوتِ مُطلق و  .جا کنترل و حکومت دارند مانندی، بر آن ایجادِ رُعب و وحشت و ترورِ بی

از  .دهد گی به انسان دست می خفه ساسِچنان سنگین است که اح ود، و فضا آنجموای هم  کُشنده

رسد که  به نظر می .گذاری که به دنیای دیگری قدم می شوی، انگار پلّه که واردِ این طبقه می راه

داد و فریادِ زندانیان و  گاه .های باالی زندان ندارند به طبقه های جاری در این بخش، ارتباطی اتفّاق

 شنوی صدای ناصریان را مُرتّب می .رسد طبقه به گوش می هایی در این صدای شالّق و شکنجه از بخش
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زندانیانِ گوناگون را کُجا  ها آنکند که  ی خاصّی پاسدارها را هدایت میها ناکه با دستورها و فرم

وآمد  که در رفت شنوی ی داوود لشگری را مُرتّب میصدا .چه کار بکنند ها آنبگذارند، کُجا ببرند، یا با 

رغمِ آنارشی زیادی که در ابتدا به  علی .اندازد را راه می ها آنکند و  وجواب می الئوان ساست و از زندانی

 کند.   دارند که مانندِ یک خّطِ تولید کار می سیستمی  ها آنآید، درواقع  نظر می

"هیئتی"شوند که گویا  متوجّه می تازه ن طبقۀ پایینِ زندان است که این زندانیانای در
اریِ دفترِ اد در ٢٢

تعیینِ تکلیف  ها آنکند و با  اصطالح دادگاهی می شده را به و زندانیانِ تفکیک زندان مُستقّر است

او از زندانیانِ  .سِ آن هیئت قرار داردٴدر را "علی نیّری حُسین"فهمند که گویا حاکمِ شرع  می نماید. می

ن نی، پس از رفتن به پیشِ ایهر زندا اش اثباتِ ارتداد است. کند و هدف های دینی می لئواچپ س

 ها آنو زندانی را تحویلِ  کند کم را به پاسدارها اعالم میناصریان حُگیرد.  ای می هیئت، حُکمِ تازه

 دهند.   های گوناگونی در کُریدور قرار می و صف ها نازندانیان را در مک ها آن .دهد می

پلّه بودند، عصرِ آن روز به بندِ  ت یا در زیرِ راهبه هر صورت، تعدادی از این زندانیان را که در سمتِ راس

این بند حاال عُمدتاً از زندانیانِ مُجاهد و مذهبی خالی  برند. البتّه در نیمۀ مذهبیِ زندان می ٢سابقِ 

"ترانزیت"یا  "ترمینال"شده، و به یک سالُنِ 
های  جا، زندانیان را در وعده در آن .تبدیل گشته بود ٢٣

 ٨، به بندِ پذیرفتند زندانیانِ غیرمذهبی وقتی نماز را میدند تا نماز خواندن را بپذیرند. ز نماز شالّق می

هم کسانی بودند که بعد از رفتن به پیشِ هیئت، در  ٨زندانیانِ تازه برگشته به بندِ شدند.  برگردانده می

های سمتِ  یانِ قرار گرفته در صفکه، زندان این پلّه قرار گرفته بودند. زیرِ راهسمتِ راستِ کُریدور یا در 

 .آوردند، کسی اطالّعِ دقیقی نداشت بُردند و چه بالیی سرشان می چپ در طبقۀ پایینِ زندان را کُجا می

 باشد.  اعدام و مرگ می ها آنداد که سرنوشتِ  ها نشان می همۀ مُشاهده امّا

وز بیرون نرفته و موردِ تفتیشِ عقیده قرار ، به ما زندانیانِ بندهایی که هن٨افرادِ تازه برگشته به بندِ 

زندان را فراگرفته دادند که بویِ خون و شالّق و کُشتار و مرگ طبقۀ پایینِ  نگرفته بودیم، اخطار می

 بسیار مُواظب و مُحتاط باشیم. های اُصولِ دین، لئواویژه در جواب دادن به س خواستند که به می .است

شنیدنِ گزارشِ تجربۀ دو روزِ گذشتۀ این زندانیان، ما دیگر قطعاً در بندهای باقیمانده، پس از 

شانس بودیم که قبل از  ما خوش عیینِ تکلیفِ نهایی آماده بکنیم.دانستیم که باید خودمان را برای ت می

ها و  لئواما س کردیم. حاال ین اطالّعاتی را پیدا میکارِ اسالمی، چن های جنایت مُواجه شدن با مُفتّش

 "امتحانِ"توانستیم در این  بنابراین، اگر تمایُل داشتیم، می .دانستیم را تقریباً می "صحیح"ای ه خپاسُ

 بکنیم.   "تقلّب"مرگ و زندگی 

گفتند که در دو روزِ گذشته در طبقۀ پایینِ زندان و یا در بندِ سابقِ  چنین می زندانیانِ تازه برگشته هم

ها و  یکی دو زندانی در سلّول اند. گویا مِ خودشان و حضوراً ندیدهچشزندانیِ مُجاهدی را به  ها آن، ٢

 ها آن .ته بودندگرف ستماّ، با این زندانیانِ چپ  ، از طریقِ مورس١٠و  ٢سابقِ  های بندهای اُتاق

دراساس، این زندانیانِ چپِ تازه اند.  باشند که زنده مانده دی میزندانیانِ مُجاه ءگفتند که از استثنا می
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که اصالً چه  و این .مُجاهدِ زندان چه بالیی آمده استهمه زندانیانِ  دانستند که سرِ آن رگشته نمیب

 باشند، در کُجا هستند؟ اند، و اگر احیاناً زنده می هنوز زنده ها آنتعدادی از 

 

 نغمه در نغمۀ خون غُلغُله زد، تندر شد

 شد زمین رنگِ دگر، رنگِ زمان دیگر شد

 گشت پوینده که در خون میچشمِ هر اخترِ 

 زد و بر گرُدۀ شب خنجر شد  برقِ خشمی

 پور( )سعید سُلطان

 

 

٢٨ 

 تئاترِ زندان...  زندانیانِ باالی دار در آمفی

ایرج، از زندانیانِ سازمانِ  .سلّول نشسته و مشغولِ صحبت بودیمهفتُمِ شهریور، آخرِ شب من و پرهام در 

که  ام ان در بندهای دیگر خبری گرفتهاز طریقِ رُفقای خودم"ت: اقلیّت، به داخلِ سلّول آمد و گف
ها  هم بچّه ١٤و  ١٣در بندهای  ؛تا باهم در موردِ آن مشورت کنیم خواهم با شما هم در میان بگذارم می

 بگیریم. منبعِ   عُمومیِ این خبر تصمیم مشغولِ همین کار هستند، تا بعداً در موردِ پخش یا عدمِ پخشِ
 سازمانیِ طورِ خُصوصی با رُفقای هم است، که ابتدا آن را به ٨ی از زندانیانِ سازمانِ اقلیّت در بندِ خبر یک

گرفتند که خبر را ابتدا فقط با رُفقای   ها هم تصمیم آن بچّه ه است.خودش در همان بند در میان گذاشت
ِ  نیانِ سازمانِ اقلیّت تصمیمدرنهایت زندا های دیگر در میان بگذارند.تشکیالتیِ خودشان در بند هم

های سیاسی در  معدودی از زندانیانِ موردِ اعتمادشان از دیگر گروه افرادِجمعی گرفتند که خبر را با 
   ".تا در موردِ پخش یا عدمِ پخشِ عُمومیِ آن تصمیم گرفته شود هم در میان بگذارند بندهای مُختلف

به گُزارشِ خبر از قولِ  سپس .که خبر فعالً پیشِ خودمان بماند پس از این گُفتار، ایرج از ما تعهّد گرفت

های  لئوابه س رود و شِ هیئت میمانندِ بقیّه پی زندانی یکدر طبقۀ پایینِ زندان، "آن زندانی آغاز کرد: 
دهد و  آید، ناصریان او را تحویلِ پاسدارها می وقتی از اُتاقِ هیئت بیرون می .دهد دینی جوابِ مُثبت می

جا  او آن .دهند در صفی در کُریدور قرار می هم او را ها نانگهب .که او را به بندِ خودش برگردانندگوید  یم
پس از مُدتّی، یکی از  .شود تر می ند که صف تدریجاً بزرگبی بند می ، و از زیرِ چشمماند میمُنتظر 

وقتی صف  .ف را راه بیندازنددهد که ص س به پاسدارها دستور میکند و سپ مسئوالن صف را کُنترل می
و  ٧چون ساختمانِ بندهای  .روند تئاتر ِزندان می سمتِ آمفی شود که دارند به اُفتد، او متوجّه می راه می

طرفِ آن بندها خواهند  اتر بهتئ پلّۀ نزدیکِ آمفی کند که از راه تئاتر است، بنابراین فکر می نزدیکِ آمفی ٨
منتظر ان را در راهروی بند و زندانی کنند می ٨دِ انفرادیِ زیرِ بندِ لِ بنپاسدارها صف را داخ امّا .رفت
راهِ  کند و هم رج میگیرد، و او را از صف خا کسی آستینِ کُتِ این زندانی را می جا در آن .ندگذار می
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و بیند  او با چشمانِ بسته نه آن شخص را می .شوند ، داخلِ جایی میزمانی پس از اندک .برد خودش می
این فردِ مسئول،  .دو سه قدمیِ جلوی پایش را ببیند تواند ؛ فقط میدان داند که به کُجا وارد شده می نه

 سپس .گوید که پُشتِ سرش را نگاه نکند اش می ، دمِ گوشبود ایستاده که حاال پُشتِ سرِ این زندانی 
این موقع او متوجّه  تازه در  .ندخوبی ببی و بتواند جلویش را بهکشد تا ا بندِ او را کمی باال می چشم

کند، و به  تئاتر تماشا می های دار را در داخلِ آمفی چوبه .تئاترِ زندان است داخلِ آمفی شود که در می
تواند دو  طورِ مُشخّص، او می به .نیان را هم در باالی دار می بیندچشمِ خودش جسدهای تعدادی از زندا

مُحّمدعلی پژمان )کاکو( و حُسین  به نظرش .دبازشناسی دار انِ زندانیانِ باالسه نفر را درمی
بند  م همباه ن را از بندِ سابقِ یک، زمانی کهاو این زندانیا .جا در باالی دار بودند ن مُحسن در آ حاجی

مانده بود که بیُفتد و  خراش و وحشتناک کم  از دیدنِ این صحنۀ دل خت.شنا خوبی می بودند، به
کند و به پیشِ بقیّۀ  و او را از آنجا خارج می کشد بندِ او را باال می باره چشممسئول دو فردِ د.هوش شو بی

 آید تا صف را کُنترل کند، ری میاندکی بعد، مسئولِ دیگ .گرداند مان صفِ قبلی برمیزندانیان در ه
کند و دوباره به  یبنابراین، او را از صف خارج م .سمِ این زندانی در لیستِ او نیستشود که ا متوجّه می
ن ایزندانیانِ  .ددهن جا او را در صفِ دیگری قرار می آن .گرداند اصطالح دادگاه برمی طۀ بهجلویِ مُحوّ

بودند، صفِ زندانیانِ صفی که ابتدا او را در آن قرار داده  .کنند مُنتقل می ٨بعداً به بندِ  صفِ جدید را
گرفتند.   اصطالح دادگاه، در سمتِ چپ قرار می پس از به زندانیانی بودند که ها آنیعنی  .اعدامی بود

ها را به او  که چرا او را ابتدا در این صفِ سمتِ چپ قرار دادند، و بعد هم او را بُردند تا اجسادِ اعدامی این
 ".نشان دهند، خودِ او هم نظر و تحلیل و درک و جوابِ قطعی برای آن ندارد

شدیم؛ سه نفری باهم کمی  و وحشت ،تعجّب ،بر و گُزارش دچارِ شُوکنِ این خپرهام و من هم از شنید

شان در رابطه با این از ایرج پُرسیدیم که نظرِ رُفقای خودنظر کردیم.  روی این قضیّه بحث و تبادُلِ

شنود، قضیّه اندکی برایش باورنکردنی است.   هرکسی که این ماجرا را می"ایرج گفت:  ماجرا چیست؟
موریّت دارد ٴراهی با مسئوالن شده است، و ما کنند که این زندانی تحتِ فشار مجبور به هم برخی فکر می

ا ب والن از پخشِ این خبر این است کهکنند که هدفِ مسئ فکر می .ه این خبر را در بینِ ما پخش کندک
ها  ین رفیق را سالباید بگویم که ما ا نشینی کنند. وادار به عقب ، ما رادایجادِ رُعب و وحشتِ بیش از حّ

ها در بینِ رُفقای ما در زندان است و ما اطمینانِ کامل  شناسیم، و او یکی از بهترین چهره است که می
  ".به او داریم

بعد نظرمان را به ایرج بگوییم.   ضیّه فکر و صُحبت و مشورت کنیم،من و پرهام کمی روی آن ق قرار شد

عدام و من هم این بود که مسئوالن این زندانی را با تهدید به االعملِ پرهام  پس از رفتنِ ایرج، عکس

ای از طرفِ عواملِ رژیم است تا همۀ ما را به  کردیم که این تله فکر می .اند راهی کرده مجبور به هم

پس از تعمّق و تفکّر و بررسیِ بیشتر، و نگاهی با . راهی با برنامۀ خودشان وادار کنند نشینی و هم عقب

طورِ جدّی در  ست طرفِ دیگرِ این قضیّه را هم بهوصله به آن، به این نتیجه رسیدیم که بهتر اصبر و ح



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   218

 

در آن صورت، کسی که او را  .گوید که زندانی دارد حقیقت را میفرض را بر این گذاشتیم  نظر بگیریم.

بود که خبر و گُزارشِ  اش احتماالً این خراش را به او نشان داد، هدف عمداً و آگاهانه بُرد و آن صحنۀ دل

هرچند که  ایم، برسد. انِ چپی که هنوز زندهکُشتارِ بزرگ از طریقِ منبعِ مُوثّقی به دستِ ما، زندانی

باشد؛ بنابراین، در  کردیم که این حالت هم مُمکن می اش بسیار ضعیف بود، امّا درواقع فکر می احتمال

ه این امکان و حالت را نادیده بگیریم و فقط روی بود ک وضعیّتِ خطرناکِ موجود در زندان صحیح نمی

 راهیِ احتمالیِ این زندانی با مسئوالن در زیرِ فشار، پافشاری بکنیم.   جنبۀ اوّلِ قضیّه، یعنی هم

دادیم که آن  گفت، در آن حالت باید پاسُخ می کردیم که این زندانی داشت حقیقت را می اگر فرض می

دو حالت به ی کُشتار در زندان مُطلّع سازد؟ زندانیانِ چپ را از ماجرا خواست ما فردِ مسئول چرا می

طورِ کُلیّ  رسید: در حالتِ اوّل، احتمال داشت که او از جناحی از حکومت بوده باشد که به نظرمان می

رفِ خودِ در حالتِ دوّم، شاید این فردِ مسئول از ط .قل کُشتارِ زندانیانِ چپ، نبودندمُوافقِ کُشتار، یا حّدا

نشینی  خواستند با ترساندنِ ما تعدادِ بسیار زیادی را به عقب می ها آنکرد، چراکه  ار را این ک "هیئت"

 های تر، و تعدادِ اعدامی وادار کنند و کارِ خودشان در رابطه با امرِ تفکیکِ زندانیان را تُندتر و آسان

که زندانیانِ سازمانِ اقلیّت روی اعتمادِ خودشان به کیدی ٴبا توجّه به تا زندانیانِ چپ را هم کمتر بکنند.

فرض را  .به خبر و گُزارشِ او اعتماد کرد کردیم که در شرایطِ موجود باید این زندانی داشتند، فکر می

های  خبرها و مُشاهدهتئاتر دیده است.  ی دار در آمفیگذاشتیم که او واقعاً زندانیانی را باال باید بر این می

 ییدٴکه کامالً آن را تا تنها در تضّاد و مُخالفت با خبر و گُزارشِ این زندانی نبود، بل ۀ ما هم نهقبلیِ هم

اند آن  تصمیم گرفته ها آنپس از چندی، او اطالّع داد که  .صه، ما نظرمان را به ایرج گفتیمکرد. خُال می

و واقعی  همه بدانند که کُشتاری بزرگزندانیان برسانند، تا ش را بدونِ ذکرِ منبع به تمامیِ خبر و گُزار

و غیره، آن شب این خبر به   های فردی و گروهی، و با مورس از طریقِ رابطه در زندان در جریان است.

 همۀ زندانیان اطالّع داده شد.  

ن ایاین روزها همواره مشغولِ  . آنان درزنی داشتند نظیری در مورس بی در بندِ ما، دو سه نفر مهارتِ

خواست بداند که این افراد چه کسانی هستند،  در آن روزهای حسّاس، اگر زندانبان می ا بودند.کاره

ابعاد پذیر بودند، و با آگاهی به  این زندانیان بسیار ضربه .را شناسایی کند ها آنتوانست  راحتی می به

بزرگی همۀ ما را  نیِدانستند که در زندان خطرِ جا می ها آنزدند.  ه این کارِ خطرناک دست میب خطر،

 شدند. دار می را عُهده ناکن فداکارانه این مسئولیّتِ خطربنابرای .کند تهدید می

 

 ام هرگز از مرگ نهراسیده

 تر بود. اش از ابتذال شکننده گرچه دستان

 ست همه از مُردن در سرزمینی -باری -هراسِ من

 که مُزدِ گورکن

 از آزادیِ آدمی
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 تر باشد. افزون

 جُستن

 فتنیا

 گاه و آن

 به اختیار برگُزیدن

 و از خویشتنِ خویش

 بارویی پِی افکندن ...
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٢٩ 

 نشینیِ تاکتیکیِ آگاهانه... به عقب  تصمیم

هایی از  دو سه نفری در هر سلّول تا ساعت رفت؛ زندانیانن هم تا صُبح خواب به چشمِ کسی  آن شب

من و پرهام هم تا صُبح تمامیِ  دیگر، مشغول بودند. یتِ روحیِ یکشب به مشورت و بررسی، و تقو

کردیم که  حاال دیگر فکر می .نمودیم بندی می بررسی و جمع ،هفتۀ گذشته را مُرورماجراهای چهار 

ایم. امّا  های گذشته را به دست آورده درونِ زندان در هفته های تصویری نسبتاً روشن و واقعی از اتفّاق

شانس  فقط خوش .یمدانست هنوز ابعادِ قضیّه را دقیقاً نمی که حتّا در این زمان هم، بودواقعیّت این 

  حاال باید تصمیم ابطه اطالّعاتی پیدا کرده بودیم.ن رایرو شدن با خطر، در  قبل از روبه بودیم که

بسیاری از  گونه مُواجه بشویم. این توطئه چهگونه بهره بگیریم، و با  از این اطالّعات چه گرفتیم که می

های معمولِ گذشته در  همان جواب یده و کُشتار،زندانیان، بدونِ اطالّع از وجودِ هیئت و تفتیشِ عق

براساسِ اطالّعاتی  م کهما این شانس را داشتی .باختند نیز شان را  احتمالِ زیاد جان بهو  دادند  زندان را 

شاید از این توطئه جانِ سالم به  تاو تاکتیکِ مُناسبی اتخّاذ کنیم، که پیدا کرده بودیم، روشِ برخورد 

موردِ تفتیشِ عقیدۀ اسالمی قرار شویم و گرفتیم که وقتی بیرون کشیده  می  حاال باید تصمیمریم. در ب

آیا به  .هایی بدهیم ورد بکنیم و چه پاسُخگونه برخ برویم، چه "هیئت"ویژه اگر جلوی  گیریم، و به

 ه؟ناعالم بکنیم، یا  "انمُسلم"های دینی دست بزنیم و خودمان را  مسألهنشینیِ تاکتیکی سرِ  عقب

های گذشته، حاال از ماجراهای جاریِ زندان  های خودمان از هفته بندیِ تمامیِ خبرها و مُشاهده با جمع

ئتی در زندان مُستّقر است که احتماالً با فرمانِ شخصِ خُمینی تشکیل شده چنین تصویری داشتیم: هی

این هیئت ظاهراً اختیاراتِ کامل دارد که تمامیِ  .ند.(به آن داد "هیئتِ مرگ"است )زندانیان بعداً لقبِ 

تعیینِ  ها آنتکِ  و در موردِ تک ۀ مُجدّدِ دینی و سیاسی قرار دهدزندانیان را موردِ تفتیش و مُحاکم 
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از زندانیانِ   وجواب و تفتیش لئواما هنوز هم اطالّعِ زیادی نداشتیم که س تکلیفِ نهایی بکند. البتّه

از رویِ  امّا .آمده است ها آنگونه بوده، و اساساً چه بالیی سرِ  چه ها آنو تفکیکِ   بندی مُجاهد و دسته

پس از  و برای مدّتِ حدوداً سه هفته، ردادماهدانستیم که هیئتِ مرگ از هشتمِ مُ ها می خبرها و مُشاهده

برقراریِ شرایطِ اضطراری در زندان، به تفتیش و تفکیک و کُشتارِ زندانیانِ مذهبی مشغول بوده است.  

که  از پنجُمِ شهریورماه هم، هیئتِ مرگ به کارِ تفتیش و تفکیک و کُشتارِ زندانیانِ چپ آغاز کرده بود،

دانستیم که کُشتارِ بزرگ در  چنین، حاال دیگر می هماضر هنوز ادامه داشت. این عملیّات در حالِ ح

 شود.   زندانِ گوهردشت عُموماً یا تماماً از طریقِ دار زدنِ زندانیان پیش بُرده می

ای شوم  گرانه و نقشه های ما در چهار هفتۀ گذشته از طرحی توطئه به هر حال، تمامیِ خبرها و مُشاهده

 ای بزرگ برای حذفِ زندانیانِ سیاسی روی آورده رژیم به توطئه داد. وسیعِ زندانیان خبر میتارِ برای کش

های ضمنی  های سیاسی و توافُق معادله .یطِ زندان کامالً دگرگون شده بودنتیجه وضعیّت و شرا در ،بود

 رزاتِ اعتراضی و مقاومتدهیِ مُبا و شرایط برای سازمان نِ زندانی و زندانبان کامالً به هم ریخته بودمابی

در این شرایط و وضعیّت اضطراریِ موجود در طورِ کُلیّ دگرگون شده بود.  به جمعی های دسته و اعتصاب

توانستند باهم مشورت  گان و هیئتِ مرگ می کننده زندان، زندانیان تا زمانِ قرار گرفتن درمُقابلِ تفتیش

  برای خودش تصمیم ۀ پس از بیرون رفتن از بند، هرکسظاز لح امّا ،جمعی بگیرند ِ دسته کنند و تصمیم

بایست  تا وقتی که در بند باهم بودیم، میکرد.  یش را انتخاب میگرفت و مسیرِ زندگی یا مرگِ خو یم

کردیم، و خودمان را برای آزمونِ  گیریِ جمعی می  براساسِ خبرها و اطالّعاتِ موجود مشورت و تصمیم

 ساختیم. ه میبزرگِ مرگ و زندگی آماد

رسیدم که با توجّه به تغییرِ ماهویِ وضعیّت در زندان،  شهریور، من شخصاً به این نتیجه آخرِ شبِ هفتُمِ 

ما  بایست کردم که می فکر می .دان هم دگرگون شده استگیِ مقاومت و مُبارزه در زن گونه شرایط و چه

ای از قبل  عواملِ رژیم با توطئه دهیم.ها تغییری اساسی ب مسألههم در شیوۀ برخوردِ خودمان با 

و از این توطئه و ما فقط شانس آورده  سیعِ زندانیان مشغول بودندشده، به کُشتار و حذفِ و ریزی طرح

طِ تغییریافته مُتقابالً تاکتیک و برخوردِ مُتناسب با این شرای ستبای بنابراین، ما هم می .بودیم  باخبر شده

یافته  در این شرایطِ تحّول .دان را تغییر داده بوددر زن "بازیِ سیاسی"صولِ رژیم اُگُزیدیم.  را برمی

 برخورد بکنیم.   "بازیِ سیاسی"بود که ما هنوز هم براساسِ اُصولِ سابقِ  معنا می بی

عقیدتی و باورهای دینیِ کید و توجّهِ عُمدۀ رژیم به موضعِ سیاسی و نه موضعِ ٴهای اخیر، تا در سال

خواستند  در برخوردشان ظاهراً تغییری اساسی داده بودند، و می ها آناخیر،  "بازیِ"در این  .ودب زندانی 

شیوۀ برخوردِ سابقِ ما، که  قرار بدهند. "آزمون"دینی موردِ  ما زندانیانِ چپ را براساسِ باورهای

تیم، و بر آن مبنا گرف نام می "موضعی سرِ" کردیم و خودمان دفاع می براساسِ آن ما از موضعِ سیاسیِ

تغییریافته اگر به  "آزمونِ"در این  بود.ن داشتیم، حاال دیگر کارساز   و رژیم رابطۀ مُعینّی با زندانبان

سیاسیِ خودمان را پیدا دادیم، دیگر شانسِ دفاع از موضعِ  های اُصولِ دین جوابِ منفی می لئواس
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شدیم و باالی  ، در آن صورت به مرگ محکوم میطبقِ خبرها و اطالّعاتی که داشتیم چراکه ،کردیم نمی

 رفتیم.   دار می

اطالّع پیدا  من و بسیاری دیگر از زندانیان، حاال که ما شانس داشتیم و از ماجرای کُشتارِ بزرگ به نظرِ

ایِ رژیم  فتیشِ عقیدهدادیم و از زیرِ تیغِ ت تاکتیکِ برخوردمان را تغییر می ستبای کرده بودیم، می

خودمان را باز هم پیدا ، و مُبارزه برای، موضعِ سیاسیِ که شانس و فُرصتِ دفاع فتیم تا اینر درمی

رسیدیم که ما زندانیانِ باقیمانده در پاسُخ دادن به  میگیری  قطعی به این نظر و نتیجهطورِ  به کردیم. می

 ها رسشطورِ کُلّی به پُ بهیعنی،  .نیِ تاکتیکی و آگاهانه دست بزنیمنشی به عقب باید های دینی  لئواس

زندانیانی که از این توطئه و کُشتارِ بزرگ در زندان اطالّعی نداشتند، مثالً  جوابِ مُثبتِ تاکتیکی بدهیم.

شدند، طبعاً و   میستقیم به پیشِ هیئتِ مرگ بُرده جا مُ کسانی که از قبل در انفرادی بودند و از آن

ما که از این  .دادند می شان را از دست  جان ها آنند و بسیاری از کرد احتماالً به روشِ سابق برخورد می

اُصولِ دین باالی دار  های لئوابا دادنِ جوابِ منفی به س ستبای مُطّلع شده بودیم، دیگر نمی توطئه

، های زندان من چنین کار و اقدامی را در این زمان و برای زندانیانِ باقیمانده و مُطلّع از واقعه رفتیم. می

بنابراین، از همان آخرِ شبِ هفتُمِ شهریور، تصمیم گرفتم که این دانستم.  سیاسی می "خودکُشیِ"عی نو

و در بندهای طورِ واضح و آشکار با هرکسی در بندِ خودمان  نشینیِ آگاهانه را به موضع و تاکتیکِ عقب

کتیک تشویق و ترغیب و قانع تا تا شاید بتوانم همه یا بسیاری را به اتخّاذِ این دیگر در میان بگذارم

 گیر به این کار همّت گُماردم.  طورِ پِی از آن لحظه به بعد، به کُنم.

 

٣٠ 

 قطارِ مرگ در حرکت بود...

در ارتباط و مُذاکرۀ دائم بودیم تا بفهمیم که  ١٤و  ١٣تا آخرِ شبِ هفتُمِ شهریور، ما با زندانیانِ بندهای 

من برای آخرین خواهند پاسُخ دهند.  گونه می چه های دینی لئوابه س بیرون کشیده بشوند، ها آنوقتی 

 ها آناز  گفتم. ها آنگرفتم و نظرم را به  ستماّبار با عبدی و رُفقای دیگرِ خودمان در آن بندها 

توضیح  .طورِ منطقی برخورد کنند قضیّه بهخواستم که در این شرایطِ خطرناک احساسی نباشند و با  می

ای برای حذفِ زندانیان گُسترده است، در موردِ  ه در این موقعیّت و وضعیّتی که رژیم تلهدادم ک می

مرگ را  نشینیِ تاکتیکی و از روی برنامه دست بزنیم تا خطرِ بایست که به عقب های دینی ما می مسأله

شورتِ زیادی دادند که در بندهای خودشان همه باهم م به من اطالّع  ها آن از سرِ خودمان دور کنیم.

گفتند که حاال هرکسی در بیرون برای خودش تصمیم خواهد  می .الزم را دارند گیِ اند و آماده دهکر

 گرفت.

 ها آن .یکِ زندانیانِ چپ برگُزیده بودندمسئوالن، با هوشیاری و رذیالنه، معیارِ دینی را برای تفک

لحاظِ  های دینی، هم به مسألهشینی سرِ ن ، عقب٦٣تا  ٦٠های  با توجّه به تجربۀ سال دانستند که می
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نیانِ چپ بسیار دُشوار لحاظِ فشار و جّوِ عُمومیِ موجود در زندان، برای زندا اعتقادِ شخصی و هم به

توانند به دام بیندازند و  کردند که بسیاری از زندانیانِ چپ را از این طریق می فکر می .خواهد بود

داشتند  دورانِ الجوردی و رحمانی، وحشت براساسِ تجربۀ زندانِ  زندانیانِ چپ هم، ند.نیست کن سربه

رِ خطرناکِ توّاب شدن را در مسی ها آنهای عقیدتی، مُمکن است  مسألهنشینی روی  که هرگونه عقب

ها بود که سپری شده بود، و شرایطِ  واقعیّت این است که دورانِ الجوردی و رحمانی مدّت قرار بدهد. امّا

در خودِ زندان دیگر  بازیِ آن دوران، نه در جامعه و نه سازی و توّاب ازگرداندنِ سیاستِ توّابالزم برای ب

و هم عُمرِ بسیار نشینیِ عقیدتی هم کیفیّتی مُتفاوت  بار عقب فراهم نبود. به نظر من، روشن بود که این

نشینی سرِ  عقب بازیِ گذشته، پذیرشِ تاکتیکِ وحشت از تکرارِ ماجرای توّاب .داشت کوتاهی می

 کرد. های دینی را برای بخشی از زندانیانِ چپ دُشوارتر می مسأله

و بالتکلیفی، و احساسِ  رفت؛ دلهُره و اضطرابن هم تا صُبح خواب به چشمِ کسی  در بندِ ما، آن شب

؟ آیا فردا چه خواهد شد که بودیم  موضوع  این همه در فکرِ. ها ربوده بود از چشم اب رخوا، خطرِ جان

که  خواهد بود، یا این ١٤و  ١٣چنان ادامه خواهد یافت؟ آیا فردا نوبتِ بندهای  برخوردهای مسئوالن هم

خواهند بود یا  ها ناهای تفتیش هنوز هم هم لنواترتیبِ کارشان را عوض خواهند کرد؟ آیا س ها آن

نشینیِ تاکتیکی دست ببریم، یا  قبگونه پاسُخی باید بدهیم؟ آیا باید به ع تغییر پیدا خواهند کرد؟ ما چه

در هر صورت، صُبحِ زود در روزِ هشتُمِ شهریور اش را هم بپذیریم؟  کنیم و عواقبکه دفاعِ عقیدتی ب این

یگر کامالً تغییر پیدا ها درِ بندِ ما را باز کردند، نگرش و رفتارِ ما د برای دادنِ برخی جیره ها ناوقتی نگهب

ی بند، و یقیناً پاسدارهای ناشناسِ سرتراشیدۀ ها نادانستیم که احیاناً همین نگهب می حاالزیرا ؛ کرده بود

پاسدارها هم از همان صُبحِ روزِ  باشند! مُطمئناً زندان مشغولِ چه کاری می شب در و روح، روز سرد و بی

د که ما دیگر به کردن حسّ می .شدند ورد و رفتار و روحیّۀ ما میهشتُمِ شهریور متوجّهِ تغییرهایی در برخ

از این زمان به بعد،  که در فکر و خیالِ دیگری هستیم. نبوده، بل ها آندنبالِ اعتراض و درگیریِ دائم با 

 روح بود. برخوردهای هردو طرف انفعالی و سرد و بی

های صُبح به خوابِ عمیق یا  ها نزدیک خوابی بکشد، بسیاری وقت آدم وقتی شب خواب نرود و بی

صدا و  صُبحِ روزِ نُهمِ شهریور، از سروها همین حالت را داشتیم.  آن شب اُفتد؛ اغلبِ ما هم می عمیق نیمه

پرهام خبر آورد که پاسدارها دارند تمامیِ  .بند، من از چنین خوابی بیدار شدمهمۀ موجود در  هم

مورسِ خُداحافظی، و بعضی  یانبرخی از آن زندان ند.بر زندانیانِ اوینی، را بیرون می ، بند١٤ِزندانیانِ بندِ  

پس از چند دقیقه، مُبادلۀ هرگونه اطالّعات و  زدند. گی و مُبارزه می و ایستادههم مورسِ مقاومت  دیگر

همۀ زندانیانِ آن بند را بیرون بُرده بودند، و سکوتِ  .قطع شد ١٤با بندِ  ستماّطورِ کُلّی  خبر و به

عات هنوز بالانقطاع در و بندِ ما، ارتباط و تبادُلِ افکار و اطالّ ١٣بندِ بینِ جا را فراگرفته بود.  مرگباری آن

آن هم نوبتِ بندِ ما خواهد  ، و پس از١٣زدیم که دفعۀ بعد نوبتِ بندِ  هردو طرف حدس می .جریان بود

در  ها آنانبان، های سابِق و فعلی و نظرِ مُثبتِ زند اُمیدوار بودند که، با توجّه به موضع ٥زندانیانِ بندِ  بود.

هنوز هم نگران  ها آنبسیاری از  امّا .و کُشتارِ بزرگ درگیر نخواهند شداین پُروسۀ تفکیک و تفتیش 
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ها و بندِ خودمان، زندانیان  کش در بندِ ملّی تند.شاطمینانی به رژیم و زندانبان نداشان  تهِ دل زیرابودند، 

های  زودی در ایستگاه ه به حرکت اُفتاده بود، بهیقین داشتند که قطارِ مرگ و جنایت و کُشتاری ک

 کرد. خواهد جلویِ بندهای ما هم توقُفّ 

 

٣١ 

 ... "راهرویِ مرگ"رهرُوانِ 

دانی خبر رسید که باز هم تعدادی زن ١٣امّا از طریقِ بندِ  ،نشد ١٤آن روز، هیچ خبری از زندانیانِ بندِ 

 سابق بودند که پس از تفکیکِ ٨و  ٧دانیانِ بندهای یگر از زنها تعدادی د این .اند برگردانده ٨را به بندِ 

به  گشتند. کُنونی برمی ٨ال به بندِ و حا ،باالخره جانِ سالم به در بُرده ،رفته "هیئتِ مرگ"پیشِ  اولّیه

 ،مانده از پُروسۀ تفتیش و کُشتار را اغلبِ زندانیانِ چپ و غیرمذهبیِ زنده ،رسید که مسئوالن نظر می

دادند، دقیقاً  هایی که این گروهِ اخیرِ زندانیانِ برگشته می گزارش کردند. کُنونی جمع می ٨در بندِ  باهم

این زندانیانِ اخیر هم  به این معنا که .ماندۀ قبلی بود دانیانِ چپِ زندهییدِ خبرها و گُفتارهای زنٴدر تا

بندِ "که به  ٢بستۀ بندِ سابقِ رهای د رفتند، در اُتاق "هیئتِ مرگ"تفتیش و تفکیک شدند، جلویِ 

های نماز شالّق خوردند، زیرِ فشارِ جّوِ رُعب و  نگهداری شدند، سرِ وعده ،معروف شده بود "رمینالت

 کُنونی مُنتقل شدند.   ٨وحشت و ترورِ زیادی نماز را پذیرفتند، و درنهایت هم به بندِ 

دیدند که پس از  افرادِ بسیاری را می ها آنه گفتند ک این گروهِ اخیرِ زندانیانِ برگشته، درضمن می

از طریقِ کُریدورِ اصلیِ طبقۀ پایینِ زندان، که  بعداً .گرفتند در صفِ سمتِ چپ قرار می "دادگاه"

"راهرویِ مرگ"زندانیان حاال آن را 
از  افرادی بُردند. تئاترِ زندان می تِ آمفیرا به سم ها آننامیدند،  می ٢٤

را اشتباهی یا عمداً در صفِ سمتِ  ها آندادند که  چنین گزارش می ، هم٨برگشته به بندِ زندانیانِ اخیراً 

های انفرادیِ بندِ مُجاورِ  ها ظاهراً در سلّول بعضی از این .تئاتر بردند سویِ آمفی اده، و بهچپ قرار د

تئاتر برای دار  خلِ آمفیبه دانویسند امّا دُرست قبل از بُردنِ زندانیان  نامه هم می تئاتر، حتّا وصیّت آمفی

آورند و به مُحوّطۀ  این افراد را از صف بیرون می ،کردند مسئوالنی که صف را کُنترلِ نهایی می ،زدن

 گردانند. دادگاه برمی

های  ستماّ ها آن، این بود که ٨خبر و گُزارشِ مُهّم و تازۀ این گروهِ اخیر از زندانیانِ بازگشته به بندِ 

ها از آن طریق فهمیدند که اکثریّتِ  این .ندا هبا زندانیانِ جان به در بُردۀ مُجاهد هم داشت هرچند محدود

 شدند. به دار آویخته اضطراری در زندان زندانیانِ مُجاهد در همان سه هفتۀ اوّلِ پس از برقراریِ شرایطِ

ما زندانیانِ بندهای باقیمانده کید داشتند که کُشتار قطعی و بسیار گُسترده است، و ٴاین زندانیانِ چپ تا

کید داشتند که به دلیلِ نقشی که پاسدارها و بعضی از ٴمخصوصاً تا ها آن باید نهایتِ احتیاط را بکنیم. 

تی به گونه بهانه و فُرص کنند، نباید هیچ گاهِ هر زندانی بازی می مسئوالنِ زندان در تعیینِ صف و جای

دست به کردند که ما زندانیانِ باقیمانده از همان ابتدا  نهاد می پیش .گونه افراد داده شود دستِ این
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ای و مسئوالنِ  ای و کینه قدهو بهانه و فُرصت را از دستِ پاسدارهای عُ نشینیِ تاکتیکی بزنیم عقب

و موضعی بود که ما خودمان هم به آن رسیده   البتّه، این تقریباً همان تصمیم م.کارِ زندان بگیری جنایت

 .بودیم

کش، خواهد  دِ زندانیانِ ملّی، بن١٣کردیم که روزِ بعد یعنی دهمِ شهریور نوبتِ بندِ  حاال فکر می  همه

را بیرون  ١٣نیانِ بندِ طورِ غیرمُنتظره، البتّه از دیدِ ما، چهل نفر از زندا عصرِ روزِ نُهمِ شهریور به امّا ،بود

به  و کُشتار، برای کارِ آن روزِ خودتفتیشِ عقیده و ماشینِ  "هیئتِ مرگ"رسید که  به نظر میبُردند. 

احتمالِ زیاد روزِ دهمِ شهریور نوبتِ بقیّۀ  به آن معنا بود که به قضیّه این .نیازمند بود یزندانیِ بیشتر

ریور، کسی را دیگر بیرون بقیّۀ روزِ نُهمِ شه زندانیانِ بندِ ما خواهد بود.  و تمامیِ ١٣زندانیانِ بندِ 

آماده بکنیم. در تمامِ طولِ  "آزمونِ نهایی"ما هم از فُرصت استفاده نمودیم تا خودمان را برای  .نکشیدند

بادُلِ افکار و مشورت ی گوناگونِ سیاسی در بند، به تها ناروزِ نُهمِ شهریور، من با افرادِ مُختلفی از جری

های نهاییِ  کردیم تا تصمیم وگو  چندین نوبت باهم بحث و گفتپرهام و اسفندیار و من در  .مشغول بودم

 آهنگ کنیم.   را باهم هم خود

طورِ خطّی و گُروهی  های سازمانِ اقلیّت به آن روز، در تبادُلِ نظر با دیگر زندانیان متوجّه شدم که بچّه

ه برای من بسیار جالبِ توجّ ها آناین اقدام از طرفِ  .اند ینیِ تاکتیکیِ گُسترده گرفتهنش به عقب  تصمیم

و  "تر رادیکال"و  "تر روانه چپ"زندانیانِ طیفِ سازمانِ اقلیّت معموالً برخوردهای تُندتر و بود. 

در این وضعیّتِ خطرناک در زندان، به نظر  .داشتند ی چپِ زندان ها نااز زندانیانِ دیگر جری "تر افراطی"

یح و مُناسب در این شرایطِ اند که برخوردِ صح دُرستی به این نتیجه رسیده به ها آنرسید که  می

شده و تاکتیکی برای خُنثی کردنِ توطئۀ حذف و کُشتارِ زندانیانِ سیاسی  نشینیِ حساب اضطراری، عقب

ِ جمعی و گُروهی از طرفِ زندانیانِ سازمانِ فداییانِ اقلیّت، در آن  این تصمیم باشد. وسّطِ رژیم میت

هایِ مُختلفِ طیفِ  نهاییِ بسیاری از زندانیانِ گروه  روزهای خطرناک اثرهای بسیار مُثبتی در تصمیمِ

های این  به دلیلِ جوّی که از سابق در بینِ زندانیانِ گروه گذاشت. در زندان  "ل و براندازرادیکا"چپِ 

موجود  ها آننشینیِ تاکتیکی درمیانِ  برای عقب  گیری طیف غالب شده بود، حاال نوعی دودلی در تصمیم

 شد.   نشینی، این مُشکل تاحدّی رفع می های سازمانِ اقلیّت برای عقب جمعیِ بچّه دسته  با تصمیمِ .بود

ِ نهاییِ خودشان  طورِ گُروهی یا فردی تصمیم در پایانِ روزِ نُهمِ شهریور، اکثریّتِ مُطلقِ زندانیانِ بندِ ما به

د و دربارۀ اُصولِ دین موردِ تفتیش قرار شوناز بند بیرون بُرده  ها آنبه این ترتیب که اگر  .را گرفته بودند

نیِ فوری را از های دینی آگاهانه جوابِ مُثبتِ تاکتیکی خواهند داد تا خطرِ جا بگیرند، به پُرسش

ر های گوناگونی د در رابطه با موضوعِ پذیرفتن یا نپذیرفتنِ تاکتیکیِ نماز، گرایش خودشان دور کنند.

نشینیِ  نماز هم عقب خی مُعتقد بودند که باید از همان ابتدا در موردِبر بینِ زندانیانِ بند موجود بود.

  و درعمل در آن باره تصمیم کردند که باید در جریانِ پُروسۀ تفتیش بعضی دیگر فکر می .تاکتیکی کرد

ی گ از نخواندن باید ایستادههم مُعتقد بودند که در رابطه با موضوع و موضعِ نم ای هعدّو باالخره،  .گرفت

باید دفاع و مقاومت  افُقِ عُمومی این بود که ابتدا های سیاسی، درک و تو مسألهها و  در موردِ موضع کرد.
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مُناسبی برای وضعیّتِ   ها در جریانِ پروسه و درعمل هر فردی تصمیمِ که مانندِ گذشته کرد تا این

 مُشخّصِ خودش بگیرد.  

به  شان بیایند، تند که اگر به سُراغگف می ها آنکردیم؛  هایی  هم مشورت ٥ندانیانِ بندِ با برخی از ز

ازنظرِ سیاسی هم، این  پذیرند. طورِ تاکتیکی می ا هم بهکنند و نماز ر وجه دفاعِ ایدئولوژیک نمی هیچ

 نمود. را تهدید می ها آنکردند و بنابراین ظاهراً نباید خطری جدّی  زندانیان از قبل دفاعی نمی

 

٣٢ 

 پاک... حسنیبا یادِ مهدی 

زندان را در سکوتِ مُطلقی  گذراندیم. مانندی  در دلهُره و نگرانیِ بی امیِ طولِ شبِ نُهمِ شهریور راتم

انگار که آرامشِ قبل از طوفان بود.   .رسید خبر و گُزارشی از جایی نمی دیگر هیچ .خود فُروبُرده بود

بعضی  .کردند شده بودند و باهم مشورت میمع ها ج ای از زندانیان، چند نفر چند نفر، در سلّول دسته

کردند. در فُرصتِ مُناسبی،  گُذاری می بندی و عالمت های خودشان را بسته دیگر از زندانیان هم، وسیله

بندی کردم، و روی  های مُحمّدرضا طبابتی و فرزین را بسته من هم در سلّولِ خودمان ابتدا وسیله

های خودم را هم به  وسیله سپس .را نوشتم ها آنژیک اسم و مُشخصّاتِ هایشان با قلمِ ما ها و بسته ساک

خواستم موقعِ بیرون رفتن بپوشم، و  هایی که می لباس گُذاری نمودم. ندی و عالمتب همین ترتیب بسته

دانستم  می .با خودم ببرم، را نیز آماده کردمچیزهایی که الزم بود در لباس و بدنِ خودم جاسازی کنم و 

گر به دلیلی کارم به انفرادی بکشد، بعضی چیزها مانندِ سرِ مسواک و نمک و نخ و سوزن و شورت و که ا

 خواهند داشت.    زیرپیراهنِ اضافی، تا چه اندازه ارزش

انتخاب  "ییسفرِ نها"هایی که برای این  هم لباس ها آنآخرِ شب، دو الیه زیرپیراهن و شورت و از روی 

هایم جاسازی کردم، سرِ مسواک را در یک جیب و کمی  نخ و سوزن را در لباس کرده بودم را پوشیدم.

طبقِ  وجور و تمیز کردم. سپس سلّول را جمع .ذی پیچیده و در جیبِ دیگر گذاشتمنمک هم در کاغ

آورند تا تمامیِ  کسانی را می ها آندانستم که پس از بیرون بُردنِ ما،  های قبلی می خبرها و گزارش

ها  بنابراین، فقط بسته .ر یکی از بندهای فرعی انبار کنندما را از بند بیرون ببرند و احتماالً د های وسیله

 گذاشتم. شده را در سلّول جا می گُذاری های عالمت و ساک

یادم است که وقتی با مهدی با دیگر زندانیانِ بند گذراندم. تا صُبح در مُذاکره را بقیّۀ آن شب 

ایِ بند در مجموع  گفت که زندانیانِ توده پرداختم، او دوباره می و مشورتِ نهایی زنی  پاک به قدم حسنی

حالی  این جایِ خوش اند. های دینی رسیده مسألهنشینیِ تاکتیکی سرِ  ِ واحدی مبنی بر عقب به تصمیم

اک پ وقتی از مهدی حسنی کرد. امّا ی دیگر در بند نجات پیدا میداشت، و به این ترتیب جانِ بسیار

های  دارم که از موضع  جعفرجان، من تصمیم"گفت:  نهاییِ خودش پُرسیدم، در جواب  تصمیمِ دربارۀ
از انقالب تا  .ها در زندانِ شاه بودم برای سال گی من از شانزده ساله فکری و سیاسیِ حزب دفاع کنم.
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این توجیه و عُنوان که کردم، با  هم به دستورِ رهبرانِ حزبی از مُرتجعینِ حاکم حمایت می ٦٢سالِ 
اصطالح مُتحّدِ  هم که در زندانِ همین مُرتجعینِ به ٦٢از سالِ  .باشند کشان می مُتحدّینِ زحمت ها آن

نشینیِ  و دست به عقب های تاکتیکی بدهم توانم جواب نمی ام، ام. من دیگر خسته شده خودمان بوده
کردم تا  من سعیِ زیادی می ".یِ خودم دفاع کنمدارم که از باورهای فکری و سیاس  تصمیم .دیگری بزنم

او را قانع کنم که حاال زمانِ احساساتی بودن و خسته شدن نیست، و ما باید از این موجِ کُشتارِ بزرگ و 

از پیش گرفته با   از او قول گرفتم که با آن نوع تصمیمِگرانه زنده و سالم عُبور کنیم.  رحمانه و توطئه بی

در آن نهاییِ خودش را بگیرد.   تصمیمِ "دادگاه"که در پُروسۀ تفتیش و  رو نشود، بل به جالّدان رو

 نهاییِ او بگذارم یا نه؟    ام اثری در تصمیمِ دانستم که آیا توانسته های حسّاس، نمی لحظه

 گاهی چُرتِ .گذراندیم هام و اسفندیار در سلّولی باهم های پایانیِ آن شب تا صُبح را من و پر ساعت

تایی باهم  سهگذراندیم.  مشورت و آماده شدن میمان را در صحبت و  زدیم امّا بیشترِ وقت کوتاهی می

ای حرکت کنیم که بتوانیم در صف در  گونه قرار گذاشتیم که صُبح وقتی زندانیانِ بند را صدا بزنند، به

صُبحِ روزِ دهمِ شهریور، ابتدا زندانیانِ  دیگر باشیم. قلب و پُشتیبانِ یک کنارِ هم قرار بگیریم تا شاید قُوّتِ

ما هم آن بند را نیز در خود فُروبُرد. ای  سکوتِ کامل و کُشنده .را بیرون بُردند ١٣انده در بندِ باقیم

کردند که مسئوالن دلیلی  زندانیانِ بهایی در ابتدا فکر می کردیم. برای بیرون رفتن آماده میخودمان را 

 ها آن ،های نهایی تر شدنِ لحظه با نزدیک امّا ،ارنددر این پُروسۀ تفتیش و کُشتار ند ها آنبرای قراردادنِ 

بخواهند  "هیئت"دیدیم که جالّدانِ  خودِ ما هم دلیلی نمیند. دبودُچارِ وحشت و دلهُرۀ فراوانی  هم

 .قرار بدهند ،رژیم گرانه برای حذفِ زندانیانِ سیاسیِ مُخالفِ در این پُروسۀ توطئهنیز زندانیانِ بهایی را 

کتابی در کارهای رژیم،  و  دانستیم که هیچ اُصول و حساب درضمن، هم زندانیانِ بهایی و هم ما می

به هر صورت، زندانیانِ بهایی هم تا حّدِ امکان خودشان را آماده  یش، وجود ندارد.ها ناویژه در زند به

های احتمالی و دادنِ  لئوابروند، برای س "هیئت"کردند، تا اگر تفتیشِ اوّلیه بشوند یا پیشِ  می

 گی الزم را داشته باشند.   های مُناسب آماده پاسُخ

و خالی شدنِ کاملِ  ١٣پس از رفتنِ زندانیانِ بندِ  سه ساعتِ دیگر هم هیچ خبری نشد. برای دو

همۀ بند را در خود  م،یک نوع انتظارِ شو .تماماً قطع شد ٨باطِ ما با بندِ ساختمانِ بغلی از زندانی، ارت

حدودِ ساعتِ یازدهِ صُبح، ناگهان درِ بند باز شد و حاج داوود لشگری با تعدادی پاسدارِ فُروبُرد. 

و در وسطِ راهروی بند بند بزنیم  گی چشم دادند که همه دستور  .تراشیده و ناشناس داخلِ بند شدندسر

جا  های خودشان بروند و در آن به سلّول لشگری به زندانیانِ بهایی فرمان داد که صف بکشیم. سپس

که  کنند، یا این رسید که یا زندانیانِ بهایی را اصالً در این پروسه داخل نمی به نظر می .باقی بمانند

 ند. مایطورِ جُداگانه برخورد ن به ها آنخواهند با  می
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 ...طبقۀ پایینتفتیش توسّطِ لشگری و ارسال به : ١٣٦٧دهُمِ شهریورِ 

وِ ترور و رُعب و وحشتِ جّ .راهروی بند در صفی ایستاده بودیمها، در وسطِ  همۀ ما زندانیان، جُز بهایی

شت جمع ند و در داخلِ زیرِهبر بند حاکم بود. اندکی بعد، پاسدارها ما را از بند بیرون بُرد عجیبی

اری و سنگین نَفَس دُشو که به فضای زیرِهشتِ بند برای تعدادِ ما بسیار کوچک و تنگ بود، طوری .کردند

 پلّه را باز نمودند ارها درِ راهباالخره، پاسد کردیم. دیگر را حسّ می قلبِ هم ش و ضربانِطپکشیدیم و  می

وقتی رفتیم تا از هم جُدا نشویم.  می یکِ هم راهمن و پرهام و اسفندیار نزد .جا چپاندند و ما را داخلِ آن

ها  رتیب رویِ کفِ پلّهت دادند که بهها باال بُردند و سپس دستور  سدارها ما را از پلّهشدیم، پا پلّه  خلِ راهدا

کردم ابتدا هیچ چیزی  بند نگاه می که، وقتی از زیرِ چشم طوری ،پلّه کامالً تیره و تاریک بود اهربنشینیم. 

ای که رویش نشسته  پس از چند دقیقه، از پلّه پلّه عادت کرد. نوریِ راه که چشمانم به کم دیدم تا این ینم

در  .های باالتر از خودم ببینم ر پلّههای برخی از زندانیان را د بند توانستم چهره بودم و از زیرِ چشم

و دیگران هم همین حالت را  زد، و یقیناً چهرۀ من ترور و وحشتِ عجیبی موج می ها آنصورتِ همۀ 

 داشت.  

 

 اند و تنهایند ها باهم کوه

 همچو ما باهمانِ تنهایان

 )احمد شاملو(
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ساعت را  نیممان فشار بیاورند و ضربه بزنند.  پلّه چپانده بودند تا به اعصاب و روح و روان ما را عمداً در راه

دانستیم در زندان کُشتارِ  حاال که یقیناً میم. پلّه ماندی کوتِ مُطلق در راهبه همین حال در تاریکی و س

ها فقط  در آن لحظه .بود وحشت و ترور روی ما هرچه بیشتر بزرگی در جریان است، طبعاً اثرِ فشار و 

 کرد.   اندازه بود که بر همه چیز و همه جا در زندان حکومت می ترور و وحشتِ بی

ها  ترین پلّه پایینم، باز شد و پاسدارها چند نفر از زندانیان را از پلّه از پایین، یعنی طبقۀ دوّ ناگهان درِ راه

وبتِ دیگر هم این قضیّه دو سه ن اره چند نفرِ دیگر را هم بُردند.چند دقیقه بعد، دوب .بیرون کشیدند

ند که زد اد پلّه دوباره باز شد، پاسدارها د نشد. وقتی درِ راه برای مُدتّی طوالنی هیچ خبری بعد .تکرار شد

با فاصله رو به  ما را به داخلِ کُریدورِ طبقۀ دوّم بُردند، و در هردو طرف و ها آن گی بیرون برویم. همه

ی اسفندیار در طرفِ دیگر در یک طرفِ کُریدور قرار گرفتیم، ول من و پرهام پیشِ هم .دیوار ایستاندند

بند فقط  از زیرِ چشم .دیدیم دور را زیاد نمیطرافِ کُریا بسته رو به دیوار بودیم و چشم همه دیگر اُفتاد.

، و کسی به برای مُدتّی به همین حالت رو به دیوار ماندیمرا ببینیم.  کنار خودتوانستیم پاهای افرادِ  می

کرد، ولی  جا عُبور می پاسدارهایی در کُریدور مُواظبِ ما بودند و گاهی هم مسئولی از آن .مان نیامد سُراغ

 رِ ما نداشت.  کسی کاری به کا

وجوابِ اوّلیه از  لئواکردیم که پس از س هردو فکر می .آرامی باهم شروع به صُحبت کردیم  پرهام و من به

آهنگ  هم ند که زندانیانِ بندا هتعدادی از زندانیانِ بند، حاج داوود لشگری و دیگران احتماالً متوجّه شد

در موردِ بندِ ما روش و معیار  ند. یعنیا هدید فایده  را بیبنابراین ادامۀ تفتیش  .دهند و تاکتیکی جواب می

وجواب را  الئواحتماالً س ها آن کردیم که فکر می .کاراییِ خودش را از دست داده بوددیگر  ها آنو ضابطۀ 

بندِ  گونه برخورد بکنند. که با ما چه بگیرند  نظرخواهی کنند و تصمیم "هیئتِ مرگ"ند تا از ا هقطع کرد

ویژه در یک هفتۀ گذشته به  با اطالّعاتی که ما به .موضعی در زندان بود یانِ چپِ سرِآخرین بندِ زندانما، 

 نشینی گرفته بودیم، در به عقب  گی آگاهانه و تاکتیکی تصمیم دست آورده، و بر آن اساس تقریباً همه

ودند ما جالّدان مجبور بکردیم.  یاثر م این کُشتار را بیواقع سیستمِ تفتیش و تفکیکِ اولیّۀ مسئوالن در 

 بگیرند که چه باید بکنند.    تا تصمیم را در کُریدور نگه دارند

ساعتی هم به  .ر جایِ خودمان رویِ زمین بنشینیمپس از مُدتّی، پاسدارها دستور دادند که رو به دیوار د

شویی  دستبه خواستند  یکردند و م در این فاصله، برخی از زندانیان دست بُلند میگذشت.  شکلاین 

بُردند.  شویی  نوبت به دست  ها را به بچّه ها آندادند امّا تدریجاً بعضی از  ابتدا پاسدارها اهمیتّی نمی .بروند

لیِ یکی از انتهای شُما زندانیان را یکی گاه آن .هر، همۀ ما را سرِپا بُلند کردندحدودِ ساعتِ دویِ بعدازظُ

ایستاده بود و از  "هیئتِ مرگ"ناشناسی از اعضای  ، فرد٨ِدر نزدیکیِ درِ بندِ د. بُردن  ٨طرفِ بندِ  صف به

های تاکتیکی را  جواب زندانیانِ بند هم طبعاً همان .پُرسید های دینی را می لئوازندانیان همان س

و پایین وجواب فقط دو نفر را تفکیک کرده، و به طبقۀ  الٴسئوبعدها فهمیدیم که در آن دادند.  می

ن بیدگُلی، هردو پاک و ناخُدا مُحس شده، مهدی حسنی این زندانیانِ تفکیک .فرستادند "آقا پیشِ حاج"

دیگر برخوردِ تاکتیکی  گفت که دین نوبت خودش به من میپاک در چن مهدی حسنیای بودند.  توده
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زیاد او را به همین  احتمالِ  به .خواهد که از عقایدِ خود و از حزبِ توده دفاع کند رد، و مینخواهد ک

دانستم، ناخُدا مُحسن بیدگُلی  تا جایی که من می فرستادند. "هیئت"ودند و به پیشِ دلیل تفکیک نم

که در  د که به دلیلِ ضعفِ شدیدِ شنواییگفتن ایِ ناخُدا می چنین تصمیمی نداشت. بعدها، رُفقای توده

ها را خوب  الئوبتال شده بود، ناخُدا احتماالً ساش به آن مُ زیرِ بازجویی و دراثرِ ضربه به سر و صورت

ها  شاید هم در آخرین لحظه .بدهد "مُناسبی"ای سریع و صریح و ه توانست جواب شنید و نمی نمی

 پاک، او هم از عقایدش و از حزب دفاع کرد.   نظرش عوض شد و مانندِ مهدی حسنی

ا این بار پُشت امّ ،بقیّۀ ما را هم دوباره در کُریدوردر هر حال، این دو نفر را به طبقۀ پایین فرستادند، و 

. اعصابِ همه خُرد بود و وضع بسیار ساعتِ دیگر هم گذشت و باز هیچ خبری نشد نیم .به دیوار نشاندند

ما طوری نشسته بودیم که  ت با ما چه برخوردی خواهند کرد. حاالروشن نبود که در این وضعیّ .نامعلوم

پس از مُدتّی، کردند را ببینیم.  وآمد می ر رفتبند پاهای کسانی که در کُریدو چشم توانستیم از زیرِ می

رفت  لشگری در حالی که راه می .داخلِ کُریدور شدند ٨طرفِ بندِ  داوود لشگری با دو سه پاسدار از

کی از زندانیان صدا با نُکِ پا به پایِ ی و گاهی بدونِ سرو کرد ته در کُریدور را برانداز میزندانیانِ نشس

یا او را تحویلِ  سپس .داد دانی را موردِ تفتیش قرار میزن گاه آن ؛خواست که بُلند بشود و از او میزد  می

که او از  این دوباره سرِجایش بنشیند.داد  که دستور می داد که به طبقۀ پایین ببرند و یا این پاسدارها می

کتابی  و  دانستیم که آیا رویِ حساب نمی چنین هم .دیمشنی کرد، ما نمی سشی میاین زندانیان چه پُر

 که کارش کامالً تصادفی و شانسی است.   یا این کند زندانیان را انتخاب می

دو سه  گشت. هم داشت تُندتر و تُندتر میشد، و ضربانِ قلبِ ما  خُالصه، لشگری تدریجاً به ما نزدیک می

زدم که او ایرج  از روی تیپِ زندانی، من حدس می .ا بُلند کردود لشگری یکی را سرِپنفر مانده به ما داو

توانستیم تاحدّی  نسبتاً نزدیک به ما بودند، می ها آنچون  .باشد می از زندانیانِ سازمانِ اقلیّت

مُسلمانی؟ خُدا و پیغمبر و قیامت را قبول "لشگری از ایرج پُرسید:  را بشنویم. ها آنوجوابِ بینِ  سئوال
  "؟خوانی نماز هم حتماً می"لشگری بعد پُرسید:  رسشِ او جوابِ مُثبتِ قاطعی داد.یرج به پُا "؟داری

 لشگری به او دستور داد که سرِجایش بنشیند.  دوباره جوابِ مُثبتِ قاطعی داد. ایرج 

 .بشوم من زد و اشاره کرد که بُلندسپس آرام به پایِ  فتاد و به جلویِ پایِ من رسید،داوود لشگری راه اُ

پُرسید:  جوابِ مُثبت دادم. "؟مُسلمان هستی؟ خدا و پیغمبر و قیامت را قبول داری"از من پُرسید: 

  ".آقا این آقا را ببرید پیشِ حاج"او به پاسداری دستور داد:  من جوابِ منفی دادم. "؟خوانی نماز هم می"

 "هیئتِ مرگ"دانی را پیشِ ارها زندانستیم که این عبارت به آن معنا است که پاسد حاال ما دیگر می

گذاشت. در همان لحظه، متوجّه شدم که  و مرا در کُریدور در بغلِ دیوار پاسداری دستم را گرفت ببرند.

هایی که قبالً من و پرهام  براساسِ صُحبتال بکند. ئولشگری پرهام را هم سرِپا بُلند کرد تا از او هم س

وجوابِ بینِ لشگری و مرا هم شنیده بود، ظاهراً او هم  لئوااو س باهم کرده بودیم، و درضمن احتماالً
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که یکی دو  بعد از آن زودی او هم به من پیوست. چراکه به ،ها را داد خورد کرد و همان پاسُخمانندِ من بر

 ببرد.  "هیئت"نفرِ دیگر هم به صفِ ما اضافه شدند، پاسدار ما را راه انداخت تا پیشِ 

تاً خطرِ مرگ را از های تاکتیکی بدهم تا مُوق این بود که در موردِ اُصولِ دین جواب شخصیِ من ِ تصمیم

آن  ای و در موقعِ خودش تصمیم بگیرم. خواستم مرحله می های دیگر مسألهدر موردِ  .خودم دور کنم

دم را در واقع خو رسید امّا بعدها متوجّه شدم که با این کار در به نظرم عاقالنه می  موقع، این تصمیم

های سازمانِ اقلیّتِ بندمان، که از ابتدا  برخورد و روشِ ایرج و دیگر بچّهدم. دا موقعیّتِ خطرناکی قرار می

پُروسۀ تفتیشِ بیشتر و فراتر و خطراتِ  از را خود ،نخواندالِ نماز ئوبا دادنِ پاسُخِ مُثبت و قاطع به س

بود. به هر   تری و تاکتیکِ بهتر و مُناسب  د، تصمیمساختن رها می "هیئتِ مرگ"احتمالیِ رفتن به پیشِ 

هم  خواندنمرحلۀ اوّلِ تفتیش توسّطِ لشگری و دیگران، اکثریّتِ زندانیانِ بندِ ما به پُرسشِ نماز حال، در

مانندِ من و  افرادیجُز  ،کُدام پیشِ هیئت نرفتند به همین دلیل هم، هیچ .دادند مُثبت می ظاهراً جوابِ

 ند نفرِ دیگر.پرهام و چ

 

٢ 

 ...برای کشتار و شکنجه و شالق "رمزهای شب"

وقتی واردِ د نفر را به طبقۀ پایین بُردند. ای، ما چن پلّه پاسدارها، در منطقۀ میانیِ کُریدور و از طریقِ راه

های  قهکامالً با طب وضعیّت و جّوِ موجود .ایم ه به دنیایی دیگر قدم گذاشتهجا شدیم، مانندِ این بود ک آن

ای در منطقۀ مُقابلِ  ساختمانِ دوطبقه اوّلِزندان در طبقۀ  ٢٥بخشِ اداریِ دیگرِ زندان تفاوُت داشت.

ها موجود بود،  مُحوّطۀ بازِ بزرگی در کُریدور در تقاطُعِ این بخش .وعۀ کارگاه و آشپزخانه قرار داشتمجم

زیادی هم به همین بخش های  پلّه راه بود. تفکیکِ زندانیان تبدیل شده گاهِ نگهداری و که حاال به جای

پاسدارهای  .نِ نشسته یا ایستاده موجود بودندهای زیادی از زندانیا در این مُحوّطۀ باز، صف رسیدند. می

غریب و ترسناکی، که اغلب مویِ سرشان را از تَه تراشیده بودند، و برخی حتّا لباسِ سالخّی هم  و عجیب

 نمودند.   های زندانیان را کُنترل می کردند یا صف وآمد می ریدور رفتبه تَن داشتند، در این کُ

در جا  ما را آن .زندان آوردند پاسدارها صفِ کوچکِ شاملِ ما چند نفر را به نزدیکِ ورودیِ بخشِ اداریِ

رِ توانستم از زی کرد، مینوریِ مُحوّطه عادت  انم به کمتدریجاً که چشم بغلِ دیوار روی زمین نشاندند.

دیدم که در سمتِ  گروهِ بزرگی از زندانیان را میدم را بیشتر و بهتر بررسی بکنم. بند اطرافِ خو چشم

های دیگری از زندانیان را هم  صف .اند نشسته ای پلّه راستِ بخشِ اداری، در داخلِ کُریدور و در زیرِ راه

گُروهی دیگر از زندانیان  .اند ستهنش "کُریدورِ مرگ"داخلِ  دیدم که در سمتِ چپِ بخشِ اداری در می

ظاهراً مُنتظرِ رفتن به  دادیاری و اداریِ زندان نشسته، هم، شاملِ ما، در درون و بیرونِ داالنِ دفترهای

 .فه از جانبِ پاسدارها ادامه داشتترور، بدونِ وق جّوِ دند. ایجادِ رُعب و وحشت وبو "هیئتِ مرگ"پیشِ 

عنی از مجموعۀ آشپزخانه و کارگاهِ زندان، صدای ناله و فریادِ زندانیانی که گاهِ ما، ی روی جای به از رو

 شد.   ای قطع نمی شدند لحظه خوردند و شکنجه می شالّق می
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در حالی که ما بیرونِ  کار بود. ان مُستّقر و مشغولِ بهدر اُتاقِ بزرگی در بخشِ اداریِ زند "هیئتِ مرگ"

ای را تحویلِ  نیآمد و زندا گاهی ناصریان از آن داالن بیرون میبخشِ اداری مُنتظر بودیم، هر از 

این آقا را "کرد:  های زیر ابالغ می دربارۀ زندانی را به شکل "هیئتِ مرگ"او حُکمِ  .داد پاسدارها می
این آقا "، "پلّه این آقا را بگذارید زیرِ راه"، "این آقا را برگردانید به بندِ خودش" ،"ببرید سمتِ چپ

ها و رمزهای  ها ما هنوز معنایِ این حُکم در آن لحظه آخر.ی ، و ال"ها باشند خواهند در بندِ کُمونیست می

ای را که از  ها هر زندانی پاسدارها براساسِ این حُکم جّه نبودیم.ها را کامالً متو موجود در آن اصطالح

  دادند.  آمد، در صفِ مُعیّنی قرار می بیرون می "هیئتِ مرگ"پیشِ 

جا در سمتِ  در آن داری کردند و دمِ دیوار نشاندند.از ما را داخلِ داالنِ بخشِ ا افرادیساعت،  پس از نیم

 .باشد "هیئتِ مرگ"رسید که اُتاقِ  داد، و به نظر می چپ اُتاقی بود که پاسداری دمِ درِ آن نگهبانی می

ای در دست بیرون  رفت و با پرونده لِ آن میروی این اُتاق هم دفتری بود که ناصریان مُرتّب به داخ به رو

آمد،  یلشگری معموالً صدایش از داخلِ کُریدورِ اصلی م شد. رویی می به داخلِ اُتاقِ رو آمد، و سپس می

بدونِ وقفه مشغولِ  ونقص و عیب کُشی بی ماشینِ انسان کرد. وآمد می هم به این بخش رفت او ولی گاه

هم  ها آن .خواست از پاسدارها می ،اش رسیده بود ای را که نوبت ریان زندانیهر از گاهی، ناصکار بود.  به

هیئتِ "به اُتاقِ  اش را ناصریان خودش زندانی و پرونده گاه دادند. آن کردند و تحویل می پیدا میاو را 

 با اعالمِ پسس .آورد بیرون می "هیئت"از اُتاقِ  معموالً، چند دقیقه بعد ناصریان زندانی را بُرد. می "مرگ

 داد.  او را تحویلِ پاسدارها می بالً توضیح دادم،حُکم به همان شکلی که ق

این آقا "، "این آقا چپی هستند"، "آقا را سمتِ چپ ببرید"هایی مانندِ  بعدها فهمیدیم که اصطالح
ود که زندانی و غیره به این معنا ب "این آقا کُمونیست هستند"، "ها باشند خواهند در بندِ مارکسیست می

های سمتِ چپ در  گونه زندانیان را معموالً در صف این .گرفته است و باید باالی دار برودحُکمِ اعدام 

پلّه  آقا را زیرِ راه"، "آقا را سمتِ راست ببرید"هایی مانندِ  اصطالحدادند.  قرار می "مرگ کُریدورِ"
ولی نماز خواندن را  ،دین را قبول کرده دانی اُصولِو غیره هم به معنای این بود که زن "بگذارید

و باالخره،  دن را بپذیرند.خوردند تا نماز خوان این زندانیان در هر وعدۀ نماز باید شالّق می .پذیرد نمی

و هم نماز خواندن به این معنا بود که زندانی هم اُصولِ دین  "این برادر را به بندش برگردانید"اصطالحِ 

 گرداندند. برمی ٨زندانیان را مُستقیم به بندِ این  .را پذیرفته است

 .گرفت حُکمِ شالّق و شکنجه میهای گوناگونی، غیراز موردِ نماز،  موردهایی هم بود که زندانی به دلیل

آورد و تحویلِ  یبیرون م "هیئت"در چنین موردی، معموالً ناصریان زندانی را با داد و فریاد از اُتاقِ 

در یک مورد ناصریان یک زندانی را در  کرد. مثالً اش را هم اعالم می مِ شکنجهکو حُ داد پاسدارها می

با کُمکِ پاسداری  سپس .بیرون آورد "هیئتِ مرگ"ز دفترِ کشید ا اش را گرفته و او را می حالی که یقه

شود که  میبعد از شالّق خوردن معلوم "گفت:  ناصریان فریادکُنان می طرفِ منطقۀ کارگاه بُردند. را بهاو 
های  السئودّب و مُرتّب به ٴزنیم که مو قدر شالّق می آن ؟دهی یا نه آقا جواب می های حاج لائوبه س
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مُدتّی بعد هم، پاسدارها آن  .یان برگشت و مشغولِ کارِ خودش شداندکی بعد، ناصر ".ایشان پاسُخ بدهی

دّب ٴاو مو"ان دادند، و اعالم کردند: کشان آوردند و تحویلِ ناصری شدۀ بیچاره را کشان زندانیِ شکنجه
پاهای زندانی  قدر با کابل به کفِ آن ".آقا پاسُخ بدهد حاج های السئو حاال حاضر است که به شده،

ها پاسُخ  لئواپذیرفته بود که به س ظاهراً زیرِ شکنجه .توانست حتّا راه برود کوبیده بودند که دیگر نمی

بُرد، و چند دقیقه بعد بیرون آورد و تحویلِ پاسدارها  "هیئتِ مرگ"تاقِ ناصریان دوباره او را به اُبدهد. 

این زندانیِ بسیار جوان در حالی که در داالن از مُقابلِ  ".آقا را هم سمتِ چپ بگذارید"داد و اعالم کرد: 

  ".تو چشش زدم"چراکه، موقعِ عُبور گفت:  .جا درمیانِ ما دید گذشت، ظاهراً یکی از رُفقایش را آن ما می

خواند، و یا چیزی در  میکُمونیست است و نماز ن منظورش احتماالً این بود که به حاکمِ شرع گفته بود

 اش کرده بود. البتّه، همین هم حُکمِ اعدام را نصیب .این ردیف

عنوانِ  چنین فهمیدیم که زندانیانِ مُتعددّی از بندهای گوناگون را، که از مُدتّی پیش به بعدها هم

زندانیان اطالّعی از   اگر این بُردند. می "هیئتِ مرگ"به پیشِ  جا تنبیهی در انفرادی بودند، مُستقیم از آن

و دادند  های مذهبی جوابِ منفی می لئواهای اخیر و جاریِ زندان نداشتند، طبعاً مانندِ سابق به س اتفّاق

کاران، برای اطمینان از اعدام شدنِ  یتناصریان و لشگری و دیگر جنا شدند. بنابراین قطعاً اعدام می

 بندی و گفتند که هیئتی در زندان مشغولِ تقسیم می ها آنگونه زندانیان، گویا در ابتدا به  این

خواهند در بندِ  پُرسیدند که آیا می از این زندانیان می سپس .دهیِ جدیدِ زندانیان است سازمان

های معمول و  ها و موضع این زندانیان هم، براساسِ تجربه؟ ها ناها باشند یا در بندِ مُسلم کُمونیست

گر  کارانِ حیله جنایتها بروند.  هند به بندِ کُمونیستخوا می گفتند که خودشان، اغلب میمرسوم و قبلیِ 

های اُصولِ دین را  لئوابُردند، و حاکمِ شرع س می "هیئتِ مرگ"یکی پیشِ  بالفاصله این زندانیان را یکی

دین  های اُصولِ لئواها فرستاده نشوند، به س که احیاناً به بندِ توّاب هم از ترسِ این آنان .کرد می ها آناز 

آورد و  بیرون می "هیئتِ مرگ"ناصریان در این موردها زندانی را از اُتاقِ  دادند. جوابِ منفیِ قاطع می

ها  خواهد در بندِ کُمونیست هم می این آقا"کرد:  داد، و با لبخندی بر لب اعالم می تحویلِ پاسدارها می
چنین زندانیانی شاید تا مُدتّی هنوز هم  .دادند را در صفِ سمتِ چپ قرار میپاسدارها هم زندانی  "باشد.

 کردند که قضیّه واقعاً مربوط به تفکیکِ بندها است. فکر می

 

 ای مُفتیِ شهر از تو پُرکارتریم

 با این همه مستی از تو هُشیارتریم

 نِ کسان خوری و ما خونِ رزانتو خو

 خوارتریم انصاف بده کُدام خون

 )حکیم عُمرخیّام(
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 ..."هیئتِ مرگ"رو شدن با  به رو

 "هیئت"یکی پیشِ  را یکیناصریان هم زندانیان  .داالنِ بخشِ اداری مُنتظر بودیم یکی دو ساعت در

جوابِ مُثبت  "جعفر فرزندِ بشیر؟"رسید: پُباالخره، نوبت به من هم رسید و پاسداری درِ گوشم  بُرد. می

اق بُرد و ناصریان مرا داخلِ آن اُت جا تحویلِ ناصریان داد. و آن بُرد "هیئتِ مرگ"تا دمِ اُتاقِ  او مرا دادم.

د.  بُربندِ مرا کمی باالتر  چشم سپس .ر داد که پُشتِ سرم را نگاه نکنمدستو رویِ یک صندلی نشاند،

یک میزِ طوالنی را در  و نم. در اُتاقِ نسبتاً بزرگی بودمتا به نورِ اُتاق عادت ک کشیدطول   چند لحظه

میز حاکمِ  روی من و در وسطِ به در رو پُشتِ این میز نشسته بودند. تقریباً یافراد .دیدم جلویِ خودم می

، و یکی دو "یشراقمُرتضی ا"در طرفِ راستِ او دادستانِ انقالب  .نشسته بود "علی نیّری حُسین"شرع 

مُصطفی "در طرفِ چپِ حاکمِ شرع هم  .طرفِ راستِ اشراقی نشسته بودند در نفرِ دیگر هم 

ها،  در این لحظه طرفِ چپِ او نشسته بودند. در یرِ اطالّعات، و یکی دو نفر هم معاونِ وز ،"پورمُحمّدی

 ام.   نشسته "هیئتِ مرگ"دیگر یقین داشتم که درمُقابلِ 

من جوابِ مُثبت دادم.   د که آیا جعفر فرزندِ بشیر هستم؟ابتدا از من پُرسی ه صُحبت کرد،نیّری شروع ب

 سپس ادامه داد:

   "؟مُسلمان هستی"-

 ".بله"-

   "؟به خُدا اعتقاد داری"-

 ".بله"-

   "؟به نُبّوت و معاد اعتقاد داری"-

 ".بله"-

   "؟خوانی نماز هم می"-

 ".ام گاه نمازخوان نبوده من هیچ"-

   "خوانی؟ چه مُسلمانی هستی که نماز نمی"-

 ".کردند گاه مرا مجبور و یا حتّا تشویق به خواندنِ نماز نمی پدر و مادرم هیچ"-

   ".گوییم که اگر مُسلمان هستی، باید نماز بخوانی خوب؛ ما حاال به تو می"-

 ".اش هم خودم هستم ئولگیرم، و مس می  عبادت امری است که من شخصاً خودم دربارۀ آن تصمیم"-

 "؟خوانی یا نه برای ما باید ثابت شود که تو نماز می .نه، چنین چیزی نیست"-

من  .خواند رود و نمازش را می مرد می آقا، این حاج"گفت:  وجواب پرید، لئوااشراقی ناگهان وسطِ س
  ".مُطمئن هستم

 ".پاشو بُرو نمازت را هم بخوان"رو به من کرد و گفت:  سپس
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   "؟خوانی پس نمازت را می"یّری دوباره از من پُرسید: ن

 ".ام گاه نماز نخوانده من هیچ"-

 ".خوانی بعد از این دیگر می"-

اگر نخواند، برش گردانید تا من  .این آقا برود و نمازش را بخواند"نیّری خطاب به ناصریان گفت:  سپس
 ".اش را روشن کنم تکلیف

 ".پلّه آقا را بگذارید زیرِ راه"ویلِ پاسدارها داد، و اعالم کرد: ناصریان مرا بیرون آورد و تح

سته بودند، جا نش پلّه، درمیانِ گروهِ بزرگی از زندانیانی که آن پاسدارها مرا در کُریدورِ اصلی و در کنارِ راه

 ستبای دند و مینماز را پذیرفته بو دادند که یا در این مُحوّطه زندانیانی را قرار میدر جایی قرار دادند. 

خوردند تا آن را بپذیرند.   شدند، و یا نماز را نپذیرفته بودند و باید شالّق می برگردانده می ٨که به بندِ 

کردند، و درواقع مشغولِ  اصطالح کُنترل می ها را به ای و جالّد هم این صف ای از پاسدارهای عُقده دسته

دیوار و  و با زدنِ شالّق و کابل و میلۀ آهنی به در ها آن .ت و توهین به این زندانیان بودندآزار و اذیّ

مکان یکی از کارهای پاسدارها در آن  آوردند. وجود می وحشت و ترور به ها، فضای رُعب و های پلّه نرده

هرگونه مُخالفت و اعتراض را هم با تهدید به  .تراشیدند زور می زندانیان را به این بود که سبیلِ

های  به هر صورت، سبیل دادند. با کابل و شالّق پاسُخ میو یا  "هیئتِ مرگ"دانی به پیشِ برگرداندنِ زن

 سبیلِ مرا هم گرفتند و تراشیدند. .زدند ها می همه را در این صف

 

٤ 

 زنی برای نماز... شالّق

تار در عینِ حال، ماشینِ تفتیشِ عقیده و شکنجه و کُش .مها در آن شرایط و وضعیّت ماندی ما ساعت

 .کرد ش را حدودهای عصر مُتوقّف میا هناکارِ روز "هیئتِ مرگ"ظاهراً،  کار بود. تّب و مُنظمّ مشغولِ بهمُر

جا های زندانیان به کُ ها و صف که گروه و در موردِ این اُفتادند شگری در کُریدور راه میناصریان و ل گاه آن

هنوز به سُراغِ ما زندانیانِ زیرِ  ها آن دادند. میبه پاسدارها دستورهایی  ،شوندو برای چه کاری بُرده 

خودِ لشگری با تعدادی پاسدار آمدند و  سرانجام .اً بزرگی هم بودیم، نیامده بودندپلّه، که گروهِ نسبت راه

 ما را به صف کردند، و سپس در کُریدور راه انداختند.  

 .زنند تئاتر دار می ان را در آمفیکه زندانی دانستیم با اطالّعاتی که تا این زمان پیدا کرده بودیم، می

آور و کُشنده  تئاتر وحشت یبه سمتِ آمف "راهرویِ مرگ"پیماییِ آهسته و طوالنی در  این راه بنابراین

امّا در عینِ حال هم  ،های دینی جوابِ تاکتیکیِ مُثبت داده بودیم لئواهرچند که ما به سبود. 

ویژه در این شرایطِ خطرناک، در زندان وجود ندارد و هر اتّفاقی  بهوکتابی،  دانستیم که هیچ حساب می

جا ما را به بندی  آن امّا ،جان شدیم تئاتر نیمه دن به منطقۀ نزدیکِ آمفیتا رسی. استهنوز هم مُمکن 

کرد، و ما  کسی حرکتی نمی .ایستادن بودبرای  را در دو اُتاق چپاندند. فقط جایکوچک بُردند و همه 

 شنیدیم.    خوبی می دیگر را به کشیدن و ضربانِ قلبِ همنَفَس 
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بند دوُروبرِ  از زیرِ چشم .کم به نورِ اُتاق عادت کردم ه کمک تا این ای در سکوتِ کامل گذشت چند دقیقه

انِ های سازم متوجّه شدم که یکی از زندانیانِ بندِ خودمان، از بچّه ط بررسی نمودم.خودم را با احتیا

به من گفت:  ای باهم صُحبت کردیم. ند کلمهفوری چ او هم مرا شناخت، .کنارم ایستاده استپیکار، در 

چاخان تمامیِ ماجراها  روزبهدر بازجویی فهمیدم که  ازجویی، و سپس پیشِ هیئت بُردند.مرا ابتدا به ب"
صُحبتِ خودش ادامه خواست به  می "های دو ماهِ گذشتۀ بند را به بازجوها داده است. و اطالّعات و اتفّاق

وگرنه در هر وعدۀ نماز، طبقِ  ،گی باید نماز بخوانید همه"که ناگهان در باز شد و لشگری داد زد:  بدهد
هرکسی  ورید تا نماز خواندن را بپذیرید. حاالخ حُکمِ حاکمِ شرع، پنج ضربه برای هر رکعت شالّق می
ب و سکوتی ابتدا جوّی بسیار سنگین و عجی ".ودکه حاضر به نماز خواندن است بیرون بیاید و به بند بر

لشگری به پاسدارها دستور داد  ع به بیرون رفتن از اُتاق کردند.برخی شرو بعد .کامل در اُتاق حاکم شد

 که آن زندانیان را در کُریدور به صف کنند و به بند برگردانند.  

در  و و از اُتاقِ دیگر بیرون آوردندآن اُتاق  چند دقیقه بعد، لشگری و پاسدارها برگشتند و بقیّۀ ما را از

صف را  ها آنوقتی دیدم که صف نسبتاً طوالنی است.  بند می از زیرِ چشم .به صف کردند "کُریدورِ مرگ"

رِ به خاط چرا و تردید بودیم که کما دُچارِ شّ تئاتر راه انداختند، مُطمئناً بسیاری از به سمتِ آمفی

هیچ تضمینی نبود که  .یمبدهباید خودمان را در چنان موقعیّتِ خطرناکی قرار  یکی،نپذیرُفتنِ نمازِ تاکت

تئاتر صف را مُتوقّف کردند و مُنتظر شدیم.   به هر حال، بیرونِ آمفی تئاتر دار نزنند. ما را در آمفی ها آن

 .تئاتر بُردند ینوبت به داخلِ آمف  پس از مُدتّی، شروع کردند و زندانیان را از همان ابتدای صف به

 دهندۀ زندانیان بُلند شد.   بالفاصله، صدای داد و فریاد و نالۀ آزار

تئاتر  دیدم که در وسطِ آمفی بند می از زیرِ چشم .شدمتئاتر  داخلِ آمفی .نوبت به من هم رسید سرانجام

 "کارِ خیرِ"تا در  سدار دوُرِ هر تخت ایستاده بودندتعدادِ زیادی پا اند. چندین تختِ شالّق برپا کرده

چند نفری  .یان، من را هم روی تخت خواباندندمانندِ دیگر زندان زنی شرکت کنند و صواب ببرند. قشالّ

زیادی تمامِ  درد و سوزشِرا به پا و پُشتم زدند.  ٢٦نوبت بیست ضربه شالّق مرا نگه داشتند و بقیّه هم به

بنابراین بیست  ی اُفتادم. نمازِ عصر چهار رکعت است،روزهای اوّلِ دستگیر به یادِ بدنم را فرا گرفت،

وردند و باز آ تئاتر می کشان به بیرونِ آمفی ، پاسدارها هر زندانی را کشانضربه شالّق داشت. بعد از شالّق

که همۀ زندانیان سهمِ شالّقِ خودشان را خوردند، پاسدارها صف را راه  پس از آن .دادند در صف قرار می

 های قبلی برگرداندند.  ما را به همان اُتاقانداختند و 

گفت که برای نمازِ شب نفری پانزده  . گری دوباره در اُتاقِ ما حاضر شدساعتی نگذشته بود که لش نیم

خودمان را بگیریم.    تصمیمِ ،دوباره برگردد که ریم، و بهتر است قبل از اینضربه سهمیّۀ شالّق دا

 ٨اهم در همان بندِ ماندۀ چپ را ب احتمالِ قوی زندانیانِ زنده نستیم که بهدا براساسِ اطالّعاتِ قبلی، می

دانیانِ چپِ دادم که به جمعِ زن دیدم، ترجیح  ای ادامۀ شالّق خوردن نمیمن دلیلی بر .اند جمع کرده

ند به آن بباهم در   بود، ما همه تاکتیکی در کار میاگر واقعاً نماز خواندنِ نمایشی و  مانده بپیوندم. زنده
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ر هر د شالقدانستم که تحّمُلِ هشتادوپنج ضربه  می کردیم. از طرفِ دیگر این کار مُبادرت می

دیر یا زود، همه مجبور  .مدّت بتوان آن را ادامه داد النیوچهار ساعت، کاری نیست که برای طو بیست

ل کرد، بسیاری از جُمله ئوامد و سوقتی لشگری دوباره به اُتاقِ ما آ دیم که نمازِ اجباری را بپذیریم.ش می

تا برای نپذیرُفتنِ نماز  ها باقی ماندند دی هنوز در اُتاقمعدو ۀعدّ .ن دست بُلند کردیم و بیرون رفتیمم

 شالّقِ بیشتری بخورند.

 

٥ 

 ماندۀ چپ در بندِ هشت... زندانیانِ زنده

هم پاسدارها صف را راه انداختند  بعد .در کُریدور تشکیل شد ،پنجاه نفری شاید ،طوالنی یزودی صف به

یست زندانیِ چپ قبل از رسیدنِ ما، نزدیک به دو کردند. ٨خلِ بندِ سپس دا پلّه باال بُردند، ما را از راهو 

 شدیم. می ٨بودیم که واردِ بندِ  ماندۀ چپ ما آخرین گروهِ بزرگ از زندانیانِ زنده .در این بند بودند

در هر وعدۀ ودند، در همین بند حضور داشتند. ما هم که زنده مانده ب سازمانیِ بسیاری از رُفقای هم

همۀ  .انداختند ی در سالُنِ بند راه مینمازِ جماعت ،نمازیِ یکی از مسئوالن نماز، پاسداران به پیش

 اصطالح وضو بگیرند و در این مراسم شرکت کنند.   زندانیان مجبور بودند که به

 .در هر سلّولِ کوچک، تعدادِ زیادی زندانی را چپانده بودندبند حاکم بود. غریبی در این  و بفضای عجی

کس  هیچبرای حاال  .سی حال و روحیّۀ اعتراض و فعالیت نداشتک .ای نداشتند گونه وسیله انیان هیچزند

ترور و وحشتِ  یاسیِ دیگر افرادِ سلّول چی هست.گیِ گُروهی و حزبی و س که وابسته داشتاهمیّت ن هم

اغلبِ ما با  .دانیان خُردوخمیر و داغون بوداعصابِ زن ارهای زندان را زیرورو کرده بود!شتار، تمامیِ معیکُ

ف زدن و حتّا غذا خوردن و کسی میلِ حر شان بودند نپریدیم. همه نگرانِ جا از جا میصدایی  هر سرو

ای که من در زندان  قل در دورهحّدا یان به هیچ کاری تمایُل نداشتند.زندان ی،کلّ طورِ به .هم نداشت

 گاه روحیّۀ جمعیِ زندانیان را تا این حّد پایین ندیده بودم. بودم، هیچ

 دیگر ها رفتم. شانسی به یکی از سلّول من هم .رفت ند شدیم، هرکسی به سلّولی میوقتی ما واردِ این ب

سه سالِ اخیر، این یکی از در مقایسه با دو  .سلّول باشد اد که با چه کسانی همد نمی کسی اهمیّت

کسانی که تا یکی یا دو روز پیش حتّا حاضر  اری از زندانیان بود.ترین تغییرهای رفتاری برای بسی بزرگ

ای نداشتند که  مسألهی سیاسی و گروهیِ خاصّی حرف بزنند، حاال ابداً ها نانبودند با افرادِ مُتعلّق به جری

ویژه با  دادند که با افرادِ غیرسازمانی و به می ترجیح ا، بسیاری حتّبه نظرِ من .ل باشندسلّو هم ها آنبا 

تا احیاناً در ذهنِ پاسدارها و مسئوالن  خالفِ خودشان در یک سلّول باشندی سیاسیِ مُها نازندانیانِ جری

 به فعالیتِ سیاسی و سازمانی مُتهّم نشوند.  

در آن سلّول ابتدا فقط هشت نفر بودیم امّا  .های بند قرار داشت رفتم، در وسط سلّولی که من به آن

نشستیم و مُنتظر  هم میدوُرتادوُر بغلِ   تعدادمان به یازده نفر رسید. در کفِ سلّولِ خالی، همهزودی  به

شد، رنگِ صورتِ همه  هر بار که درِ بند باز می .پراند ناگهانی، همه را از جا می هر صدایشدیم.  می
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برخی  .ز سرِ ما رفع شده باشدکسی باور نداشت که خطرِ مرگ ا  رفت. شان باال می د و ضربانِ قلبپری می

بنابراین هرلحظه مُنتظر  ای انجام خواهد شد، طورِ مرحله حتّا بر این نظر بودند که تصفیه و کُشتار به

که مسئوالن ما را  توانستند بپذیرند زندانیان منطقاً نمی  مان بیایند. این دان دوباره به سُراغبودند که جالّ

در زندان چه جنایتی مُرتکب  ها آنایم که  دانیم و شاهد بوده دارند، در حالی که ما می زنده نگه می

 اند. شده

ن همیّتی هم به ایترین ا در این موقعیّت، کسی کوچک .ند، هیچ نظم و ترتیبی وجود نداشتدر این ب

تا  البتّه، کسی .گُذراندیمها  کفِ سلّول برطورِ نشسته  به ،ای بدونِ هیچ وسیله داد. آن شب را قضیّه نمی

تا صُبح بینِ خواب و بیداری را خواب برود، بنابراین شب به آرامش نداشت که بتواند   اندازه آن

روح اُفتاده  ندِ جسدهای بیخوابی و فشار و استرس و دلهُره، همه مان  های صُبح، از بی نزدیک گذراندیم.

ی با کابل ا هناطورِ وحشی پاسدارها به رها، مانندِ فنر از جا پریدیم.صدای یورشِ پاسدا سروبا  ناگهان .بودیم

ترور  پریدند تا فضایِ وبیدند و باال و پایین میک ها می دیوارِ سلّول و های آهنی و مُشت و لگد به در و میله

خُردوخمیر  بیاعصا با بود و وحر بی و رویِ همۀ ما پریده و  رنگ وجود بیاورند. ی را بهترو وحشتِ زیاد

 .  آنان بودیم رفتارِ شاهدِ

لویِ توالت و زندانیان در ج برای دعوت به نمازِ صُبح است. ها آنگریِ  داد و وحشی معلوم شد که دادوبی

هایی که  از بچّه من هم تویِ همان صف رفتم. .اصطالح وضو بگیرند کشیدند تا به شوییِ بند صف  دست

زندانیان  اقع، اکثریّتِودر .آوردند درمی را کردند و ادایِ وضو گرفتن بودند، بقیّه تقلید می اصطالح بلد به

پاسدارها همه را  جا در آن .رفتیم به سالُنِ بند و گرفتیم،  اصطالح وضو  گی به همه کردند. همین کار را می

نماز  آقای مسئولی پیش حاج یکباالخره، اعالم کردند که  کردند. زِ جماعت ردیف و آماده میبرای نما

ا قرار گرفت تا ه هم بود، جلویِ صف "هیئتِ مرگ"چند دقیقه بعد، شخصی که ظاهراً از اعضای  .است

دو  "هیئتِ مرگ"ها مُواظب بودند تا ما پُشتِ سرِ این جالّدِ عُضوِ  پاسدارها بیرونِ صف. اشدب نماز پیش

 بخوانیم.   صُبح راجماعتِ رکعت نمازِ 

در آن صُبحِ زود،  آوردیم، جوُکِ بزرگی بود. ا درمینمازِ اجباری، برای اغلبِ ما که فقط ادای نماز رقضیّۀ 

ها در آن روزهای خونینِ زندان بود.   ترین لحظه ترین و در عینِ حال مُضحک این صحنه یکی از تلخ

که  قدر مُضحک بود اسم آنمر .ربیاوریمدرست د بودیم که ادایِ نماز خواندن رابسیاری از ما حتّا بلد ن

مسئوالن و پاسدارها  ای تلخ نیُفتند. امّا فتند تا به خندهگر زور جلوی خودشان را می بعضی از زندانیان به

شد که برخی از زندانیان فکر بکنند که  سبب می موضوعاین  .جرای این مراسم بسیار جدّی بودنددر ا

در هردو طرفِ  ،اغلبِ ماشود. بگیری  از طرفِ مسئوالن پِی مدّت تاکتیکِ نمازِ اجباری شاید برای طوالنی

دانستند که  خوبی می مسئوالن به فقط جنبۀ سیاسی و مُوقتّی دارد. فهمیدیم که این قضیّه می ،معادله

از حربۀ نماز فقط برای تسلّطِ سیاسی و شکستنِ روحیّۀ  ها آن .بی نیستیم و اعتقادِ دینی نداریمما مذه

که اندیش از تهِ دل آرزو داشتند  بعضی پاسدارهای قشری و ساده بُردند. ارزه در ما بهره میو مُبمقاومت 
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قضیّۀ نماز آگاهیِ کامل  غالبِ پاسدارها به ماهیّتِ سیاسی و ابزاریِ امّا ،بتوانند ما را نمازخوان بکنند

شده  "تر از پاپ اتولیکک"ف قولِ معرو معدودی از زندانیان ناگهان به ۀعدّطرفِ ما هم،  در  داشتند.

مسئوالن  بیش نیست.  بازیِ سیاسییک ن قضیّه ایفهمیدند که  مُطلقِ زندانیان می اکثریّتِ .بودند

خواستند ما  فقط می ها آن .کنیم گوییم و به چی فکر می چه میدادند که در موقعِ نماز، ما  اهمیّتی نمی

آنان و  ها هستیم آن در کُنترلِ تا به ما ثابت کنند که ربیاوریم،را دخواندن را مجبور کنند که ادایِ نماز 

آقا هم در پایان مُزخرفاتی سرِهم کرد و بعد هم  حاج هر حال، نمازِ صُبح تمام شد،ند.  به دارقُدرت  بر ما

 گذاشت و رفت.  

مانده را  نِ زندهاز آن به بعد، زندانیا .آوردند ٨ماندۀ چپ را هم به بندِ  آن روز آخرین گروهِ زندانیانِ زنده

معلوم بود که دیگر گروهِ بزرگی از زندانیانِ چپ در پُروسۀ  آوردند. صورتِ تکی به این بند می فقط به

یی که به دار کشیده ها آنموضعیِ سابقِ زندان، غیراز  زندانیانِ چپِ سرِ اند. تفتیش و کُشتار باقی نمانده

که  "ترمینال"های بندهای  های انفرادی و اُتاق ا در سلّولبودند، و ی ٨یا در بندِ   ودند، حاال همهشده ب

، یا اصالً برخوردی صورت نگرفته بود و یا ٥با زندانیانِ بندِ  خوردند. مِ پذیرشِ نماز شالّق میبرای عد

داشتند.   را جُدا از ما و احتماالً در همان بندِ سابقِ خودشان نگه می ها آنکه پس از برخورد هنوز هم  این

 ها آندانستیم که در پُروسۀ تفتیش و کُشتار، با  نمی هم کسی در بینِ ما نبود. ٦بندِ  زندانیانِ بهاییِ از

 اند. اعدام شده نیز کسانی ها آنکه از  زنده هستند، یا این  همه ها آنآیا  .چه برخوردی شده است

 هایی لئواها و س فت امّا موضوعگر مانده صورت نمی در آن روزها، گرچه بحثِ زیادی بینِ زندانیانِ زنده

ماندۀ چپ هستیم، یعنی حدودِ  اگر ما زندانیانِ زنده ؛که از جُمله این .بود اساسی در ذهنِ همۀ ما مطرح 

نزدیک  اند؟ ده، پس بقیّۀ زندانیانِ چپِ زندان چه ش٥اضافۀ زندانیانِ بندِ  به ٨وپنجاه نفر در بندِ  دویست

زندان دیگر درمیانِ ما  موضعیِ سابقِ زندانیانِ چپِ سرِ از دودِ چهل درصدوپنجاه نفر، یعنی ح به دویست

از روی  حلیلِ بیش از این را هنوز نداشت.در این وضعیّت کسی حوصلۀ بحث و صُحبت و ت نبودند.

 احتمالِ دانستیم که تعدادِ زیادی از زندانیانِ مُجاهدِ زندان به اطالّعاتِ کمی که به دست آورده بودیم، می

در این مقطعِ زمانی، اطالّعاتِ بیشتری در این  .زنده هستند ها آناند و فقط اقلیّتی از  زیاد اعدام شده

 رابطه نداشتیم.

 

٦ 

 اتفاّق و صحنۀ به یاد ماندنی...

د و آن را بینِ همه زندانیانی جلو اُفتادن .دهمان صُبح، پاسدارها کمی نان و پنیر به داخلِ بند انداختن

حدودِ ساعتِ یازدهِ های بعدی شدیم.  مُنتظرِ اتفّاق ها سپس در سلّول ای خوردیم، ند. لُقمهتقسیم کرد

کردند  ها خارج  داد همه را از سلّول یبا دادوب ها آن شد و پاسدارهای زیادی داخل شدند.صُبح، درِ بند باز 

م در طولِ راهرو رویِ زمین ه هایی پُشتِ سرِ بسته در ردیف ما را چشم بعد .آوردند یِ بند و به راهرو

در سکوتِ مُطلق و در جّوِ ترور و رُعب و وحشت، مُدتّی ما را در همین حالت نگه داشتند.   نشاندند.
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دار خواهد بود، حاال یواشکی  کردند که کُشتار در مراحلِ گوناگون و ادامه زندانیانی که قبالً مطرح می

ها در سینه حبس بود، و کسی  به هر صورت، نَفَس باشد. یغازِ مرحلۀ دوّمِ تصفیه مگفتند که این آ می

 کرد.   ترین صدا و حرکتی نمی کوچک

ها،  در آن فیلم انداخت. انِ جنگِ جهانیِ دوّم میهای دور هایی از فیلم این ماجرا، مرا به یادِ صحنه

انِ شهر جمع های مناطقِ اشغالی معموالً اهالی را در مید نیروهای نظامیِ آلمانِ نازی در شهرک

طورِ  بعد تعدادی از اهالی را، به .نشاندند لی که ما حاال بودیم، میرا، به همین شک ها آنکردند و  می

ما هم به همان ترتیب نشسته و  حاال کردند. اب، انتخاب و تیرباران میوکت حساب تصادفی و ظاهراً بی

 کردند ها حرکت می سدارها بینِ صفپا نند.مان را رقم بز کلیف و سرنوشتکاران ت مُنتظر بودیم تا جنایت

 سکوتِ زجرآوری حاکم بود. بودند تا کسی صدا و حرکتی نکند. و مُواظب 

دیدیم که فردِ ناشناسی با لباسِ نسبتاً مُرتّب و رسمی، که احتماالً  درِ بند باز شد؛ از رویِ پاها می ناگهان

دُرست پاسدارهای ویژه واردِ بند شدند. ود، با تعدادی ب ها آنای از طرفِ  عُضوِ هیئت یا شاید هم نماینده

 رفت و گاه ها راه می در بینِ صفهای دورانِ جنگِ جهانیِ دوّم، این فرد هم  های فیلم مانندِ صحنه

اش از روی لیست و  معلوم نبود که انتخاب .داد کرد و تحویلِ پاسدارها می میای را بُلند  زندانی

 .تعدادی زندانی از بند خارج شدند راه با پس از مُدتّی، همتصادفی و شانسی.  بود یا کامالً وکتاب حساب

این اتّفاق روی روحیّه و روان و  . امّاداشتنددانم که آن زندانیان چه کسانی بودند و چه عاقبت  نمی

انیان، که اعتقاد ییدی بود بر نظرِ گروهی از زندٴاین کار ظاهراً تا .ثیرِ بسیار بدی داشتٴتعادُلِ بقیۀ ما، تا

 ای همۀ ما را از بین خواهد بُرد. مرحله م دست از سرِ ما برنخواهد داشت وداشتند رژی

های خودشان از جریانِ تفتیش و کُشتار را نداشتند.   اغلبِ زندانیان هنوز هم حال و روحیّۀ تشریحِ تجربه

واقعاً هم، هرکسی  .های دیگری بشوند تند واردِ مقولهخواس و نمی انیان در پُروسۀ بقا درگیر بودندزند

گی و روحیّۀ  بسته ترین سطحِ هم در چنین موقعیّتی، شاید پایین خواست جانِ خودش را نجات بدهد. یم

ردی و شخصی، هنوز اُصول و قوانینِ بقای ف .بود ت در بینِ زندانیان موجود میجمعی و رفاقت و گذش

فهمیدند که چه  دانستند و می انیان، حاال دیگر دقیقاً میاکثریّتِ مُطلقِ زندغلبه داشت. بر جمع هم 

اندیشی هنوز هم یافت  معدود افرادِ ساده امّا ،ی در زندان رُخ داده استا هناکار اتّفاقِ شوم و جنایت

ها، رژیم با زرنگی و  به نظر این شتارِ بزرگی در میان نبوده است.کردند کُ شدند که فکر می می

موضعی را به دو گروه تفکیک کند: گروهِ رزمنده و مُقاوم، که رژیم  بود زندانیانِ سرِسازی توانسته  صحنه

 بودیم. نشینی داده  و گروهِ دوّم، یعنی ما، که تن به عقب .ا تفکیک و در جایی مخفی کرده بودر ها آن

هایشان  سلّوله را به هم .شب پاسدارها برای آمارگیری آمدندبار در روزهای کُشتار، آن  برای نخُستین

ما در سلّول  سپس پاسدار نعمتیِ معروف راه اُفتاد تا لیستی از زندانیانِ هر سلّول را تهیّه کند. فرستادند،

پس از نوشتنِ  .کرد پُرسید و یادداشت می ی را میکه نعمتی نام و نامِ پدرِ هر زندان یازده نفر بودیم

در آن لحظه ما  ".تان هم که جور است این سلّول جمعماشااهلل، در "اسامی، پاسدار نعمتی ناگهان گفت: 
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پس از رفتنِ او،  تنِ چیزی را هم به او نداشت.تِ گفنشدیم، و البتّه کسی حال و جُرئ متوجّهِ منظورش

طورِ شانسی و تصادفی، تعدادی از زندانیانِ با  به .ه شدیم که منظورش احیاناً چی بودما تازه متوجّ

نعمتیِ  ق، حاال در این سلّول جمع بودند.شده در بندهای ساب رادِ رادیکال و شناختههای باال و یا اف حُکم

 ایم.   ما هنوز زنده  گونه همه اش فوری گرفت که چه تیزهوش، چشم

پاسداری با صدای بُلند  .صُبح دوباره درِ بند باز شد دهِ روزِ بعد، یعنی دوازدهِ شهریور، حدودِ ساعتِ

رسید که آن افراد برای منظورِ  به نظر می بیرون بروند. ها آنند، و دستور داد که را خوا افرادی اسامیِ

اسمِ من هم در آن  .نه شانس و تصادفی هم در کار نبودگو بودند، و هیچ خاصّی در آن لیستِ کوچک 

در آن فاصله، با تعدادی از رُفقای  .کشید تا آماده شوم و بیرون بروم چند دقیقه طوللیست بود. 

رفت، ابداً معلوم نبود که  آن روزها، اگر کسی بیرون میو دیگر دوستان خُداحافظی کردم.  سازمانی مه

من به یکی دو نفر از رُفقا گفتم که اگر برنگردم، و اگر  د و باز روزی پیشِ بقیّه برگردد!بتواند زنده بمان

ها هم  آخرین لحظهشان دارم و تا  ستزنده بمانند، سالمِ مرا به فامیل برسانند و بگویند که من دو ها آن

وزاری راه  مراسمِ عزاداری و گریه یمبگویند که برامن  خواستم که به فامیلِ ها آناز  .به یادشان بودم

با رُفقا و برخی از  خُالصه، با آخرین خُداحافظی جشن بگیرند.که زندگی و یاد و خاطرۀ مرا  نیندازند، بل

کردم رفتن باالی دار خواهد بود، و  سویِ سرنوشتِ خودم، که فکر می به من ؛جُدا شدم ها آناز  بندان، هم

 هم در انتظارِ سرنوشتِ نامعلومِ خودشان. ٨رُفقا و دوستانِ مانده در بندِ 

طرفِ درِ بند بروم، که یکی از رُفقا یواشکی تویِ گوشم گفت:  شدم تا به تازه داشتم از سلّول خارج می

دم که متوجّه ش ".ی مُختلفِ جُنبشِ فداییان هستندها نالیست مُتعلّق به جریهمۀ افرادِ تویِ این "

، یکی از افرادِ آن لیست رجب بود که برادرش، از رهبرانِ سازمانِ اکثریّتاش کامالً دُرست است.  حرف

کی هم ی .از رهبرانِ سازمانِ اکثریّت بود بود، که برادرش "شاپور"یکی دیگر  .مُدتّی پیش اعدام شده بود

یکی دو نفرِ دیگر هم در لیست بودند،  .درهای رهبریِ سازمانِ اقلیّت بودایرج بود، که گویا برادرش از کا

در آن  ءمن تنها استثنافدایی داشتند. ی مُختلفِ ها ناکه فامیلی و یا نسبتی با کادرها و رهبرانِ جری

من در بینِ زندانیانِ  دایی نداشتم. البتّهی فها نالیست بودم، چراکه فامیلی و یا نسبتی با رهبرانِ جری

از دیدِ بازجویان و مسئوالن باالترین رده  احتماالً .ن زندان، باالترین حُکم را داشتمآذر در ای ١٦فداییانِ 

 داشتم.   و مسئولیّت را هم می

مۀ ما در این ها و در آن صفِ کوچک، قطعاً ه در آن لحظه .ا به صف کرد و از بند بیرون بُردپاسدار ما ر

زدم که از رویِ پرونده احتماالً مسئوالن  حدس می نمانیم. گردیم و زنده نمی برنمی فکر بودیم که دیگر

از مهلکه جانِ سالم دادند که من و دیگرانی که در آن لیست هستیم، نباید به این راحتی  تشخیص می

طرفِ طبقۀ پایینِ  ، باز هم به٨در زیرِهشتِ بندِ پلّۀ موجود  خُالصه، پاسدار ما را از طریقِ راه به در ببریم.

 بُرد.  زندان 
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 تئاتر... آمفی کنارِدر  "نامه بندِ وصیّت"بازجویی در : ١٣٦٧رِ دوازدهمِ شهریو

وقتی به طبقۀ  امّا ،ببرند "مرگهیئتِ "ما را به پیشِ خواهند دوباره  کردم که شاید می ابتدا فکر می

این همان بندی است  تئاتر بُردند. در بغلِ آمفی ٨دِ پایین رسیدیم، پاسدارها ما را به بندِ انفرادیِ زیرِ بن

اترِ تئ تند و بعد در آمفیشنو نامه می هایش وصیّت در سلّول که زندانیانِ محکوم به اعدام در کُشتارِ بزرگ،

هرکُدام از ما را رو جا حاکم بود.  آن این موقع سکوت و آرامشِ کاملی در .شدند زندان به دار کشیده می

سد که زمان ر در چنین موقعیّتی، به نظر میهای انفرادی قرار دادند.  سلّول به دیوار در نزدیکِ یکی از

 اشد.  ب انتظار کشیدن در بالتکلیفی شاید بدتر از خودِ بازجویی و تفتیش می .گُذرد بسیار آهسته می

جعفر "که کسی آرام از پُشتِ سر به من نزدیک شد و پُرسید:  ساعت به همین منوال گذشت تا این نیم
سپس  م و آهسته مرا واردِ سلّول کرد،جوابِ مُثبت دادم.  او آستینِ لباسم را گرفت و آرا "؟فرزندِ بشیر

 ام ه تکان نخورم تا کسی به سُراغگفت ک .دارِ موجود در وسطِ سلّول نشاند مرا روی تنها صندلیِ دسته

که کامالً دیدم  می با احتیاط سلّول را بررسی کردم،بند  از زیرِ چشم بیاید، و بعد هم خارج شد و رفت.

 .گذشت جا بود که من رویش نشسته بودم. زمان به کُندی می آن داری فقط صندلیِ دسته .خالی است

نوشته است یا بر آن  ببینم آیا کسی یادگاری و پیغامی  کردم تا طبقِ معمول دستۀ صندلی را بررسی می

های شومِ اخیر شاید تعدادِ زیادی  ن هفتهایدر  به این فکر اُفتادم که امّا ،نه؟ چیزِ زیادی رویِ آن ندیدم

 اند. نامه نوشته زندانی روی همان صندلی نشسته، و وصیّت

آور، و  جّوِ بند سنگین و وحشت .آوری داشت مرگ روح و یِ سرد و بیفضا و هوایِ بندِ انفرادی طعم و بو

تا بتوانم خودم را برای بازجویی و تفتیشِ  کردم فکرم را مُتمرکز کنم اش آزاردهنده بود. سعی می سکوت

یاناً چی از جانِ من اند، و اح کردم که برای چه مرا آورده کر میف .قیدۀ احتمالیِ مُجدّد آماده سازمع

هایی در آن  بندم از سازمانِ پیکار اُفتادم، که قبل از شالّقِ نماز برای لحظه ندانیِ همیادِ آن زخواهند؟  می

چاخان همه چیزِ  روزبه .مُواظبِ خودت باش"گفت:  او به من می .کرده بودیماُتاقِ کوچک باهم صحبت 
   ".بند را لوُ داده است
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پشِ طدِ روزهای پس از دستگیری، مانن .ه نزدیک شدنِ صدای پایی را شنیدمک در همین فکرها بودم

 شخصی داخلِسلّط بشوم. مُ کردم که بر اعصابِ خود زیادی می سعیِ ام زیادتر شد. م تُندتر و دلهُرهقلب

خوب، فکر کردی که به این "سپس با آرامش شروع به صُحبت کرد:  سلّول شد و پُشتِ سرم ایستاد،
وغ و مُزخرفات تحویلِ هیئتِ مُحترم دادی، و فکر مُشتی در توانی از مُجازات فرار بکنی؟ می راحتی

گونه چرندیّات، که گویا تو حاال مُسلمانِ  ما این ای. هکور خواند .کردی که ما همه احمق هستیم یم
 امروز من معلوم خواهم کرد کنیم. ای و از این قبیل مُزخرفات را به این راحتی قبول نمی ی شدها دوآتشه

   ".بعد هم، هیئتِ مُحترم تکلیفِ نهاییِ تو را روشن خواهد کرد .دمی هستیگونه آ که تو واقعاً چه

طورِ  بهها را  لئواس"گفت:  ک خودکار روی دستۀ صندلی گذاشت،گاه، بازجو مُشتی برگِ بازجویی و ی آن
  شود. وجواب تعیین می السئویادت باشد که تکلیفِ نهاییِ تو براساسِ همین  .کامل و صادقانه جواب بده

ر وحلۀ اوّل آخر و عاقبتِ تو د گفتی را حاال کامالً فراموش کُن.مُزخرفاتی که قبالً جلویِ هیئتِ مُحترم 
گونه برخورد بکُنی و چه  شود که چه می مربوط به این .در دستِ خُدا، و بعد هم در دستِ خودت است

من یک  در موردِ تو خواهند داد.هایی را آقا حاکمِ شرع براساسِ نظرِ من حُکمِ ن حاج هایی بدهی. جواب
 و سپس اُتاق را ترک کرد.   ها را گفت بازجو این ".گردم ساعتِ دیگر برمی

نظرِ اعتقادی و باورهای دینیِ خودت را تشریح کُن، "گونه بود:  لِ موجود در رویِ برگِ بازجویی اینئواس
دانستم که وارد شدن در  می "؟ای گونه و از چه زمانی مذهبی و مُسلمان شده و توضیح بده که چه

چیزی نبود ین ا .است پیچیده و مُشکل و خطرناکصورتِ کتبی، کاری  هم به های باورِ دینی، آن بحث

کردم که قبل از نوشتنِ هرگونه پاسُخی، ابتدا  م در آن مُوفّق و پیروزمند باشم. بنابراین، فکر که من بتوان

کردم که تاکتیکِ  باید برای خودم روشن می یعنی .بکنماستراتژیک برای خودم انتخاب باید معیاری 

نشینی برای زنده ماندن  قبنشینیِ من تا کُجا و تا چه حدّی قابلِ ادامه دادن است، و حدّ و مرزِ ع عقب

هایی را حاضرم بپذیرم، و آن خّطِ قرمزی که  مسألهکردم که چه  طورِ مُشخّص باید روشن می بهچیست. 

یعنی، تحتِ شرایط و وضعیّتِ موجود کُجا دیگر ز آن عُبور کنم چی و کُدام است؟ وجه نباید ا به هیچ

 بودم که آگاهانه با زندگی وداع کُنم.   حاضر می

که قبالً اُصولِ دین و نماز را  ، به این نتیجه رسیدم که با توجّه به اینفکری با خود پس از مُدتّی کلنجارِ

بنابراین،  .رفتنِ حُکمِ قطعیِ مرگ خواهد بودبه معنایِ پذی ها آناز  ام، برگشتن طورِ تاکتیکی پذیرفته به

تا حربۀ  ،ایستادم هایی که پذیرفته بودم می ها و موضع مسألهگی و هوشیاری روی  که با پُخته ستایب می

 وقت چه اشتند، آنگذ اگر شرایطی دیگر برای زنده ماندن می لوژیک را از دستِ جالّدان بگیرم. امّاایدئو

، توانستم خودم را قانع کنم که عدمِ دفاع از با خودکردم؟ پس از مقداری بیشتر کلنجار  باید می

طِ موجود، برایم نشینیِ تاکتیکی در آن عرصه هم، در وضعیّت و شرای های سیاسیِ سازمانی و عقب موضع

وانِ شرطِ عن عاتی را بهراهیِ اطالّ کاری و هم به این ترتیب، درنهایت امکان داشت که هم قابلِ قبول است.

وجه نباید از آن عُبور  کردم که این آن خّطِ قرمزی است که به هیچ فکر می .زنده ماندن قرار بدهند

 بکنم.  
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طورِ نسبی  بندیِ مُجدّد، باالخره به وتحلیل، و مُرورِ دوباره و جمع پس از مقدارِ زیادی تفّکُر و تجزیه

لِ بازجو پاسُخ ئواکردم که بتوانم با تمرکُزِ کامل به س بالی می سبُکقدر احساسِ راحتی و اطمینان و  آن

 ستبای نوشتم می چه هم که می هر آن نوشتم، و روی هنوز هم باید با احتیاط و دقّت می البتّه .دهم

با دقّت به این نُکته که ساده و صریح و روشن باشد،  ،خُالصه، جوابِ کوتاهی نوشتمایستادم.  مُحکم می

نیا آمده، و ای مُسلمان به د نوشتم که: در خانواده قرار ندهم. "ارتداد"معرضِ خطرِ  یاناً خودم را درو اح

از جوانی  .گذاشتند ادت فشاری بر روی من نمیگاه برای عب پدر و مادرم هیچ .ام همواره مُسلمان بوده

کید ٴتا .کردم ی سیاسی شرکت میها ر فعالیتلحاظِ سیاسی و اجتماعی به تفّکُرِ چپ تمایُل یافته، و د به

ام، ولی حاال عبادت کردن  کننده هم نبوده امّا فردی عبادت ،گاه اسالم را کنار نگذاشته کردم که من هیچ

 وار در این حدّ و مضمون نوشتم، و مُنتظر نشستم. هایی خُالصه ام.  خُالصه، مطلب را پذیرفته

جوابِ مرا  سپس .ام داد و فریادی راه انداخت وشتهاه نکه کوت در ابتدا از این .بازجو برگشت سرانجام

من در جواب گفتم:  ".کنی های قبلی را داری تکرار می هنوز هم همان دروغپس "خواند و گفت: 

تا جایی که بتوانم اجازه  ِ خودم را گرفته بودم، تصمیم ".عینِ حقیقت هستند ها دروغ نیستند، این"

کردم که اگر قرار باشد مرا بکُشند،  فکر می .اد مرا باالی دار بکشندین و ارتدندهم که سرِ موضوعِ د

نه مربوط به  کند، شرافتِ انسانیِ من ارتباط پیدا ای باشد که به  حّداقل باید سرِ موضوعِ مُهّم و جدّی

 ایِ دینی.   های تفتیشِ عقیده های من به یک مُشت پُرسش پاسُخ

گاه  آیا هیچ ؟نظرت دربارۀ مارکسیسم چیست" گذاشت: لِ دیگری نوشت و جلویِ منئوابازجو س
خوشبختانه، در پروندۀ زندانِ من مدرکی کتبی موجود نبود که در آن من از  "؟ای مارکسیست بوده

در تنها  رهای دینی بحث و دفاع کرده باشم.ای ماتریالیستی در برابرِ باو عنوانِ فلسفه مارکسیسم به

ازپُرسیِ قبل از دادگاه در زندانِ اوین طورِ کتبی از من شده بود، در ب بهموردی که سابقاً چنین پُرسشی 

ای پاسُخ  گونه باید بهخواستم بدهم.  جا می همین پاسُخی را دادم که االن در این در آن مورد هم، .بود

گونه تناقضی در آن موجود نباشد، و جنبۀ ضدّیت با اسالم و باورهای دینی از آن  دادم که هیچ می

در مُخالفتِ  ها آنام و از  های مارکسیستی را مُطالعه کرده نوشتم که من مطلبو استخراج نشود.  ستباطا

های ستمگر، در ضدیّت با امپریالیسم و استعمار، و در حمایت از مُبارزاتِ ملّی  ها و طبقه خودم با سیستم

م که در این چهارچوب، من از و نوشت .ام ی تحتِ ستم و غیره بهره بُردهو ضّدامپریالیستیِ کشورها

ها و ابزارهای آن برای  های سیاسی و اجتماعیِ مارکسیسم گرایش داشتم، و از روش جوانی به جنبه

 گرفتم.  های اجتماعی و سیاسی و در مُبارزۀ خودم بهره می تحلیل

  

٢ 

ل و موضوع را ئواس خُرآمیزی نمود امّا درنهایت آنوقتی بازجو برگشت و جوابِ مرا دید، ابتدا خندۀ تمس

قبل از ": شکل طرح نمودهای اخیرِ زندان و به این  در ارتباط با واقعه لِ بعدی رائوادیگر دنبال نکرد. س
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گونه  ، هیچدر زندان در جریان بود هایی که اخیراً در روزِ دهمِ شهریور، آیا از اتفّاق ٦بیرون آمدن از بندِ 
این  طرحِبعد از  "؟کردی هایی این اطالّعات را پیدا می نالاطالّعی داشتی؟ به چه میزان و از چه کا

ها  به این موضوع ستبای میاو زدم،  طوری که حدس می همانپُرسش، دوباره سلّول را ترک کرد. 

ای  گونه پُرسش باید بهبه این  کردم ا گیر بیاندازد. فکر میت تا بتواند به من فشار بیاورد و مراخپرد می

دانند و  مسئوالن چه میکه شاید بفهمم از این طریق تا  یابمفُرصتی ب انم برای خودپاسُخ دهم که بتو

 چی هستند؟   دانند، و اساساً دنبالِ چه نمی

مسئوالن اطالّع  ود. مُطمئناًدر میان نب مدار و ام، حاال موضوعِ تشکیالت و قرار برخالفِ زمانِ دستگیری

ازنظرِ اطالّعاتی  امّا ،ختلف باهم در ارتباطِ دائم بودیمای مزنی، ما در بنده داشتند که از طریقِ مورس

خواستند مرا  فقط می ها آنرسید که  به نظرم می اشت که بخواهند از من دربیاورند.موردِ مُهّمی وجود ند

از آن اطالّع دارند، و درضمن هم  ها آنهایی که  موردِ آزمون قرار دهند تا ببینند که درموردِ مطلب

اصطالح  گویم و به کنم و دروغ می احتماالً باخبر هستم، آیا هنوز هم کتمان می ها آنکه من از  دانند می

این موضوع که  ی من کتمانِبرا دهم. پاسُخ می ها آنطورِ صادقانه به  که به یا این ،دهم مقاومت نشان می

رسیدم  پس، به این نتیجه  .بود شد، در این شرایط حماقتِ محض  یبینِ بندها خبر و اطالّعات مُبادله م

 کشاند. بنابراین وجواب را به کُجا می لئوالِ او جوابِ مثبت بدهم تا ببینم بازجو سئواکه باید ابتدا به س

 گذشت، تاحدّی مُطّلع شده بودم.  هایی که در زندان می جواب دادم که من از واقعه

دادم:  جواب چنینمن  "؟گرفتی عات را میاز چه کسی این اطالّ": پیش کشیدرا  سئوالاو این  بالفاصله

  ".شنیدم گونه خبرها را می در آن شرایطِ فشارِ روحی و در آن شلوغیِ بند، یادم نیست که از کُجا و چه"

ما دقیقاً از  مرگ و زندگیِ خودت در میان است. یادت باشد که"داد:  ید و اخطار، توضیحکٴبازجو با تا
حاال که تو ادعّای اسالم هم داری، فقط  .د، و بینِ بندها، اطالّع داریمبنهای داخلِ هر  تمامیِ قضیّه

عبارتی دیگر، او  به ".خواهیم بدانیم که تا چه اندازه صداقت در گُفتار و کردارت موجود است می

در دست  ها آنهایی که  خواست بینِ ادّعای من به اسالم و عدمِ صداقتِ من در بیان و پذیرشِ فاکت می

 "ارتداد"گویی و  م به دروغتا بر آن اساس، بتواند مرا متهّم و محکو هایی را نشان بدهد ، تناقضداشتند

پذیرشِ اسالم تاکتیکی بیش نیست. در هر صورت،  خواست نشان بدهد که ادّعای من به می بکند. یعنی

 رسید. ناگهان کسی می رجا و ه کانال و شخصِ خاصّی موجود نبود، خبرها از همهکردم که  من اصرار 

گرفت و در بند  در بندِ شما مُدّعی است که بیشترِ خبرها را فردی به نامِ مُحمّد می روزبه"بازجو گفت: 
گونه  من از این زندانیِ موردِ نظرِ شما هیچ"جواب دادم:  "؟نظرت در این باره چیست .ردک پخش می

 ".ام او نداشتهای با  گاه رابطه من هیچ .ام اطالّعات و خبری دریافت نکرده

پس از دو  د. سرانجاموپورت هم کر کمی هارت د.هم مطرح نمو رگربطِ دی لِ بیئوابازجو چندین س

ما از کُجا بدانیم که تو هم مانندِ بسیاری دیگر، "نوشت: بازجویی  بر برگۀل را ئواساعت بازجویی، این س
خواستم تاکتیکی  اگر می ب نوشتم کهدر جوا "؟کُنی طورِ تاکتیکی و ریاکارانه ادّعای اسالم نمی به

و شاید اکنون اصالً در  کردم ن کار را میایوّلِ دستگیری همانندِ برخی دیگر برخورد کنم، از همان ا
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حاال که "الی به این مضمون نوشت: ئواس بودم. بالفاصله، این شرایط و وضعیّت هم نمیزندان و در 
ای، آیا از رویِ اجبار و برای حفظِ جان دست  فهمیده احساسِ خطرِ جدّی کرده و موضوعِ هیئت را هم

نع کُنم که توانم تو را قا چنین احتمالی وجود دارد و من نمی :در جواب نوشتم "؟زنی به این کار نمی

غریب را نوشت و به من داد، و دوباره از سلّول   و  لِ بسیار عجیبئوااین س پایان گونه نیست. در یقیناً آن

فرضِ محال روزی روزگاری آزاد بشوی، آیا هنوز هم به اسالم اعتقاد خواهی داشت،  گر بها"بیرون رفت: 
ن کار را ایمن قطعاً  یدر هر حالت :در جواب نوشتم "؟جا خواهی آورد و اعمالِ مذهبیِ خودت را به

 باشند. خواهم کرد و تغییرهای من ابداً تاکتیکی نمی

دانستیم که این  هردو می .آمیزی کرد د، بازهم خندۀ مسخرهدیوقتی بازجو برگشت و جوابِ آخریِ مرا 

جُز شرکت در آن بازیِ مسخره  ای بازی هستند، ولی من چاره گویی و چاخان ها مُزخرف وجواب لئواس

معیاری برای تفکیکِ زندانیانِ چپ داشتند که بر آن اساس  ها آندر این تفتیش و کُشتار،  م.شتندا

وقتی در بندهای  ؛خوبی تفکیک و کُشتار بکنند را بهچپ  بندهاینخستین  توانسته بودند زندانیانِ

ها مُطّلع شدیم و خودمان را برای مُقابلۀ تاکتیکی با  لئواما تدریجاً از شکل و مُحتوا و هدفِ س ،آخری

 در این بازجوییِ کتبیییِ الزم را نداشت. آو ضابطۀ تفکیکِ مسئوالن دیگر کارآن آماده کردیم، معیار 

به هر  من استفاده بکنند. علیهِنتوانند از حربۀ ارتداد  ها آنکردم که  ای برخورد می گونه هم، من به

اش دربارۀ  لیّهنهایت اعالم کرد که نظرِ اوّ های من، بازجو در صورت، پس از بررسیِ دوبارۀ تمامیِ پاسُخ

نوز هم مُشتی اعتقادِ او من ه گفت که به می .بیند او تغییری واقعی در من نمی و من عوض نشده است

زودی در موردِ تو  آقا حاکمِ شرع و هیئتِ مُحترم به حاج": چنین گفتدر انتها او  دهم. دروغ تحویل می
ساعتِ دشوار و  من نیم .پس از گفتنِ این موضوع، سلّول را ترک کرد ".نهایی را خواهند گرفت  تصمیمِ

 آور ماندم.  نمور و مرگطوالنیِ دیگری را هم در آن سلّولِ سرد و 

 

٣ 

 ..."ترمینال"سلّولِ انفرادی در بندِ  انتقال به

 یرون آورد و در صفِ کوچکی در وسطِحدودِ ساعتِ چهار یا پنجِ بعدازظُهر، پاسداری مرا از آن سلّول ب

های  اتفّاق آمده بودیم، و طبعاً از های بازجویی بیرون  همۀ ما در آن صف، ظاهراً از سلّول قرار داد. راهرو

 ٨دانستیم که حاال آیا به سمتِ بندِ  نمی .در اضطراب و دلهُرۀ شدیدی بودیم احتمالی و نامعلومِ بعدی

یا  ؛تئاتر و سپس باالی دار یگردیم، یا به سمتِ آمف مانده برمی شویم و پیشِ دیگر زندانیانِ زنده روانه می

دی پاسدارِ بند، متوجّهِ حضورِ ناگهانیِ تعدا رِ چشماز زی .ندشتبرنامۀ دیگری برای ما دا ها آنشاید هم 

فردِ جلوییِ خودش را هرکسی آستینِ "داد:  با داد و فریاد دستور  ها آنیکی از  .پوشِ ناآشنا شدم سیاه
تئاتر راه انداختند.   صف را به سمتِ آمفی ها آن ".وجه نباید جُدا بشید دیگه به هیچ از هم .مُحکم بگیره

م دگی و عزیزانِ خودشدیم، من تهِ دل با زن تئاتر می وقتی داخلِ آمفی بسیار تُند شده بود. ضربانِ قلبم



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   246

 

است که شویم، معنایش این  برگردانده نمی ٨رسید که حاال که به بندِ  چون به نظرم می ،کردم وداع می

ور دادند، و سپس از طریقِ تئاتر عُب سُرعت ما را از داخلِ آمفی پاسدارها به ایم. امّا به پایانِ خّط رسیده

 خارج کردند.   جا ز آنما را ا ی آن،دری در انتها

که، حاال ما در داخلِ مُحوّطۀ  طوری .عۀ ساختمانِ اصلیِ زندان خارج شدصفِ کوچکِ ما از مجمو ناگهان

انرژیِ م گرما و روح و روانبه و  خورد شهریورماه به سر و صورتم  بیرونِ مجموعه بودیم. هوای تازۀ عصرِ

هم به کردند و ما را  شروع به دویدن می رها در جلویِ صف در حرکت بودند، گاهپاسداداد.  عجیبی 

ز دری دوباره ا از سمتِ غرب دور زدیم، ما مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندان را دواندند. دنبالِ خودشان می

در  یک زیرِهشت و بند شدیم. حاالای باال رفتیم، سپس داخلِ  پلّه از راه .دیگر واردِ آن مجموعه شدیم

 های کوچک بودیم.   ی مجموعه، و در داخلِ یکی از بندهای دارای سلّولها ناختمااز س طبقۀ دوّمِ یکی

پوش  پاسدارهای سیاهباشیم.  در نیمۀ مذهبیِ زندان میزدم که  امّا حدس می ،هنوز کامالً مُطمئن نبودم

رکوب و کُنترلِ ما مشغول بودند. پاسدارهای آن بند ما را به س داد با ایجادِ رُعب و وحشت و با دادوبی

لی در مرا هم در جلوی سلّو .دادند ها قرار می یکی از سلّول گرفتند و هرکُدام از ما را در جلویِ میتحویل 

را به داخلِ آن سلّول م ،آمدند و درِ سلّول را باز کردند چند دقیقه بعد،بخشِ میانیِ بند گذاشتند. 

های فلزّیِ  الیِ کرکره به سپس از ال بندم را برداشتم، ند. فوری چشمسپس درِ سلّول را بست تادند،فرس

به این ترتیب، فهمیدم که  هِ ساختمانِ بهداریِ زندان شدم.متوجّ .بیرون را بررسی کردم ،پوششیِ پنجره

ای زندانیانِ ها بنده این ان هستیم.و در نیمۀ مذهبیِ زند ٢در زیرِ بندِ سابقِ  ١٠ما در بندِ انفرادیِ سابقِ

هیئتِ "باید پیشِ  زندانیانی که .معروف شدند "ترمینال"به بندهای  که در دورانِ کُشتار مُجاهد بودند

خوردند را مُوقتاً در این بندها نگهداری  یا زیرِ حُکم بودند، و یا باید شالّقِ نماز می رفتند می "مرگ

 کردند.   می

ادی پاسدار داخلِ ناگهان در باز شد و تعد خالی مشغولِ بررسیِ بیرون شدم. کامالً از پنجرۀ آن سلّولِ

بندم را در  اش ظاهراً این بود که من بدونِ اجازه چشم علّت .سلّول ریختند، بالفاصله به جانِ من اُفتادند

 ها آن، یکی از پس از کُتکِ مُفصّلکردم.  بیرون را نگاه میداخلِ سلّول برداشته بودم، و از پنجره 

 .بندت را پوشیده و آماده باشی چشمباید همواره "گونه اعالم کرد:  های بند را با داد و فریاد این ضابطه
درخواستی گونه تقاضا و  هیچ بندت باید روی چشمانت باشد. چشم محضِ باز شدنِ درِ سلّول، به

حتّا اگر در حالِ مرگ هم  د نیست.بند موجو گونه امکاناتی هم در این هیچتوانی داشته باشی.  نمی
   ".باشی، حق نداری که درِ سلّول را بزنی

امّا آن شب مسئولی برای  .دیگر را هم در آن سلّول گُذراندمبعد از این ماجرا، من چندین ساعتِ 

را لیل این کار چرا و به چه د ندانیان از جُمله مرا تغییر داد.های برخی از ز سرکشی به بند آمد و سلّول

مالً خالی از این سلّولِ جدید هم کا در ضلعِ جنوبیِ بند مُنتقل کرد. به سلّولی مرا .کرد، ابداً روشن نبود

فقط توالت و روشوییِ . های خواب و خوراک هم هیچ خبری نبود حتّا از وسیله .هرگونه امکانات بود

برخی از   البتّه وجود داشت.لّول های فلزّی در این س ای پوشیده با کرکره کوچک، لولۀ شوفاژ، و پنجره
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توانستم اندکی از  می که یانِ سابق خم شده بودند؛ طورینوارهای فلزّی، طبقِ معمول، توسّطِ زندان

 جا را ببینم. انتهای جنوبیِ مجموعۀ ساختمانِ اصلی و مُحوّطۀ بیرونیِ اطرافِ آن

 

٤ 

 زیرا ،دادم را ادامه میخواندن ه نماز که تظاهُر ب ستبای د، میچون خطرِ اعدام هنوز رفع نشده بو

رِ زندانیان را زیرِ نظر ها، عمل و رفتا های کُنترلِ موجود در درهای آهنیِ سلّول پاسدارها از سوراخ

که  داشتیم وضع و حالی .ظار و اضطراب و نگرانیِ دائم بودها فقط انت کارِ اصلیِ ما در این سلّول داشتند.

 ،ه بوداُفتاد ن به فعالیتِ غیرقابلِ کُنترلی مغزِ م تواند انسان را از پا دربیاورد. حتّا در کوتاه مدّت هم می

د در خودمان این بود، که ما در آن بن درکِ من از وضعیّتِ .کرد خرّب و منفی ذهنم را رها نمیفکرهای مُ

کردم  ، فکر میشکست جوشی که سکوتِ بند را می و صدا و جُنب هرگونه سرو انتظارِ حُکمِ اعدام هستیم.

 "هیئتِ مرگ"که  یِ دار رفتنِ من فرارسیده است. تحلیلِ من این بودکه نوبتِ استقبال از مرگ و باال

 بنابراین .تکلیفِ ما را روشن کنند ،نوبت تا به های ما هستند حالِ بررسیِ پروندهیا خودِ حاکمِ شرع در 

 رگ آماده باشم.  خواستم هرلحظه بیدار و برای رفتن به باالی دار و م می

افرادی سکوتِ بند را درهم  دفعه صدای پایِ زدم، که یک با همین فکر و خیال داشتم در سلّول قدم می

ها  بند نَفَسطبعاً در تمامیِ  ها شروع به باز شدن نمود. سلّول چند لحظه بعد هم، درِ برخی از .شکست

دوباره سکوتِ  بُردند. کردند و بیرون می ارج میها خ ظاهراً زندانیانی را از سلّول. در سینه حبس بودند

جیغ و های شالّق و  چند لحظه بعد، ناگهان صدای ضربه .قرار شد، امّا دوامِ زیادی نداشتکامل در بند بر

شالّق رسید که زندانیان را در وسطِ راهرو و یا در زیرِهشتِ بند  به نظر می فریادِ زندانیان بُلند شد.

 ظاهراً .هایشان برگرداندند ه را به سلّولشد مُدتّی بعد، این زندانیانِ شکنجه کردند. زدند و شکنجه می می

 خوردند.   پذیرفتند، و بنابراین شالّقِ نماز می ها آخرین کسانی بودند که هنوز هم نماز را نمی این

دانند که  ا نمیدهند؟ آی کردم که چرا این زندانیان هنوز هم تَن به شالّقِ نماز می پیشِ خودم فکر می

مدّت ادامه بدهند، و مقاومت کنند و نماز نخوانند؟ شاید هم  توانند به شالّق خوردن برای طوالنی نمی

ها  پذیرند؟ و باالخره، شاید هم این وحشت دارند که نکُند اوّلین کسانی باشند که نمازِ تاکتیکی را می

هایی در  اتفّاقدانند که چه  اند، و نمی ی رفتهکسانی هستند که قبل از شروعِ کُشتار تنبیهی به انفراد

را به پذیرشِ  ها آنخواهند فقط  کنند که مسئوالن می پیشِ خودشان فکر می شاید ؛زندان جریان دارد

 به هر دلیلی که بود، این چند نفر هنوز هم در ها بفرستند. ید هم به بندِ توّابنماز وادار کنند و شا

این قضیّه را از  .کرد اً تعدادِ این افراد کاهش پیدا در روزهای بعد تدریج ردند.خو های نماز شالّق می وعده

های شالّق در هر وعده،  چنین از روی تعدادِ ضربه شد، و هم هایی که درشان باز می روی تعدادِ سلّول

 توانستیم بفهمیم. می
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گاهی هم از  .رفتم ل راه میبری در قفس در سلّوآن شب هم تا صُبح خواب به چشمانم نرفت، و مانندِ ب

دلهُره از اتفّاقی نامعلوم، آرامشِ الزم را نداشتم.  یدناُفتادم، امّا برای خواب می ای گی در گوشه خسته

تداومِ چنین  بُرید. کُنترل داشت امانِ مرا میغیرقابلِ  و های تکراری طرِ جانی، فکر و خیالنگرانی از خ

که چندین شب بود خوابِ خوبی نکرده بودم،  با توجّه به ایندربیاورد.  د هر انسانی را از پاتوان وضعی، می

خواست که کامالً  ام بیایند، دلم می اگر قرار بود که به سُراغ .وزِ بعد حالتِ کامالً منگی داشتمصُبحِ ر

ازجوها جُز موقعی که پاسدارها و ب ،در این بند سکوتِ کاملی برقرار بود روز و  شب یدار و هوشیار باشم.ب

دو سه زندانی را شالّق های نماز که هنوز هم  شدند، و یا در وعده و یا مسئوالنِ دیگری واردِ بند می

ام در کُمیتۀ مُشترک و اوین در انفرادی بودم،  در تمامیِ هشت ماهی که پس از دستگیریزدند.  می

، را ١٠و روزِ اوّل در این بندِ ترمینالِ ویژه در د گاه ترور و استرسی مانندِ فشارِ این دورانِ کُشتار، به هیچ

 تجربه نکردم.

 

٥ 

 نهایی... گیریِ و تصمیم "درونی جدالِ"

وضعیّتِ این زندانی با بقیّۀ ما تفاوت  .من آوردند کناریروزِ اوّل یا دوّم، زندانیِ جدیدی را به سلّولِ 

های  از مطلب کرد. با او صُحبت میزد و  سر می داشت، چراکه زودزود پاسدار و بازجو و یا مسئولی به او

ر عملیّاتِ نظامی دستگیر فهمیدم که او در جبهۀ جنگ یا د شنیدم،  می ها آنهای  اندکی که از مُکالمه

عضای سازمانِ مُجاهدینِ خلق باشد که در جبهۀ دادم که شاید از هواداران یا ا احتمال می .شده است

درضمن، معلوم هم بود  کنند. ندانِ گوهردشت بازجویی میزولی به دلیلی او را در  ،غرب دستگیر شده

مسئوالن هم مُرتّب به او  .کرد البالغه می استِ قُرآن و نهجدائم درخو اند. شدّت شکنجه کرده ه او را بهک

، از آن زندانی  همیدم که در آن مرحله از اسارتف دقیقاً نمی زودی به او خواهند داد. ند که بهداد وعده می

هرچه بود، و هرکه بود، کامالً که او برای مُصاحبه و اعتراف در زیرِ فشار بود؟ شاید  .خواهند چه می

 مُشخّص بود که وضعیّتِ او با ما زندانیانِ دیگر تفاوت دارد.

شنیدم،  نبود؛ نه صدای رادیویی را می جا غیراز موردهایی استثنایی، خبرِ زیادِ دیگری جُز سکوت در آن

تمامیِ وقتِ  مشغول بکنم. ها آنآمد، و نه امکاناتی وجود داشت که خودم را با  درمی صدای کسی نه سرو

های  کوتحلیلِ وضعِ موجود، و یا در ریختنِ استراتژی و پیدا کردنِ تاکتی من به جدل با خودم، به تجزیه

فقط از دو  گری اهمیّت و لذّتی برایم نداشت.خواب و غذا و هیچ چیزِ دی گذشت. گوناگون و مُناسب می

ب و قوی و موضعی روشن های نهایی روحیّۀ خو که در لحظه خواستم مُطمئن باشم: یکی این چیز می

 ام بیایند بیدار باشم.   که، وقتی برای دار زدن به سُراغ دوّم هم این .داشته باشم

بندِ جهاد را  ام بودند: اگر رفتن به ها موضوعِ جدلِ ذهنی در آن لحظه مسألهطورِ مُشخّص، چندین  به

از من بخواهند، چه باید  کاریِ اطالّعاتی و جاسوسی همشرطِ نجاتِ جانم قرار بدهند، چه باید بکنم؟ اگر 

خارج  لویزیونی بخواهند، چه باید بکنم؟بکنم؟ و اگر مُصاحبه در حضورِ زندانیان یا مُصاحبۀ ویدیویی و ت
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داشتم تا  در درونِ خودم جدلی دائمی از من بخواهند. یزِ مُهّمِ دیگریکردم که چ از این موردها، فکر نمی

گُشا، ولی در عینِ حال با معیارهای انسانی و سیاسیِ  های عملی و راه های مُناسب و تاکتیک بتوانم پاسُخ

و جوانبِ  پرداختم ها با خودم به بحث می وعها رویِ این موض ساعت .قابلِ قبول، برای خودم پیدا بکنم

 کردم.   وتحلیل و بررسی می ردی را تجزیهگوناگونِ هر مو

 و انسانیِ اثرهای احتمالیِ اجتماعی و سیاسیکردم که معیارِ اصلی در این رابطه  فکر می در مجموع

با توجّه به شرایطِ سیاسیِ موجود در جامعه، و وجودِ وضعیّتِ  باشد. و موضع و اقدامِ من می  یمتصم

های ما زندانیان برای نجاتِ  ها و اقدام کردم که تصمیم فکر میاضطراری و کُشتارِ بزرگ در زندان، 

و قابلِ توجُهّی را به دنبال  لحاظِ عملی و واقعی لزوماً اثرهای منفیِ سیاسی و اجتماعیِ مُهّم جانمان، به

سی و سیالحاظِ  ثیرِ منفیِ مُهّمی بهٴپذیرفت که به بندِ جهاد برود، چه تا اگر کسی می مثالًداشت.  خواهد ن

بود که چنین فردی، در بندِ جهاد هم مانندِ هر بندِ دیگری،  مُهّم این میداشت؟  اجتماعی درپِی می

ان و مسئوالنِ زندان تنظیم گونه زندگیِ خودش را در رابطه با دیگر زندانی بکشد و چه  حبسگونه  چه

، آن ها آنو جاسوسی برای  کاریِ اطالّعاتی با رژیم کردم که هرگونه هم در عینِ حال، فکر می بکند.

طبعاً، تَن دادن به چنین کاری را  .زی است که نباید از آن عُبور کردمعیار یا به قولی آن خّطِ قرم

برایم روشن بود که اگر چنین خواستی از من داشته  دانستم. ی و انسانی نابخشودنی میلحاظِ اخالق به

نِ آن شرط باید تَن به بگذارند، در آن حالت با نپذیرُفت باشند، و یا چنان معیاری را برای زنده ماندنِ من

مانده از  در موردِ مُصاحبه در جمعِ زندانیانِ زنده ماند موضوعِ مُصاحبه کردن. قط میف مرگ بدهم.

ای مُطلقآً هیچ  کُشتار، نظرم این بود که با توجّه به شرایط و وضعیّتِ موجود در زندان، چنین مُصاحبه

شخصآً پذیرشِ مُصاحبۀ ویدیویی و  امّا ،گذاشت اثرِ منفیِ مُهمّی هم نمی گونه هیچارزشی نداشت و 

چنین امکانِ  اش و هم تلویزیونی برای پخش در سطحِ جامعه را، به دلیلِ اثرهای احتمالیِ اجتماعی

 دانستم.   برداریِ سیاسیِ رژیم از آن، اقدامی مُناسب و صحیح نمی بهره

ی ، تدریجاً نوعصهای مُشخّصی برای هر موردِ خاّ کها، و اتّخاذِ تاکتی میمپس از رسیدنِ به این تص

اتفّاقِ  دیدم. البتّه ِ نهایی آماده می تصمیم خودم را برای گرفتنِ حاال .آرامشِ خاطرِ درونیِ پیدا کردم

و با  پریدم صدایی از جا می با هر سرو فقط .گذشت د و روزها به همین منوال میاُفتا جا نمی مُهمّی در آن

پس از چند روز، حتّا تدریجاً به این کردم.  دم را برای رفتن آماده میهر صدای پایی در داخلِ بند خو

اش  انسان موجودِ عجیبی است که با تواناییِ مغزی و روانیکردم.  کُشنده هم داشتم عادت می شرایطِ

روز، من خطرِ جانی و مرگِ  س از چندطِ غیرقابلِ تصوّری سازگار کند. پتواند خودش را با هر شرای می

بکنم و ببینم که چی پیش  تصمیم گرفتم که زندگیِ خودم را .الی را دیگر کامالً پذیرفته بودماحتم

داد که به مُحیطِ دوُروبَر و به امکاناتِ محدودِ  این آرامشِ نسبی، به من توانایی و امکانِ آن را می آید. می

های درونیِ خودم بپردازم،  اش به درگیری که همه جایِ آن به یعنی .شمتوجّهِ بیشتری داشته با ،خودم

 و به محیطِ اطرافِ خودم توجّه داشتم. گیحاال بیشتر به زند
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٦ 

ۀ خوابی هم گونه وسیل هیچ .دادند ذای بسیار ناچیزی به ما میهای زندان، فقط نان و پنیر یا غ از جیره

خواب زیاد مُشکلی هوا هنوز زیاد سرد نبود، نداشتنِ وسیلۀ چون شهریورماه و  در سلّول موجود نبود.

به  .خوردنِ آن غذای ناچیز هم نداشتم در وضعیّتِ موجود در آن بند، من ابداً میلی به کرد. ایجاد نمی

تدریجاً چندین کیلو وزن کم همین دلیل، و البتّه در زیرِ فشار و دلهُرۀ مُداوم، در همان یک هفتۀ اوّل 

خودم آورده  شی که مخفیانه باامکاناتِ بسیار محدود ولی با ارزبرداری از  هر صورت، به بهرهبه  کردم.

در فُرصتی مُناسب در طولِ  .هم پوشیده بودم دست لباس به تَن داشتم که از رویبودم، آغاز کردم. دو 

 کردم که تاسعی  شویی شُستم، ا درآوردم و در دستشب، از دو دست لباسِ زیرِ خودم الیۀ درونی ر

ام، همانندِ یک لیف، تَن و بدنم را با  با استفاده از جورابِ اضافی را در سلّول خُشک کنم. ها آنای  اندازه

ی احساسِ به این ترتیب، تاحدّ .یراهنِ اضافی خودم را خُشک نمودمآبِ سرد تمیز کردم و سپس با پ

یم ها ناورده بودم، در تمیز کردنِ دنددرضمن، از نمک و سرِ مسواکی که آ کردم. تمیزی و راحتی می

کردم، و از دیدِ  مخفی می ستبای ی کوچکِ باارزشِ خودم را میها ناهمۀ این امک نمودم. استفاده می

 داشتم. پاسدارها دور نگه می

الیِ کرکرۀ فلزّیِ پوششیِ پنجرۀ سلّول، مُحوّطۀ بیرونی و یک جادّه و اندکی از انتهای جنوبیِ  به از ال

و مُحوّطۀ  صداهای بُلندی را هم از آن بخشِ زندان گاه .دیدم ساختمانِ اصلیِ زندان را میعۀ مجمو

گُذراندم، تا شاید  مقداری از وقتِ روزانۀ خودم را طبعاً در بررسیِ مُحوّطۀ بیرون میشنیدم.  رش میدوُروب

طورِ مُرتّب  به ه دست بیاورم.در وضعیّتِ زندان بگیِ تغییرهای احتمالی  گونه ای از چه عالمت و مُشاهده

 ها آنخواستم بدانم که در چه حالی هستند، و احیاناً چه بالیی سرِ  می .بودم ٨ در فکرِ زندانیانِ چپِ بندِ

ین بندِ را از این زندان بُرده، و فقط ما را در ا ها آنکردم که شاید همۀ  گاهی فکر میآمده است؟ 

پس از گُذشتِ حدوداً یک هفته در این  تکلیفِ ما را روشن بکند. "گتِ مرهیئ"تا  ندا انفرادی نگه داشته

فکر  .ند ما را در این زندان دار بزنندخواه شدم که احتماالً نمی کم داشتم اُمیدوار می بندِ انفرادی، کم

نتیجه  حدسکردند. از این  ن کار را میایبایست  میاگر چنین تصمیمی داشتند، تا کنون کردم که  می

روز  شبانه تعیینِ تکلیف بنمایند.جا با ما  تا آن خواهند ما را به اوین منتقل کنند فتم که شاید میگر می

اساس، و فقط  پایه و بی که اغلب هم بی ،کرد ظر و گُمان ذهنم را مشغول میصدها فکر و خیال و ن

 بودند. م ا هناهای محدودِ روز ها و مُشاهده مُبتنی بر شنیده

 

٧ 

 ...بندانِ جالّد از بازدیدِ ناصری

لّولِ بغلیِ من آوردند، یک روز دیگر خبری از او را به س "جبهۀ جنگ"که زندانیِ  چند روزی پس از آن

دن برای در پایانِ هفتۀ اوّل، شالّق ز صداهای مربوط به او هم قطع شدند. وآمدها و سرو رفت تمامیِ  .نبود
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ندانیِ آخری هم باالخره مجبور شد که زیرِ شالّقِ مُداوم رسید که ز به نظر می .نماز هم دیگر مُتوّقف شد

چنین، در پایانِ هفتۀ اوّل یک شب پاسدارها شروع به  همماز خواندنِ تاکتیکی را بپذیرد. و ن کوتاه بیاید

دم را برای من هم خو شدند، ند به سلّولِ من نزدیک میداشت .ها نمودند سته کردنِ درهای سلّولب و باز

 .صریانِ جالّد و پاسدارهایش هستندباالخره، درِ سلّولِ من هم باز شد و دیدم که ناکردم.  می رفتن آماده

کرد، و یکی از  ل میئواناصریان س بودند.  رسیِ زندانیانِ بند آمدهظاهراً برای بررسی یا باز ها آن

پُرسید، که من جواب پدرم را اسم و اسمِ  نمود. ابتدا در لیستی وارد می اش هم اطالّعات را راهان هم

شود که  ای می ام، و یک هفته آمده ٨گفتم که از بندِ  ام؟ که از کُجا به این بند آمده بعد هم پُرسید .دادم

من از فُرصت استفاده نمودم و درخواست  رسید که آیا تقاضایی از او دارم؟در پایان پُجا هستم.  در این

با این تقاضا  .رستندمن بدهند و درضمن مرا حمّام بفهایم را به  کردم که اگر مُمکن باشد، وسیله

نگاهی تمسخُرآمیز به  همم که اوضاع در چه حالی است.العملِ او را ببینم، و احیاناً بف خواستم عکس می

 اش را کشید و رفت.   من انداخت، و سپس راه

آقا دوشِ واجب  حاج"، گفتم: ام را برای دادنِ نان و پنیر باز کردند فردا صُبح وقتی پاسدارها درِ سلّول
حصار آموخته بودم که در زندانِ جُمهوریِ اسالمی  های مذهبی در اوین و قزل قبالً از بچّه ".باید بگیرم

ظّف ؤدارها شرعاً خودشان را مجبور و مبکُنی، در برخی موردها پاس "دوشِ واجب"اگر درخواستِ 

خواستم ببینم که آیا چنین تاکتیکی در آن شرایط  می چنان درخواستی را برآورده بکنند.بینند که  می

لی پاسدارها در آن لحظه هیچ جوابی به من ندادند و محّ هم کارایی دارد یا نه؟ "ترمینال"و در این بندِ 

حدودِ ساعتِ یازدهِ صُبح یکی از  امّا ،شان را کشیدند و رفتند هم به درخواستِ من نگذاشتند، فقط راه

های درِ  او مرا تا نزدیکیبند بزنم و بیرون بیایم.  که چشمدستور داد  ام را باز کرد، ولسدارها درِ سلّآن پا

   "ات. آیم دنبال چند دقیقۀ دیگه می .ات را بگیر سریع دوش"جا داخلِ اُتاقی کرد و گفت:  بند بُرد و در آن

امّا من اهمیّتی  ،بود یخ آب کامالً سرد و .وری پریدم زیرِ دوشِ آب در حمّامزده، ف حال و هیجان خوش

مالیدم  ا آن میسر و تَنم را ب کردم،  اصطالح لیف استفاده به نِعنوا دم. از زیرپیراهنِ خودم بهدا نمی به آن

کردم.   در هر صورت، احساسِ تمیزی می امّا ،که صابون و شامپویی موجود نبود با آن .شُستم و با آب می

باالخره، بعد از حدودِ ده روز پاسدار مرا به سلّول برگرداند.  بعد هم را پوشیدم، های خود در پایان، لباس

در داخلِ سلّول، لباسِ زیر و  چه احساسِ خوبی هم پیدا کردم. .وشو بدهم فق شدم که بدنم را شُستمُوّ

لولۀ شوفاژ تا  های کثیف را هم شُستم و انداختم رویِ لباس .ویِ تمیزِ اضافیِ خودم را پوشیدملباسِ ر

قضیّه هم که  خودِ این .داد گی و شادابیِ خاصّی  من تازهدوش گرفتن، به جسم و روحِ خُشک شوند. 

من همۀ  طه با تغییرِ اوضاعِ زندان باشد.توانست عالمتِ خوبی در راب دوش بگیرم، می پاسدار اجازه داد

 کردم. ها را مُثبت ارزیابی می این

و زندانیان را  شدند می ها در رابطه با نماز مُرتّب داخلِ سلّولدر این بندِ انفرادی، در آغاز پاسدارها 

که کسی در رابطه با نماز مقاومتی نشان  تدریجاً از اواخرِ هفتۀ اوّل، یعنی پس از آن .کردند کُنترل می
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بتّه، ال کردند. ماز نمیزنی هم پایان یافته بود، پاسدارها دیگر کُنترلِ زیادی در رابطه با ن داد و شالّق نمی

دادند.   برای نمازخوانی ادامه می هنوز هم به تظاهُرچون زندانیان از حُکمِ نهاییِ خودشان آگاه نبودند، 

عنوانِ یک حربه و معیارِ تفکیکِ زندانیانِ چپ در کُشتار و تصفیۀ بزرگ، نقشِ خودش را  نمازِ اجباری، به

که ناصریانِ جالّد از بند بازرسی نمود، من  در پایانِ هفتۀ اوّل، و پس از آنو سپری کرده بود. بازی 

امّا باز هم خبری نبود، و ما در این بندِ انفرادیِ  ،ام را روشن کنند بیایند و تکلیف هرلحظه آماده بودم که

 ماندگار بودیم.   "ترمینال"

ها بُلند  سته شدنِ درِ سلّولصدای بازوب دوباره سرو شت. روزییکی دو روزِ دیگر هم به همین ترتیب گذ

و از زندانیان  نمود ها سرکشی می اش به سلّول تهبود که با دارودس بار حاج داوود لشگریِ الت شد. این

وقتی پاسدارها سلّولِ مرا باز کردند، لشگری ابتدا نگاهی به من انداخت و سپس از کرد.  هایی می لئواس

به من و به داخلِ سلّول باز نگاهی سپس،  .ام که من کی هستم و از کُجا آمدهاش پُرسید  راهان هم

شاید  .ها چیست که منظور از این بازرسی شد فهمید اصالً نمی اش را کشید و رفت. انداخت، بعد هم راه

 اش فیلم بود، و اصالً منظوری واقعی در کار نبود. قولِ معروف همه هم به

 

٨ 

اش به این فکر بودم که از من شاید  د، همهدر این بندِ انفرادی و در زیرِ فشارِ روانیِ زیا روزهای نخُست

اش در فکرِ  مهیعنی، ه ؛بخواهند یا نخواهند، و من چه باید بگویم یا نگویم، بپذیرم یا نپذیرم زیچی

و دیگر اعضای  و دُخترم، مادر همسرتصویر و تصّورِ  ، البتّهدر تمامیِ این مدّتنجاتِ جانم بودم. 

بود که به من قُدرتِ تحّمُل و  ها آنعشق و عالقه به  شدند. نمی ای از ذهنم دور ، لحظهام خانواده

، تصویرشان از ذهنم دور ها هم حتّا در نااُمیدترین لحظه .داد و اُمید به زنده ماندن را میگی  ایستاده

شد  ویژه در دورانِ کُشتار و جنایتِ بزرگ، نمی در شرایط و وضعیّتِ زندانِ جُمهوریِ اسالمی، بهشد.  نمی

در این مقطع،  زنده ماند. ویژه در آن وضعیّتِ و و اُمید مقاومت و پایداری کرد بدونِ عشق و عالقه

امّا عشق و عالقۀ خانواده،  ،پذیرفتم کردم و می طورِ جدّی موضوعِ مرگ را بررسی می هرچند که من به

 داد. به من اُمید به ادامۀ زندگی می

جا عادت  کم داشتم به شرایطِ دُشوارِ آن گذشت، و من کم ادی میده روزی از آمدنِ من به این بندِ انفر

رویِ  ها شب .ای برای خوابیدن وجود نداشت سیلهکه قبالً گفتم، در سلّول هیچ و طور کردم. همان می

و غیره هم  های غذاخوری وسیلهرفتم.  کشیدم، و گاه حتّا خوابِ کوتاهی هم می ز میکفِ خالیِ سلّول درا

کم به این نتیجه  کم دادند. چای در لیوانِ پالستکی می جود نبود. فقط نان و پنیر و گاهدر سلّول مو

به اوین مُنتقل  رسیدم که شاید کُشتارِ ما دیگر در این زندان صورت نخواهد گرفت، و احتماالً ما را می

های فردی یا  وانتقال زدم که روزانه نقل شنیدم، حدس می صداهایی که می از رویِ سرو .خواهند کرد

سر  و در بالتکلیفی به تعدادی از ما در این بند هنوزالبتّه  گیرد. این بندِ انفرادی صورت می چندنفره از
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اند،  هستند، مُنتقل گشته ٨مانده هنوز هم در بندِ  دانستم که آیا بقیّۀ زندانیانِ چپِ زنده نمی .بُردیم می

 اند؟    که اعدام شده یا این

ما را دار  "ترمینال"کرد که چرا همان روزهای اوّل در این بندِ  دلِ مغزی رهایم نمیآن روزها، این ج

شویم؟ آیا امکان دارد که کُشتار به دلیلی  ایم ولی در انفرادی نگهداری می نزدند؟ چرا ما هنوز زنده

اند  گرفته  صمیمشاید هم ت ؛اند موردِ ما هنوز تصمیمی نگرفتهکه، شاید فقط در  مُتوقّف شده باشد؟ یا این

دانم چرا، ولی این ایده در من تقویت  نمیدارند!  جا نگه می ولی فقط برای آزار و اذیّت ما را در این

تیم، را به مانده در زندانِ گوهردشت، جُز ما که در این بندِ انفرادی هس شد که همۀ زندانیانِ زنده می

های انفرادی در  مدّت در سلّول دارند ما را طوالنی  کردم که شاید تصمیم فکر می .اند اوین مُنتقل کرده

به هر صورت،  به زندانی انفرادی تبدیل بکنند. ها گوهردشت نگه دارند، و این زندان را مانندِ گذشته

با خودم  زدم. ای از سلّول، قدم می ر گوشهگیِ کامل و اُفتادن د ها و تا حّدِ خسته هنوز هم روزانه ساعت

برای ساعتی در حالتِ خلسه در  گاه آن .شد کردم که مغزم خسته و کوفته می میقدر جدل و بحث  آن

خواب و خوراکِ من هم، در  یادی از زمان و مکان داشته باشم.که  اُفتادم، بدونِ این ای از سلّول می گوشه

پانزده کیلو  کردم که ده تا احساس می .فشار، ابداً خوب و مُرتّب نبود این بندِ انفرادی و در این وضعیّتِ

 ام. وزن کم کرده

 

٩ 

 هایی از تغییر در وضعِ اضطراریِ زندان... نشانه

بحانه اندکی نان برای صُ انفرادی بودم. شد که من در این بندِ وپنجُمِ شهریور، دوازده روزی می روزِ بیست

داختم. آن روز پنجره به تماشای بیرون پرهای فلزّیِ پوششیِ  الی کرکره به سپس از ال و پنیر خوردم،

دانم چرا چنین احساسی  نمی .در انتظارِ اتفّاق یا خبری بودم از همان صُبحِ زود احساسِ عجیبی داشتم،

نه در طولِ روز و نه  .وم و در تماشای مُحوّطۀ بیرون گُذراندمتمامِ روز را در انتظارِ اتّفاقی نامعل داشتم.

ر و اتفّاقِ مُهمّی موجود در روزِ بعد هم، هیچ خب اد.د و اتفّاقِ مُهمّی هم نیُفتآن شب هیچ خبری نش

ی سالم و صلوات از جایی ناگهان صدا ل نشسته بودم،حال کفِ سلّو روزِ بعد از آن، خسته و بینبود. 

صدای  دیدم،ن ادی در مُحوّطۀ بیرون چیزِ زی پنجره به تماشای بیرون پرداختم. از طریقِ فوری .بُلند شد

صلّی علی "مفهوم بود که جماعت شُعارِ  حتّا .رسید هِ بزرگی هنوز هم به گوش میسالم و صلواتِ گُرو
گرِ آن بود که یکی از  بعد از انقالب، این شُعار معموالً نشان دادند. را سر می "مُحمّد، یارِ امام خوش آمد

جایی یا غیره به ای و رفسنجانی و  های خُمینی مانندِ مُطهّری و بهشتی و موسویِ اردبیلی و خامنه نوچه

بود که یکی از  داشت، به این معنا می اگر این قضیّه حاال هم صحّت می اند. به مراسمی وارد شده

بود که  ترین اتفّاقی هم  مُهّمحال   در عینِاین ماجرا  یکانِ خُمینی به زندان آمده است.گان و نزد نماینده

ای  یقههمه در بیرون، برای چند دق صدا و هم سرو کردم. رادی از آن اطالّع پیدا میمن در دو هفتۀ انف
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اش از ورودیِ انتهای  رسید که مقامِ مملکتی و دارودسته به نظر می ادامه داشت و سپس قطع شد.

صدا  توانستم آن سرو به همین دلیل هم، من می .ساختمانِ اصلیِ زندان شده بودند جنوبی واردِ مجموعۀ

 همه را بشنوم.    و هم

های  یکی از شخصیّت که بود ام دُرست می رداختم؛ اگر حدسوتحلیلِ این ماجرا پ به تجزیهچند ساعت 

 ،موسویِ اردبیلی باشدباید دادم  گانِ خُمینی به زندان آمده بود، که من احتمال می مملکتی و نماینده

لی گرایش و و ،دانم چرا نمی سیار مُثبت و یا خیلی منفی باشد.توانست ب می موضوعن صورت، این آدر 

باید آن را به فالِ نیک  و میگونه بود که قضیّه مُثبت است  ها، این احساسِ درونیِ من در آن لحظه

کُشتار احتماالً ام مبنی بر پایان یافتنِ  کردم که حدسِ قبلی های نامُشخّصی، احساس می به دلیل .بگیرم

بار، در آن دو  برای نخُستین ،ا باز کردندام ر آن روز ظُهر وقتی پاسدارها درِ سلّول دُرست بوده است.

درضمن، بُشقاب و قاشُق و  .دادند که غذای گرم به ما  بل ،ای که در بندِ انفرادی بودم، نه نان و پنیر هفته

 دادند.   لیوان و کاسه هم 

ند؛ دیدم که پاسدارها لبخندی واقعی بر لب دار بود می بار دو ماهِ گذشته، شاید این اوّلین در طولِ

رویشان باز شده  و  رنگاُفتاده است.  مُهّمی در زندان  انگار هیچ اتفّاقِ ای بود که انگارنه گونه شان به حالت

برخوردشان هم بسیار معمولی و مهربان شده بود.   داد، اساسی نشان می یتغییرهای ها آنبود، روحیّۀ 

اب دادم که اشتهای زیادی من جو اهم؟خو ید که آیا غذای بیشتری میحتّا از من پُرس ها آنیکی از 

های قبل از ناهارِ  های اخیر و شنیده وتحلیلِ مُشاهده ای غذا خوردم و دوباره به تجزیه چند لُقمهندارم. 

کردم  توپیدم و سعی می امّا به خودم می ،نداشتم که تغییری در شُرفِ وقوع است یشکّ .خودم پرداختم

داشتم، و برای  که گاردم را باال نگه می ستبای شی نشوم. هنوز میاندی خیالی و ساده خوش که دُچارِ

 وجه کامالً رفع نشده بود. بودم؛ خطر به هیچ های دُشوار و بدی آماده می اتفّاق

در آرامشِ نسبیِ حاصل از مُشاهدۀ تغییر  ،گی اهار در گوشۀ سلّول نشسته بودم و از فرطِ خستهبعد از ن

بینِ خواب و بیداری و  گرفت. ام می اصطالح چُرت شد و به م داشت سنگین میدر رفتارِ پاسدارها، چشمان

بار در این دو ماهِ گذشته، روشن شده است و برنامۀ  که رادیویِ زندان، برای نخُستین شنیدم یا میٴدر رو

و که این فُرصتِ طالیی را از دست ندهم، از جا پریدم  برای آن .شود بریِ بعدازظُهر دارد شروع میخ

هنوز هم بینِ کردم که شاید  کعاً روشن شده است. ابتدا شّبالفاصله متوجّه شدم که رادیوی زندان واق

هم،  "ترمینال"نفرادیِ زودی دریافتم که رادیوی زندان، حتّا در این بندِ ا به امّا ،خواب و بیداری هستم

از بود.  یّتِ اضطراریِ زندان قعی در وضعگرِ تغییری وا نشان و واقعاً مُثبت موضوعاین  روشن است.

برگشته  "عادّی" به حالتِ کامالً باید کردم که وضعِ زندان  کار بکنم. فکر می دانستم چه حالی نمی وشخ

خود دلیلی برای رفعِ  خودبهکار این  ند.بکنا در بندِ انفرادی هم روشن رادیو را حتّ نمسئوال کهباشد 

رسید که، به هر  به نظر می بود.ن بندِ انفرادیِ ترمینال بودیم، ر این ویژه ما که د خطر از سرِ زندانیان، به

 دلیلی، کُشتارِ بزرگ مُتوقّف شده است.
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طرفِ  گوشم را بهمن پُشتِ درِ سلّول نشستم و  .خره برنامۀ خبریِ رادیو شروع شدچند لحظه بعد، باال

ریِ آن روزِ رادیوی جُمهوریِ اسالمی در برنامۀ خب خوبی بشنوم. بتوانم خبرها را به تا راهرو قرار دادم

امروز  یِ آذربایجان و ایرانشاعرِ معروف و ملّشهریار گونه بود:  ساعتِ دویِ بعدازظُهر، اوّلین خبرش این

های او اُفتادم. سعی  عرخوانی از کتابام تبریز، شهریار، دورانِ کودکیِ خودم، و ش به یادِ زادگاه درگُذشت.

از چند بیتِ به زبانِ آذری به یاد بیاورم، امّا بیش از شهریار را  "حیدربابا"ز منظومۀ هایی ا بیت کردم می

های  از شنیدنِ خبرها و گزارش زآن رو کرد. در آن شرایط ابداً یاری نمیام  حافظه .آن را به یاد نداشتم

پُشتِ درِ سلّول  طور شدم که برای یکی دو ساعت همان زده و درعینِ حال غمگین  جانچنان هی رادیو آن

گانِ رادیوی جُمهوریِ اسالمی را، که تقریباً نود  در عینِ حال، تمامیِ مُزخرفاتِ گوینده .روی زمین ماندم

 شد، تا آخر گوش دادم. درصدِ برنامه را شامل می

 

١٠ 

ی، مُحسن، ابراهیم نجّاران، مُحمّدعلی پژمان، مُحسن بیدگُل با یادِ مُحمّدرضا طبابتی، حُسین حاجی

 پاک... مهدی حسنی

مرا در او  بند بزنم و بیرون بیایم. که چشم ام را باز کرد و گفت حدودِ ساعتِ چهار، پاسداری درِ سلّول

هایشان بیرون  را هم از سلّول دو سه زندانیِ دیگر دیدم که بند می یرِ چشماز ز .وسطِ راهروی بند قرار داد

بینی در نوسانِ شدیدی بودم؛ بدبین از این  بدبینی و خوشمن مابینِ  گذاشت. آورد و در وسطِ راهرو 

باالخره،  بین از مُشاهدۀ تغییرهای اخیر. شدانستم، امّا خو شده نمی که هنوزِ خطرِ مرگ را رفع نظر 

ردِ او بسیار عادّی و مُالیم برخو کیل داد و سپس ما را راه انداخت.پاسدار صفِ کوچکی از ما چند نفر تش

پاسدار جواب داد:  "؟رویم آقا کُجا می حاج"یکی از زندانیان حتّا جُرئت کرد و پُرسید:  که طوری .بود

داد خودش نشانۀ خوبی  ی هم میلِ آن زندانی حتّا جوابئواپاسدار به س که این ".رویم جایِ دوری نمی"

 ادند.  د های ما جوابِ دُرستی نمی لئوابه س ها آنوجه  چراکه، در دو ماهِ گذشته به هیچ ،بود

فرمانِ  داخلِ کُریدور به سمتِ چپ بُرد. چند دقیقه بعد، پاسدار صفِ کوچکِ ما را از بند خارج کرد و در

پس از چند لحظه، برگشت و بقیّۀ  .از صف بیرون آورد و با خودش بُردایست داد و سپس یکی دو نفر را 

از صف  یست داد و دو نفرِ دیگر را همکمی که راه رفتیم، باز فرمانِ ارا دوباره به حرکت درآورد.  ام

ما را هم کمی  .من و ایرج .نفر در این صف باقی مانده بودیم فقط دو خارج کرد و با خودش بُرد. حاال

 هردو ید که قبالً در کُدام بند بودیم؟پاسدارِ جدید از ما پُرس راه بُرد، بعد تحویلِ پاسدارِ دیگری داد.

منظورم این است که دراصل و در آغاز در کُدام بند "پاسدار گفت:  م.بودی ٨جواب دادیم که در بندِ 
جا به یک بندِ  سپس از آن سدار ما را داخلِ زیرِهشتی کرد،بودیم. پا ٦گفتیم که دراصل در بندِ  "؟بودید

 .فقط وسایلِ خودتان را پیدا کنید بندها را بردارید و وسایل را بررسی نمایید، و چشم"فرعی بُرد و گفت: 
 اش را کشید و بیرون رفت.   راه سپس ".برم گردم و شما را می چند دقیقۀ دیگر برمی
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پس صمیمانه س اهی طوالنی و ناباورانه نمودیم،دیگر را نگ بندها را برداشتیم و هم ایرج و من چشم

وجود های م به بررسیِ وسیله گاه ایم. آن ال بودیم که هردو هنوز زندهح خوش .دیگر را بغل کردیم یک

مُشخّص بود که اکثریّتِ  .ز زندانیان در این بندِ فرعی بودهای تعدادی ا ها و بسته هنوز ساک پرداختیم.

های خودمان را جُدا کردیم، و سپس به  وسیله اند. ابتدا های خودشان را بُرده وسیله ٦زندانیانِ بندِ سابقِ 

است که  ها مُتعّلق به زندانیانی قیّۀ وسیلهزدیم که ب حدس می .های باقیمانده پرداختیم یِ وسیلهبررس

های مُحمّدرضا طبابتی  شده توسّطِ خودم، وسیله گُذاری های عالمت از بسته اند. مثالً احتماالً اعدام شده

درضا طبابتی احتمالِ زیاد فرزین هنوز زنده ولی مُحمّ به یعنی .جا بود ولی مالِ فرزین نبود هنوز هم آن

پاک، ناخُدا  دی حسنیهای ابراهیم نجّاران، مه ، وسیله٦از میانِ زندانیانِ بندِ سابقِ  .شاید اعدام شده بود

جا  مُحسن، مُحمّدعلی پژمان )کاکو(، و مُحمّدرضا طبابتی هنوز در آن ی، حُسین حاجیلمُحسن بیدگُ

 اند.   احتمالِ قوی اعدام شده گی به داد که این زندانیان همه نشان می ند. اینبود

کشیدیم، به همان  می هایمان را با خود ا، در حالی که وسیلهاز مُدتّی پاسدار برگشت و من و ایرج ربعد 

وقتی من به جلویِ سلّولِ خودم رسیدم، پاسدارِ  های انفرادیِ قبلی برگرداند. ولو به سلّ "ترمینال"بندِ 

 ولی ،و به داخلِ سلّول ببری نی برداریتوا از وسایلِ خودت اگر چیزی نیاز داری، می"بند دستور داد: 
ام را به داخلِ سلّول انداختم، و  های خواب بستۀ وسیله ".اش باید در همین بیرونِ سلّول بماند بقیّه

ها همه  هرچند که خطر کامالً رفع نشده بود، امّا این هایم برداشتم. روری را هم از ساکچندین وسیلۀ ض

از زندانیان  این بار .نمود ها را بازرسی می باره سلّولالّد دوآن شب ناصریانِ ج های خوبی بودند. نشانه

 شد.    کرد و سریع رد می هایی می لئواس

ایم برای بیرون ه ام را باز کرد و دستور داد که با کُلیّۀ وسیله روزِ بعد، پس از صُبحانه، پاسداری درِ سلّول

نداخت و سپس زندانیِ دیگری را هم، که هایم راه ا مرا با وسیله رفتن آماده شوم. چند دقیقه بعد،

طرفِ بندِ  ما دو نفر را به بعد .رد و در جلویِ من در راهرو گذاشتفهمیدم ایرج است، از سلّولی بیرون آو

هایی  لئوانعمتی س پاسدار نعمتی، که پُشتِ میزی نشسته بود، تحویل داد.ها به  بُرد و در آن نزدیکی ٨

تحویلِ بعد هم  اصطالح تحویل گرفت. سپس ما را به هم کمی بازرسی نمود، هایمان را از ما کرد و وسیله

را باز کرد، و ما را به داخلِ آن بند  ٨این پاسدار هم درِ بندِ  .پاسدارِ دیگری داد و گفت که به بند ببرد

 فرستاد.
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 گُفتند:

 خواهیم نمی -"

 خواهیم نمی    

 "که بمیریم!    

 گفُتند: 

 د!دُشمنی -"

 دُشمنید!    

 "خلقان را دُشمنید!    

 چه ساده 

 گی گفُتند و ساده چه به

 ایشان را

 چه ساده

 گی  ساده چه به

 کُشتند!

... 

 )احمد شاملو(



 



 

 

 

 

 

 

 

 گان، و عذابِ وُجدانِ بقا فصلِ چهاردهم: جان به در بُرده
 

 

 

١ 

  ...بندِ هشتبازگشت به : ١٣٦٧وهفتمِ شهریورِ  بیست

که هنوز  از دیدنِ این ها آن .دانیانِ زیادی رویِ سرمان ریختندا را برداشتیم، ناگهان زنبنده تا چشم

سازمانیِ خودم گرفته تا بسیاری از دیگر زندانیان،  از رُفقای هم حال بودند. ایم، واقعاً خیلی خوش زنده

ه ما از بند رفتیم و تا گفتند که آن روزی ک می .کردند حالی می فتند و اظهارِ خوشگر ام می نوبت بغل به

دو نفر از دوستان کُمک کردند و  ده بمانیم تقریباً نااُمید شدند.که ما زن از این ها آنآخرِ شب برنگشتیم، 

 ؛کردند ر هم در آن سلّول زندگی میدو زندانیِ دیگ ولی در بخشِ میانیِ بند بُردند.های مرا به سلّ وسیله

 ،شناختم خصاً نمیاش را شنیده بودم امّا خودش را ش من قبالً اسم سازمانیِ خودم، که نقی از رُفقای هم

دادند که  ها توضیح می بچّه گونه آشنایی نداشتم. ن با او هیچ، که م"اکبر"زندانیِ دیگری هم به نامِ و 

حالِ در  .مُنتقل کردند ٧باال یعنی بندِ  به بندِ ٨مانده را از بندِ  مُدتّی پیش، نصفِ زندانیانِ چپِ زنده

در این بند، هر سلّول سه یا  .ندحاضر، حدوداً کمی بیش از صد زندانی در هر یک از این دو بند بود

ها مرا به این سلّول  چّهبرای همین هم، ب .ین سلّول که تا حاال دو نفره بودجُز هم ،چهار زندانی داشت

مُنتقل شده  ٧بودند، فقط رُستم به بندِ  ٨ماندۀ ما، که قبالً در بندِ  سازمانیِ زنده از رُفقای هم آوردند.

 بود.

درمُقابل،  .را به زندانیان دادم "ترمینال" من گُزارشِ کوتاهی از ماجرای دو هفتۀ گذشته در بندِ انفرادیِ

برای یک  ٨گویا پس از رفتنِ من از بندِ . بازگفتنددر آن مدّت را برای من  ٨های بندِ  هم اتفّاق ها آن

ش دو روز پی جاٌ شرایط بهبودِ نسبی پیدا کرد.تدری سپس .ن شکلِ اضطراری باقی ماندبه هما وضع  هفته

 .بود شدن  "عادّی"سُرعت در حالِ  رد، و از آن زمان به بعد هم وضع بهکهم رادیویِ زندان شروع به کار 

رقراریِ همه راه اُفتاده بودند امّا هنوز خبری از ب ،در حالِ حاضر، رادیو و تلویزیون و هواخوری

 ها هنوز هم ادامه داشت. در موردِ نمازِ اجباری، ی زمینهفشار در برخ گی نبود. البتّه های خانواده القاتمُ
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د که هرکسی کردند امّا بعداً اعالم نمودن گفتند که مسئوالن در هفتۀ اوّل نمازِ جماعت را برپا می می

 ها آناستفاده از بازی و حربۀ نمازِ اجباری، به عبارتی دیگر، پس از یک هفته  .نمازش را خودش بخواند

نماز خواندن را هنوز   یراز تعدادِ معدودی که از ترسظاهراً، بعد از آن، غاین موضوع را کامالً رها کردند. 

البتّه، همۀ  آوردند. اجباری را هم دیگر درنمیدادند، اکثریّتِ زندانیان حتّا ادایِ نمازِ  هم ادامه می

طورِ  گی داشتند که اگر دربارۀ نماز موردِ تفتیش قرار بگیرند، بگویند که نمازشان را به آمادهزندانیانِ بند 

 خوانند. شخصی و خُصوصی می

حالِ خود گذاشتند.   نقی و اکبر و مرا به و های خودشان رفتند، یگر به سلّولوقتِ ناهار شد و زندانیانِ د

مُتّصل به بندهای سابقِ گروه به بندهای فرعیِ  ا گروهداد که دو روز پیش همۀ زندانیان ر نقی توضیح 

دهیِ کوچکی  گفت که سازمان چنین می او هم .هایشان را پیدا کنند و بیاورند بُردند تا وسیله خودشان 

قبل از کُشتارِ بزرگ.   دهیِ امّا نه در حّدِ سازمان ،برایِ پیشبُردِ کارهایِ عُمومیِ بند صورت گرفته است

 گرفتند تا کارها خوب پیش بروند و رادی داوطلبانه مسئولیّتِ برخی اُمورِ بند را به عُهده میظاهراً، اف

دادند  های سیاسیِ مُختلف دیگر اهمیّتی نمی زندانیانِ مُتعّلق به گروه نظم و نظامی در بند موجود باشد.

ذر از پُروسۀ کُشتارِ گُ باشد. گروه و حزب و سازمان میکه کی مسئولِ چی هست، و یا مُتعّلق به چه 

بینشی و سیاسی دگرگون کرده لحاظِ  گان را به مانده های اخیر، انگار که همۀ زنده بزرگ در طولِ هفته

کردند، و  کار و حتّا دُشمن محسوب می دیگر را خائن و سازش ها پیش یک زندانیانی که تا هفتهبود. 

اهم در یک سلّول راحتی و حتّا با مِیل ب  بهدیگر نیز نبودند، حاال گاهی حاضر به سالم گفتن به هم

ی و فعالیتِ سیاسی زن و تردیدی در ذهنِ مسئوالن ایجاد نکنند، و احیاناً به تشکیالت کماندند تا شّ می

طبیعت و کارکردِ مغز و روانِ انسانی در تحتِ شرایطِ گوناگون، چه پیچیده و جالب و متهّم نشوند. 

 انگیز است! حیرت

 بار بند باز شد و من هم برای نخُستینبعد از ناهار، هواخوریِ  هم ناهار را در سلّول خوردیم.با سه نفری

بازیِ فوتبال و در حیاط، کسی فعالیتِ ورزشیِ نرمش و دویدن و حتّا در دو ماهِ اخیر به حیاط رفتم. 

ن کارها را داشته توانِ آ که کسی حال و ها هنوز به آن سطحی برنگشته بود روحیّه .کرد والیبال نمی

ای  که در گوشه یا این زدند تکی یا دو سه نفره قدم می صورتِ در حیاط، زندانیان فقط بهباشد. 

و با رُفقای  کردم بُردند. من از فُرصت استفاده  و از هوایِ تازه بهره می گرفتند نشستند و آفتاب می می

 پُرسیدم.   زدم و حال و احوال می  یکی قدم می سازمانیِ خودم یکی هم

زندانیانِ های کُشتارِ بزرگ، بر همۀ  هنوز هم سطحی از ترور و وحشت، و احتیاطِ ناشی از اتفّاق

کردند که زیاد باهم  اغلبِ افرادِ مُتعّلق به یک گروهِ سیاسیِ مشخّص، سعی می مانده غلبه داشت. زنده

هنوز  در ذهنِ زندانبان ایجاد نکنند. یکّلحاظِ فعالیتِ سیاسی و تشکیالتی و غیره ش نباشند تا احیاناً به

بار در رابطه با  ز تفتیش و تصفیه، و احتماالً اینبسیاری وحشت و ترس داشتند که شاید دوُرِ دیگری ا

توانستند بپذیرند که  گان نمی مانده اغلبِ زنده اسی در داخلِ زندان در راه باشد.فعالیتِ تشکیالتی و سی

به این دلیلِ ساده، که ما  توانستند قبول بکنند؟ نمی ها آنچرا  امّا .یافته است ارِ بزرگ کامالً پایانکُشت
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توانستیم حاال  داشتیم، و نه می یزندانیان نه از آغازِ کُشتارِ بزرگ درک و تحلیل و اطالّعِ دقیق و دُرست

ی موجود بود و بنابراین، چه دلیل .درک و تحلیلِ دُرستی ارائه بدهیماصطالح پایان یافتنِ آن  از به

چه که  با توجّه به آن کنند. دوباره شروع به کُشتار نمی ها آنکردیم که  گونه باید خودمان را قانع می چه

و بسیاری  بُردیم سر میهای اخیر در زندان گذشته بود، همه هنوز در نگرانی و تردید و ترور به  در هفته

توانستیم  ها برقرار نشده بودند، هنوز نمی ژه چون مُالقاتوی به .های ناگوارِ بعدی بودند اتفّاق در انتظارِ

اغلبِ زندانیان به هر شکلی که تحلیل  ی کُشتارِ بزرگ پایان یافته است.اطمینان داشته باشیم که ماجرا

دیگری هم در آستین داشته  های رسیدند که زندانبان باید برنامه کردند، به این نتیجه می و بررسی می

کنند؛ ما شاهدانِ کُشتارِ  کردیم که مسئوالن به این راحتی ما را به حالِ خود رها نمی فکر میباشد. 

 بزرگِ زندانیان، و بنابراین جُزئی از اسناد و مدارکِ آن واقعۀ تاریخی بودیم.

 

٢ 

 اندیشان دربارۀ کُشتارِ بزرگ... نظر و تحلیلِ برخی ساده

گُذراندم؛  را با نقی و اکبر می زها من بیشترِ وقتِ خودوزِ دیگر هم به همین منوال گذشت. آن رودو سه ر

جا فُرصتی دست  این اُتاقی و دوست و رفیق بودند. هم ،١ها پیش، در همان بندِ سابقِ  این دو نفر از سال

نقی  دیگر شناختِ بیشتری پیدا بکنیم. ها حرف بزنیم، و درضمن از هم داد که من و نقی باهم از گذشته

، پس از گُریختن از همسرش، جمشید سپهوند و ٦٢در سالِ ": گفت چنین میاز جُمله  در موردِ خودش
زمان، دبیرخانۀ سازمان ضربه خورد و  هم .ماندند میمن آمدند و مُوقتاً در خانۀ من خانۀ خودشان، پیشِ 

من هم  پاسداران به خانۀ مورانِ سپاهِٴظاهراً از روی تعقیب و مُراقبت، ما برخی نیز دستگیر شدند.
من و نقی دربارۀ  ".مان در خانۀ ما شد انهمسرکه مُنجر به دستگیریِ جمشید سپهوند و من و  رسیدند

 ٦٤ندگیِ جمشید سپهوند در اُتاقِ من از آخرین روزهای ز .شید سپهوند خیلی باهم صحبت کردیمجم

 ی تعریف کردم.چنین از ماجرایِ اعدامِ او، برای نق گاهِ اوین، و هم در آموزش ٣در سالُنِ 

تمامِ طولِ مدّتِ  .تن در اوین به گوهردشت مُنتقل شدپس از حُکم گرف و دو فرزند داشت. همسرنقی 

 حبس ،٧و بعد هم در بندِ  ١یعنی همان بندِ سابقِ  ،فقط در دو بند ته تا کُشتارِ این تابستان را،گذش

اش را به مُطالعه و  نندِ اصغر، بیشترِ وقتما ،کشیده بود. در آن بندها، همواره سرش به کارِ خودش بود و

گیریِ سیاسی علیهِ  که در زندان موضع نمود خودش مطرح میکرد.  ی خارجی صرف میها نایادگیریِ زب

برگردانده  ٨فکیک و به بندِ از ابتدا ت تاکتیکیِ کامل، نشینیِ ، با عقبدر تفتیشِ اخیر هم .کند رژیم نمی

که در کُشتارِ اخیر  به سازمان، ماجرا و تجربۀ زندانِ خودم، و این ٦٣الِ های س دربارۀ ضربهمن هم شد. 

 به او دادم.   چند حاتیتوضی بودم،  را طیّ کرده در کُجا بودم و چه مسیری

تصویری که  دو ماهِ گذشته در زندان داشتیم. های ای دربارۀ اتفّاق روزی سه نفری بحثِ داغ و طوالنی

بندیِ  کرد؛ تحلیل و جمع زده می دادند، کامالً مرا حیرت دو ماهِ گذشتۀ زندان می های نقی و اکبر از واقعه



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   262

 

خواست جنگ را پایان  که رژیم می با توجّه به این"بود:  چنیناز کُشتارِ بزرگ، البتّه در این روزها،  ها آن
که بتواند   ندو تفکیکی واقعی ک  بندی ا دستهدهد، بنابراین از پیش طرحی ریخته بود تا زندانیان ر

در  داد که قبلی به مسئوالن نشان می های تجربه را پیش ببرد. ها آنهای آتیِ خودش در رابطه با  برنامه
، دهند قعیِ خودشان را بُروز نمیها و باورهای وا های معمولی، زندانیان موضع شرایطِ عادّی و با روش

شدند که زندانیانِ  مسئوالن مُوفّق نمی به عبارتی دیگر، .گیرد راین تفکیکی واقعی صورت نمیبناب
موضعی و مُخالفانِ رادیکالِ رژیم را از زندانیانِ مُخالفِ مُالیم و از مُنتقدانِ سیاسیِ رژیم جُدا کنند.   سرِ

شناختند و  موضعی می عنوانِ زندانیانِ سرِ در زندان، مسئوالن همیشه این دو سه گروه را باهم و جمعاً به
این مُشکل هم به  .بود رژیم همواره بسیار دُشوار میبرای  ها آنکردند، و تفکیکِ بینِ  می  بندی دسته

جمعِ  اثرِ جّوِ موجود و غالب در بینِ و مضمونِ سیاست و عملکردِ عواملِ رژیم، و هم در  دلیلِ روش
ضا و جوّی در فدر دو ماهِ گذشته، رژیم با طرحی بسیار زیرکانه و هوشمندانه  آمد. وجود می زندانیان به

و واقعیِ خودشان را بُروز  های اصلی ند ماهیّت و موضعدکه همۀ زندانیان مجبور ش وجود آورد  زندان به
شتاری بزرگ قابلِ ای فقط در جّوِ حاصل از ترور و وحشتِ کُ از دیدِ رژیم، ایجادِ چنین زمینه دهند.

جّو و فضایِ وجود آوردنِ چنان  زی بیش از بههای دو ماهِ گذشته، چی به نظرِ ما، اتفّاق بود. حُصول می
اگر هم کرده باشد، شاید فقط تعدادِ  و یم ابداً کسی را اعدام نکردهبه اعتقادِ ما رژ گی نبوده است. ساخته

شان بیشتر ایجادِ  هدف وِ ترور و وحشت اعدام کرده است.سازی و ایجادِ جّ بسیار معدودی را برای صحنه
به  شان نیست. عِ زمانی ابداً به نفعدست زدن به کُشتاری بزرگ که در این مقط چنان فضایی بود، و نه

رژیم قطعاً در نظر دارد که این  اند. ده را در جایی مخفی کردهش نظرِ ما، مسئوالن اغلبِ زندانیانِ تفکیک
شرایطِ زندانبان را اصطالح  ما را که به ها آن طی بسیار دُشوار نگه بدارد؛ امّاشده را در شرای افرادِ تفکیک

نه در دو ماهِ گذشته و نه هیچ زمانِ  ای از زندان آزاد خواهند کرد. قطعاً سهایم، تدریجاً و در پرو پذیرفته
که تا چه مدّت و به چه  این .شده را اعدام بکند دانیانِ تفکیکتوانست این تعدادِ زیادِ زن دیگری، رژیم نمی

تعدادی از  به حتم توانیم هم حدس بزنیم. انیم و نمید دارند، ما نمیشکلی آن زندانیان را در زندان نگه ب
را هم در  ها آنما حتّا اکثریّتِ  به نظرِ ولی ،اند ، اعدام کردهها آنزندانیانِ مُجاهد را، برای ترساندنِ بقیّۀ 

  ".اد بکننداند تا جّوِ ترور و وحشت ایج کنند که همه را کُشته و فقط وانمود می اند دهنموجایی مخفی 

نگاریِ ا خیالی و ساده از این همه خوش در این مقطعِ زمانی بود. ها آن انۀاندیش این نظر و تحلیلِ ساده

که کُشتارِ تابستان  به این ها آنسعی و کوششِ زیادی هم در قانع کردنِ  .این دو نفر، بسیار مُتعجّب شدم

توانستند  وجه نمی این دو نفر در آن روزها به هیچ ام زیاد کارساز نبود. امّا تالش کردم می ،واقعی بود

آن روزها، شرایطِ امنیّتی دست زده باشد. درک و قبول کنند که رژیم شاید به چنان جنایتِ بزرگی 

که بتوانم با ارائۀ شاهدها و  زانِ اطالّعات در موقعیّتی نبودمداد، و من هم هنوز از نظرِ می اجازه نمی

در چند روزی که ما باهم در آن سلّول بودیم، این را قانع کنم.  ها آنهای مُوثّق  ارشها و گز ها و رقم داده

 چنان بینِ ما ادامه داشت.   بحث و جدل هم
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ما غیرقابلِ باور   ۀگونه که در ابتدا برای هم انواقعیّت این است که تصوّر و پذیرفتنِ کُشتارِ بزرگ، هم

فرستاده  ٨ویژه برای کسانی که از ابتدا تفکیک و به بندِ  گان، به مانده بود، برای تعدادِ معدودی از زنده

دند، هنوز هم سنگین و ش رفتند و در پُروسۀ کُشتار درگیر نمی نمی "هیئتِ مرگ"شدند و جلویِ  می

نداشتند که  یجمع بودند، شکّ ٨و  ٧ین دو بندِ که در ا ،گانِ چپ مانده اکثریّتِ غالبِ زنده امّا .دُشوار بود

کُشتار  ٦٧الِ ژیم با ارتکابِ جنایتی تاریخی، تعدادِ بسیار زیادی از زندانیان را در چند هفتۀ تابستانِ سر

های  کردند، گُذرِ زمان و یافتنِ خبرها و داده برای معدود کسانی که واقعیّتِ قضیّه را باور نمی کرده است.

 بود. ، الزم و ضروری می ها پس از برقراریِ مُالقات ویژه از طرفِ خانواده بیشتر از منبعی مُعتبر و موثّق، به

 

٣ 

باره مشورت  زدم و در این دیگر در بند قدم میهرروز با رُفقای ای را در آن سلّول ماندم.  هفته یک

نهاد  شدوستم پیروز، از زندانیانِ راهِ کارگر، پیتغییرِ سلّول رسیدم.   و تصمیمِ که، به فکر تا این کردم می

ثریّت، باهم در یک او با یکی از زندانیانِ مُتعلّق به سازمانِ اک تم.پذیرف من هم .سلّولِ او بروم کرد که به

مُراد و علی مُحبّی و یک نفرِ  سلّول بودند. من از نقی و اکبر خُداحافظی کردم و به سلّولِ پیروز رفتم.

حبیب و  .بودنددر سلّولِ بعدی  علی و حمید و یک زندانیِ دیگر .ما بودند کناریدیگر باهم در سلّولِ 

فرزین در یک سلّول، ممّد در سلّولی دیگر، انوش در سلّولی دیگر، دو برادرِ جوان پیران و فرمان باهم در 

 یک سلّول، و یاشار هم در سلّولی دیگر بود. 

سازمانِ بطه با در را ٦١اش مُعلّم بود، در سالِ  زندانیِ دیگر در سلّولِ پیروز، که ظاهراً قبل از دستگیری

پس از دستگیری و در دورانِ طوالنی و دُشوارِ بالتکلیفی در انفرادی، در زیرِ  .اکثریّت بازداشت شده بود

داشتند، و باهم  ای قدیمی از زندانِ اوین او و پیروز سابقه روانی گشته بود.-ارِ مُشکلِ روحیفشار دُچ

عنوانِ  ها به اش موجود نبود، سال یچ مدرکی هم علیهاین زندانیِ بیمارِ بیچاره، که ه خیلی خوب بودند.

شرایطِ دادستانی یعنی  ها، در طولِ آن سال .در زندان مانده بود "الّعِ ثانویتا اط"بالتکلیف و زندانیِ 

ی بسیار دُشواری را در زندان ها ناجهتِ آزاد شدن را نپذیرفته، و دور "مُصاحبه"و  "اعالمِ انزجار"

اساس  اش در کرده، و حال ها او فیلم بازی می ندانبان مُعتقد بود که در همۀ آن سالسپری کرده بود. ز

 کش به زندانِ گوهردشت مُنتقل شده بود. راه با زندانیانِ بندِ ملّی او هم کامالً خوب است.

رای راهروی بند بکه در وسطِ  بود، و یا این او کاری به کارِ کسی نداشت و در سلّول مشغولِ کارِ خودش 

شد، در آن  رو می به او روطورِ ناگهانی با  شویی به اگر کسی در راهرو و دست اامّ ،رفت خودش راه می

در این  شد. مخصوصاً ور می اید هم به آن شخص حملهداشت و ش العملِ غیرقابلِ کُنترلی  صورت عکس

پس از انتقالِ نصفی از  رده بود.بار به زندانیان حمله ک چندین همه زیاد بود، دورانِ دُشوار که فشار رویِ

بنابراین، میزانِ برخوردهای او هم با دیگر  .کاهش یافت ٨کُمِ جمعیّت در بندِ ، ترا٧زندانیان به بندِ 
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 بیشتر ند و طبعاًکرد می پیدا زندانیان هم تدریجاً نسبت به او شناختِ بیشتریزندانیان تقلیل پیدا کرد. 

 آمد.   رنتیجه، حاال مُشکلِ زیادی دیگر پیش نمید .دندنمو عایتِ حالِ او را میر

شان،  قبل از رفتنِ من به سلّول شنوی داشت. گذاشت و از او حرف ی به پیروز خیلی احترام میاین زندان

 ها آنو قرار است که با  باشم اش می من از دوستانِ نزدیک پیروز با او صحبت کرد و به او گفت که

ها، او و پیروز  شب که مرا در سلّولِ خودشان بپذیرد.گی داشت  و آماده کرداو هم قبول  .سلّول بشوم هم

در روزهای  خوابیدم. انیان در سالُنِ بند میراهِ تعدادِ زیادی از زند خوابیدند و من هم در سلّول می

م که دانست هنوز نمی چراکه ،بودم من کمی مُحتاط و ناآرام  نخُست، وقتی من و او در سلّول تنها بودیم،

ردن با وفّنِ زندگی ک پیروز تدریجاً فوت گونه باید باشد. در حضورِ او چه رفتارِ طبیعی برای من در کنار و

در مُدتّی که باهم در آن  .طۀ بسیار خوبی بینِ ما برقرار شدبه مُرورِ زمان، راب داد. او را به من نشان می

سپس او به کارِ و  خوردیم باهم غذا می . معموالًاقِ بدی بینِ او و من رُخ ندادسلّول بودیم، هیچ اتفّ

چید و مشغول  را می ها آنکه  وچولو و یکی دو کتاب و دفتر داشتک ینیمکت .شد خودش مشغول می

گاه با  .کرد به تدریس می نشست و شروع پُشتِ میزش می شد. مانندِ سرِ کالس در یک مدرسه، می

 .داد ایشان هم پاسُخ میه لئواسکرد و حتّا به  صحبت می آموزانِ خود دانش

 

٤ 

 ..."کش ملّی"انتقالِ زندانیانِ 

گانِ زندانیانِ  مانده که همه از زنده اسامیِ شاید بیش از بیست نفر را اوایلِ مهرماه، روزی مسئوالن

که  از بندِ باال خبر رسید .هایشان بیرون بروند کُلیّۀ وسیلهکش بودند، خواندند و دستور دادند که با  ملّی

کش، که حدوداً صد نفر  از بندِ سابقِ زندانیانِ ملّیاند.  کشِ آن بند را هم صدا کرده گانِ ملّی مانده زنده

زندانیانِ . احتمالِ زیاد اعدام شده بودند زندانیِ چپ داشت، حاال فقط پنجاه نفری زنده و بقیّه به

دو روز بعد، خبردار شدیم که همۀ ند. ظیِ کوتاهی از بند بیرون رفتکشِ بندِ ما پس از خُداحاف ملّی

رسید  به نظر می اند. ضلعِ غربیِ مجموعه جمع کردهمانده را در بندِ کوچکی در  کشِ زنده زندانیانِ ملّی

به داشتند، تعیینِ تکلیف ، که بدونِ حکم بودند و وضعیّتی مُشاها آنخواهند با همۀ  که مسئوالن می

در  بینی را دیگر نداشت. بکنند، کسی جُرئتِ حدس و پیش ها آنند با خواست که چه می این امّا ،بنمایند

این بود که رژیم این  ها آنترینِ  بهترین و قابلِ قبول .های چندی در آن رابطه موجود بود بند تحلیل

کش  ا هم که ملّیپریشِ سلّولِ م به هر حال، زندانیِ روان. کند زودی آزاد می زندانیانِ بدونِ حُکم را به

 فقط من و پیروز در سلّول باهم بودیم.    حاال .بود، از بند رفت

زدیم که چه تعداد از زندانیانِ چپ  نشسته بودیم و تخمین می روزی، رُفقا و دوستانِ نزدیک و صمیمی 

پنجاه  .بودند ٨و  ٧در هر یک از دو بندِ حدودِ نود نفر زندانی حاال اند؟  شتارِ بزرگ باالی دار رفتهدر کُ

کردیم که  فرض می .بودند ٥ست نفری هم هنوز در بندِ صدوبی .ها بودند کش فری هم در بندِ ملّین

ما اطالّعی از وجودِ  امر، واقعیّتِ تعدادی هم هنوز در انفرادی و یا در بندهای فرعی باشند، که البتّه در
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ز در زندانِ دانیِ چپ هنودر این صورت، مجموعاً سیصدوپنجاه تا چهارصد نفر زنچنین افرادی نداشتیم. 

نیِ ها حدودِ ششصد تا ششصدوپنجاه نفر زندا براساسِ تخمینِ ما، قبل از اعدام گوهردشت زنده بودند.

وپنجاه نفر، یعنی چیزی حدودِ چهل  که حدّاقل دویست یعنی این چپ در زندانِ گوهردشت بودند.

 .  درصد، از زندانیانِ چپ در زندانِ گوهردشت اعدام شده بودند

در موردِ زندانیانِ مُجاهد و مذهبیِ زندانِ گوهردشت، در این زمان ما هنوز اطالّعِ دقیقی از تعدادِ 

اند، امّا قطعاً  اعدام شده ها آنتوانستیم تخمین بزنیم که چه تعدادی از  نمی .نداشتیم ها آنگانِ  مانده زنده

 دان در قبل از شروعِ کُشتارِ بزرگ، حاالدانستیم که از بندهای اصلیِ موجود در بخشِ مذهبیِ زن می

زدیم که غیراز دویست نفری از زندانیانِ مُجاهد که گویا در  حدس میکُدام وجودِ خارجی ندارند.  هیچ

زنده هم باشند، احتماالً در  ها آنیکی از بندهای اصلی و یا در بندهای فرعی بودند، اگر تعدادی دیگر از 

بنابراین، اگر از حدودِ هشتصد زندانیِ مُجاهدِ موجود در  شوند. داشته می یا جایی دیگر نگهبندِ جهاد 

باشند، معنایش این است که  زندانِ گوهردشت در قبل از کُشتارِ بزرگ، فقط سیصد نفری حاال زنده می

حدوداً پانصد نفر، یا شصت درصد، از زندانیانِ مُجاهدِ زندانِ گوهردشت در کُشتارِ بزرگ باالی دار 

 اند.   تهرف

ماندیم تا بتوانیم  می  بایست که مُنتظرِ برقراریِ مُالقات می .رقام کامالً حالتِ تخمینی داشتندالبتّه، این ا

ما بعدها از وجودِ زندانیانِ  ها به دست بیاوریم. مثالً یقِ خانوادهتری را از طر های دقیق اطالّعات و رقم

م که اکثرِ زندانیانِ بندِ کرمانشاه هم در گوهردشت اعدام و فهمیدی انتقالی از کرمانشاه مُطلّع شدیم

 اند. شده

 

٥ 

 کالبُدشکافیِ جنایت در زندانِ گوهردشت...

حالتِ گُذار و برایمان های مهر و آبان  ، ماه٦٧پس از کُشتارِ بزرگِ زندانیانِ سیاسی در تابستانِ سالِ 

نوعی برقرار بود، امّا از طرفِ  ر هنوز هم بهبینابینی داشتند؛ از یک طرف فشار و رُعب و وحشت و ترو

شدنِ  "تر عادّی"با  شد. این روزها، کارِ ما این بود که می "بهتر"روز  به ن داشت روزدیگر شرایطِ زندا

نوعی به  های شخصیِ خودمان، باهم صُحبت کنیم و به شرایطِ زندان، دربارۀ واقعۀ کُشتارِ بزرگ و تجربه

های مُستقیم و غیرمُستقیمِ زندانیانِ  ها و مُشاهده ماه، براساسِ تجربه اخرِ آباناو بندی برسیم. یک جمع

 بندی و تصویرِ کُلّیِ زیر را از کُشتارِ بزرگ در زندانِ گوهردشت داشتیم:  ماندۀ چپ، ما جمع زنده

را  ها آنیطِ آن روزِ ی رژیم به همۀ ما، که شراها نا، افرادِ اطالّعاتی و مسئوالنِ زند٦٥پایانِ تابستانِ سالِ 

به حسابِ ما خواهند رسید.   ها آندادند که اگر در زندان باقی بمانیم، روزی  پذیرفتیم، اخطار می نمی

رِ موضوعِ ویژه س ، و به دنبالِ اوج گرفتنِ جُنبشِ اعتراضی و مقاومتیِ زندانیان به٦٥بعد از نیمۀ دوّمِ سالِ 

ای را برای برخوردِ نهایی در  طرح و نقشه ٦٦یم در سالِ رسد که رژ ، به نظر میورزش در هواخوری
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تنها طرحی دقیق برای تصفیۀ  نه ها آن دید. موضعی تهیّه و تدارُک  سرِ فُرصتی مُناسب با پدیدۀ زندانیانِ

بایست در  که می ،ای حتّا نیروهای ویژه .تدارُکاتِ الزم را هم دیده بودندکه  زندانیان داشتند، بل

بینی و احتماالً آموزش داده بودند.   ندانیان نقشی اساسی بازی کنند، را هم از قبل پیشکُشیِ ز نسل

را در  ر فُرصتی مُناسب طرحِ شومِ خودداشت تا درا الزم  گیِ بنابراین، به نظرِ ما رژیم از قبل آماده

 ی سرتاسرِ کشور اجرا کند.  ها نازند

وجوابِ  لئوا، زمانی که نخُستین س٦٦عنی در اواخرِ آذرماهِ سالِ ها قبل از کُشتارِ بزرگ ی به اعتقادِ ما، ماه

مذهبی تقسیم سرتاسری را در زندانِ گوهردشت انجام داده و بعد هم زندان را به دو نیمۀ مذهبی و غیر

رژیم کردند.  شومِ خودشان را فراهم مینمودند، مسئوالن درواقع داشتند مُقدمّاتِ اجرای طرحِ 

 .های آتی جنگ را پایان خواهد داد احتمالِ زیاد در ماه و به به ادامۀ جنگ نیست دانست که قادر می

بس  مُقدمّاتِ اجرای طرحِ شومِ خودشان را طوری آغاز کردند که درصورتِ پذیرشِ آتش ها آنبنابراین، 

ی نظامیِ از طرفِ دیگر، رژیم اطالّع داشت که نیروها جنگ، بتوانند طرحِ کُشتار را فوری اجرا کنند.در 

 باشند.  از ای بزرگ به غربِ کشور می ها است که در تدارُکِ حمله مُستّقر در عراقِ سازمانِ مُجاهدین ماه

بس در جنگ و حملۀ نظامیِ مُجاهدینِ  زمانیِ پذیرشِ آتش نظرِ مسئوالنِ اطالّعاتی و سیاسیِ رژیم، هم

سرتاسرِ کشور  کُشیِ زندانیان در حِ شومِ نسلداد تا طر می ها آنکشور بهترین فُرصت را به  خلق به غربِ

سو سرگرمِ قضیّۀ  در چنین موقعیّتی افکارِ عُمومی در داخل و خارج از یک چراکه ،را به اجرا گذارند

خلق به غرب کشور،  بس و پایانِ جنگِ هشت ساله، و از طرفِ دیگر هم به حملۀ نظامیِ مُجاهدینِ آتش

 "شورشِ"به بهانۀ جلوگیری از شلوغی و  ها نای، بسته شدنِ زنددر چنان موقعیّت بود. میمشغول 

مردم توجّهِ زیادی به توطئۀ احتمالیِ پُشتِ سرِ  .بود افکارِ عُمومی قابلِ قبول میبرای  ،احتمالیِ زندانیان

 کردند.   آن نمی

زندانیان را به  از قبل ،مثالً در زندانِ گوهردشت .ن شکلِ باال عمل نمودیهم درواقع، رژیم دقیقاً به

های امنیّتیِ  تدارک ها آن خش را کامالً از هم تفکیک کردند.دو بمذهبی و غیرمذهبی تقسیم نموده، 

های  شناسانه با زندانیان، زمینه با رفتار و برخوردهای روان چنین هم .کار بستند در زندان بهدیگری را هم 

بس و آغازِ حملۀ نظامیِ مُجاهدین  پذیرشِ آتش گاه، پس از آن ش و تفکیکِ بعدی را فراهم کردند.تفتی

کارِ  به آنها بالفاصله و ست،طورِ کامل ب را به بهانۀ حفظِ آرامش و امنیّت به ها نابه غرب کشور، رژیم زند

برای توجیهِ شرعیِ قضیّه و قبل از اجرای طرحِ حذفِ زندانیان، ظاهراً تصفیه و کُشتار پرداختند. 

در آن فتوا، او به صراحت به قتلِ عاّمِ  .دماه فتوایی هم از خُمینی گرفتندشّمِ مُردامسئوالن در پنجم یا ش

 دهد.   ی سرتاسرِ کشور، و نه فقط در تهران، فرمان میها نازندانیان در زند

مُطلق داشتند تا طرحِ شومِ  که قُدرت و اختیارِ هایی شکل گرفتند هیئت ٢٨براساسِ فتوای خُمینی

علی  در تهران، هیئت مُتشّکل از حُسینسرتاسرِ ایران به اجرا گُذارند. زندانیان را در کُشتار و تصفیۀ 

عنوانِ  نیرّی )حاکمِ شرع( و مُرتضی اشراقی )دادستان( و مُصطفی پورمُحمّدی )مُعاونِ وزیرِ اطالّعات(، به

ر این هیئت عُضویّت تعدادی دیگر از مسئوالنِ قضایی و اطالّعاتیِ کشور هم د .ی بودٴاعضای صاحبِ را
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در زندانِ  (حمید نوری)"عباسّی" ، مانندِ ناصریان و لشگری وها نابرخی از مسئوالنِ زندداشتند. 

زاده در زندانِ اوین، نقشِ فعّالی در هیئت و کُشتار داشتند.   و مُرتضوی و حلوایی و حُسین ،گوهردشت

ی اوین و گوهردشت، با استفاده از ها نابینِ زندکُشتارِ بزرگ، ظاهراً اعضای اصلیِ این هیئت  در جریانِ

 وآمدِ دائم بودند.   هلیکوپتر یا ماشین، در رفت

بس و آغازِ حملۀ نیروهای مُجاهدین به غربِ کشور، مسئوالن در روزِ  به هر صورت، بعد از پذیرشِ آتش

در زندانِ گوهردشت، در روزِ  طورِ کامل بستند. گوهردشت را به جُمعه هفتمِ مُردادماه هردو زندانِ اوین و

در همان روز،  .در طبقۀ پایینِ زندان مُستّقر شدهشتمِ مُرداد، هیئت در اُتاقی در بخشِ اداری و دادیاری 

براساسِ فتوایی که از خُمینی گرفته مُجاهد و مذهبی را آغاز کردند.  مسئوالن ابتدا برخورد با زندانیانِ

داشتند هر زندانیِ   ها پیش ریخته و تدارُک دیده بودند، تصمیم ای که از ماه بودند، و طبقِ نقشه

نداند، حاضر به محکوم کردنِ سازمانِ مُجاهدین و رهبریِ  "توّاب"و  "مُنافق"مُجاهدی که خودش را 

آن نباشد، رژیمِ جُمهوریِ اسالمی و رهبریِ خُمینی را نپذیرد، و نهایتاً حاضر به پیوستن به صفِ اسالمِ 

 نباشد، تفکیک و دار بزنند.   ها آنیِ الهّ حزب

دادند  های فراوانی می ها پیش به زندانیانِ مُجاهد فُرصت برای آماده کردنِ زمینۀ این کار، مسئوالن از ماه

مسئوالنِ زندان، تعدادی از  تر بشود. تر و رادیکال تر و صریحهرچه آشکار ها آنتا مواضعِ واقعیِ 

 .کردند برخورد می ها آناصطالح با  کشیدند و به ها پیش بیرون می را از ماه تُندروترین زندانیانِ مُجاهد

زندانیانِ  نمودند. رغیب و تشویق و تحریک میو هرچه تُندتر ت "تر صادقانه"را به گرفتنِ موضعی  ها آن

 رژیمِ "سرنگون کردنِ"شان برای حملۀ نظامی به غربِ کشور جهتِ  مُجاهد هم، که از تدارُکِ سازمان

نشینیِ  مُطّلع بودند، برخوردهای نسبتاً نرم و دفاعیِ مسئوالنِ زندان را نشانۀ ضعف و عقب "آخوندی"

ثیرِ این قضیّه رویِ تودۀ زندانیانِ مُجاهد، هرچه بیشتر رادیکال شدنِ موضعِ ٴتا آوردند. اب میرژیم به حس

کوت و حتّا ضعف نشان دادنِ تفاوتی و س العملِ بی یعنی مسئوالن، با عکس .بود ها آنعُمومیِ 

زندانیانِ مُجاهد هم برای  گُستردند. واقع تلۀ خودشان را می شده در برابرِ زندانیانِ مُجاهد، در حساب

 شدند.   تر، در زندان آماده می تر، و حتّا درصورتِ نیاز تهاجُمی برخوردِ مُحکم

مُجاهد در برخی از بندها گویا به خواندنِ بس از طرفِ جُمهوریِ اسالمی، زندانیانِ  در روزِ پذیرشِ آتش

که کامالً از روی برنامه و طرحی از پیش  زدند. مسئوالن هم های رزمی و دادنِ شُعار هم دست سُرود

و زده  کردند، فُرصت دادند تا زندانیانِ مُجاهد هرچه بیشتر هیجان شده حرکت می ریخته و تدارُک

بندهای ن در ابتدا زندانیانِ مُجاهد را در دو بندِ بزرگ و تعدادی زندانباتر شوند.  تر و رادیکال خشمگین

و  ٢بندهای  ها آنبس و بسته شدنِ کاملِ زندان،  قبل از پذیرشِ آتش .کوچک و فرعی جمع کرده بود

یعنی  "ترمینال"در جریانِ کُشتار به عُنوانِ جا  از آنسابق در نیمۀ مذهبیِ زندان را خالی کردند تا  ١٠

 استفاده بکنند.   ردنِ زندانیان به پیشِ هیئت،رای آوردن و نگهداریِ مُوقّت و بُجایی ب
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موضعی،  ها و بندهای فرعی و سپس از بندهای اصلیِ سرِ انفرادی صُبحِ روزِ شنبه هشتمِ مُرداد، ابتدا از

 ها آنفردِ  دان فردکشیدند و در کُریدورهای طبقاتِ دوّم و سّومِ زن مسئوالن زندانیانِ مُجاهد را بیرون می

با مواضعِ تُند و رادیکالی که زندانیانِ  دادند. شان موردِ تفتیش قرار می را در رابطه با اعالمِ هُویّتِ سازمانی

به  "هیئتِ مرگ"رو شدن با  به گردیدند و برای رو تفکیک می ها آنها داشتند، اغلبِ  مُجاهد در آن لحظه

گروه از این زندانیان، که در آن مرحله هنوز از وجود و ماهیّت و  گروه شدند. طبقۀ پایین فرستاده می

گرفتند و از طرفِ هیئت به مرگ محکوم و  نیّتِ هیئت اطالّعی نداشتند، مواضعِ رادیکال و تُندی می

 شدند.   دار کشیده میبه سپس 

نزدیکیِ موتورخانه، در مانندی واقع در  ی سولهها نارسد که دار زدنِ زندانیان ابتدا در ساختم به نظر می

در روزهای هشتم و نُهمِ مُردادماه، گرفت.  انِ اصلیِ زندان، صورت میای در شرقِ مجموعۀ ساختم مُحوّطه

به را برای آخرین بار  ها آنتا  آوردند  ٦ه حیاطِ هواخوریِ بندِ هایی از همین زندانیان را ب گروه

که ظاهراً مُتعّلق به  ،ها از دمپایی یچنین تلّ نیان و همما این زندا ،های بند از پنجره .شویی ببرند دست

در آن زمان ما دیدیم.  ما ریخته بودند، را می شده بودند و در پُشتِ دروازۀ حیاطِ هواخوریِ زندانیانِ اعدام

از  به دلیلی نامعلوم ظاهراً دار زدنِ زندانیان را بعد از ماجرای کُشتارِ بزرگ نداشتیم.هنوز اطالّع و درکی 

 تئاترِ زندان در همان طبقۀ پایینِ مجموعه مُنتقل کردند.   چند روز به آمفی

ادامه داده، و به مسئوالن تفکیک و کُشتارِ زندانیانِ مُجاهد را در طولِ کمتر از بیست روز در ماهِ مُرداد 

یش قرار گرفتند و های زندانیانِ چپ در اوایلِ شهریورماه موردِ تفت وقتی نخُستین گروه پایان رساندند.

واقع در نیمۀ مذهبیِ زندان مُنتقل شدند، بعضی از زندانیانِ مُجاهدِ  ٢به بندِ سابقِ  ها آنبخشی از 

واقع در طبقۀ  ١٠های انفرادیِ بندِ سابقِ  های دربستۀ آن بند و یا در سلّول مانده هنوز هم در اُتاق زنده

کُشتارِ زندانیانِ مُجاهد در زندانِ گوهردشت از روزِ بخشِ عُمدۀ یینِ همان ساختمان حضور داشتند. پا

وچهارمِ مُرداد و آغازِ ماهِ مُحرّم(، یعنی  هشتمِ مُردادماه آغاز شد و تا هفتۀ آخرِ مُردادماه )احتماالً بیست

گانِ زندانیانِ  مانده برای ما روشن نبود که زنده کمتر از بیست روز، ادامه داشت. در ابتدا برای مدّتِ

 .دارند یِ دیگری در زندان، نگه میو در بندِ جهاد یا در جا طورِ پراکنده صورتِ یک بند یا به  جاهد را بهمُ

درواقع، در جریانِ کُشتار و حتّا مُدتّی پس از آن هم، ما اطالّعاتِ زیادی در رابطه با تعدادِ دقیقِ 

  گانِ زندانیانِ مُجاهد در زندانِ گوهردشت نداشتیم.  مانده زنده

در طولِ مُردادماه، زمانی چپ و غیرمذهبیِ زندان آغاز شد.  پنجُمِ شهریورماه تفکیک و کُشتارِ زندانیانِ

که مسئوالن به کُشتارِ زندانیانِ مُجاهد مشغول بودند، در بخشِ غیرمذهبیِ زندان ما در ابتدا هیچ 

ان و قطع شدنِ امکاناتِ خودمان، درنتیجه، در رابطه با بسته شدنِ زند .نداشتیم برنامهاطالّعی از آن 

زندانیانی را از بندهای  روزها، پاسدارها و مسئوالن گاه آن .زدیم دست به اعتراض و حتّا اعتصابِ غذا

اضافۀ چند نفری  همین زندانیانِ تنبیهی به .فرستادند اصطالح تنبیه به انفرادی می لفِ چپ برای بهمُخت

هریور بیرون کشیده شدند، نخُستین زندانیانِ چپ بودند که موردِ از هر بندِ چپ، که در روزِ چهارمِ ش

بسیاری از این زندانیانِ چپ، به دلیلِ  ند.تفتیشِ اوّلیه قرار گرفتند و یا مُستقیم به پیشِ هیئت بُرده شد
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کمِ ی پیش در زندان، حُها های داخلِ زندان، با گرفتنِ مواضعِ معمول و مرسومِ ماه عدمِ اطالّع از اتفّاق

 رفتند.    ارتداد گرفتند و باالی دار

اکثریّتی بودند، -ای گی توده ، که همه٢٠چنین پنجاه زندانیِ بندِ  راهِ این گروه از زندانیانِ چپ هم به هم

زندانیانی که در روزهای اوّل و دوّمِ کُشتارِ چپ لِ کُشتارِ زندانیانِ چپ شدند. نیز سهمیّۀ روزهای اوّ

از بندِ ما مُحمّدرضا طبابتی و حُسین  رفتند. کردند، بسیاری باالی دار  دا پیشِ هیئت حضور پی

، هرسه در آن مُحسن و مُحمّدعلی پژمان )کاکو(، که قبالً تنبیهی به انفرادی بُرده شده بودند حاجی

یرون هرکُدام از ما را هم اگر در روزهای پیش از آغازِ برخورد و تفتیشِ بندهای چپ بروزها اعدام شدند. 

مُستقیماً به  ،داشتند، و یا اگر در همان روزهای کُشتارِ زندانیانِ مُجاهد بُردند و در انفرادی نگه می می

 رفتیم.   طورِ یقین باالی دار می بُردند، به پیشِ هیئت می

اد به ی ٢٠ایِ بندِ  جمع بودیم، زندانیانِ توده ٨گانِ چپ در بندِ  مانده به هر صورت، حاال که ما زنده

 دار و حتّا گاه های بندِ کوچکِ خودشان پاسدارهای ماسک از پنجره آوردند که در طولِ مُردادماه می

مُکالمه  گفتند که در چندین نوبت دیدند. می تئاترِ زندان می فِ آمفیداری را در اطرا های یخچال کامیون

و یا از حیاطِ هواخوریِ مُجاور و بحثِ مابینِ برخی از پاسدارها و مسئوالن را در پُشتِ درِ بندشان 

کردند که مسئوالن با ادّعاهای خودشان و با ایجادِ  در عینِ حال گُمان می .شدند شنیدند و دُچارِ حیرت  

ها را خیلی  یدهو بنابراین آن شن دارند ها آنراه یا مُنفعل کردنِ  جّوِ رُعب و وحشت و ترور تالش در گُم

این "گفت:  شنیدند که پاسداری به پاسدارِ دیگری می ند که در موردی گفت می گرفتند. مثالً جدّی نمی
وپا  ر دستها مُدتّی طوالنی در باالی دا بسیاری از این بیچاره .اقعاً کاراییِ زیادی نداردروشِ دار زدن و

، یا در موردی دیگر ".شد به نظرم باید وسیله و امکانِ بهتری تدارُک دیده می زنند تا جان بدهند. می

تا پایِ چوبۀ  .تندهایی هس این مُنافقین عجب بدبخت"گفت:  شنیدند که یکی از مسئوالن به دیگری می 
را تا  ها آنما  ،کنند که فقط برای ترساندن فکر می رند که اعدامِ واقعی در کار است.دار هم هنوز باور ندا

   ".آوریم پایِ چوبۀ دار می

های مشکوکی نیز  شنیدند و یا مُشاهده دیگری را هم آن روزها می های مُشابهِ مطلب ٢٠زندانیانِ بندِ 

توانستند از این  داشتند، نمی ها آنای که  در شرایط و جوّی که موجود بود و با روحیّه امّا ،داشتند 

واقعی و بزرگ در زندان بگیرند. چون  ها نتیجۀ دُرستی در رابطه با وجودِ کُشتاری ها و مُشاهده شنیده

مجموعه بودند، بنابراین، در آن روزها امکانی برای  از زندانیانِ چپ در ساختمانی در طرفِ غربِ دتنها بن

را بیرون  ها آنوقتی در روزِ اوّلِ کُشتارِ زندانیانِ چپ نِ چپِ دیگر بندها نیز نداشتند. با زندانیا سماّت

رفتند.   بسیاری نیز باالیِ دار درنتیجه کردند و  ها را می شان برخوردِ معمولِ گذشته کشیدند، اغلب

ایِ بندشان در اُتاقِ  کردند که وقتی اصغر محبوب از زندانیانِ توده تعریف می ٢٠گانِ بندِ  مانده زنده

 .ای و زندانیِ سیاسی هستم من توده"گفت:  شنیدند که او به حاکمِ شرع می ها آنبود،  "هیئتِ مرگ"
حاکمِ شرع دستور داد او را  ".ای از من بکنید فتیشِ عقیدههای ت لئواگونه س شما اجازه ندارید این
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اره پیشِ گویا او را پس از شکنجه دوب .های او باشد لئواقدر شالّق بزنند تا حاضر به دادنِ پاسُخ به س آن

تِ چپ قرار داده شد، و هایی داد، حُکمِ اعدام گرفت، در صفِ سم پاسُخ بار هیئت برگرداندند، و این

 الی دار رفت.  با باالخره

تری  نشینی و برخوردِ مُالیم ، براساسِ فکر و تمایُلِ شخصیِ خودشان، با عقب٢٠تعدادی از زندانیانِ بندِ 

را در  ٢٠گانِ بندِ  مانده زنده .انتقال داده شدند ٢ه بندِ سابقِ زنده ماندند و برای خوردنِ شالّقِ نماز ب

زدند تا نماز  می قهای نماز در همان وسطِ بند شالّ در وعده و اُتاقِ دربسته در آن بند چپاندندیکی دو 

ترین زندانیانِ سیاسی در زندانِ جُمهوریِ اسالمی، نیز  شهبازی، یکی از قدیمیجلیل  خواندن را بپذیرند.

 او در همان روزها و در زیرِ فشارِ جّوِ شکنجه و کُشتار و ترور، در فُرصتِ بود. ٢٠گانِ بندِ  مانده از زنده

به این  .اش را بیرون ریخت وروده اره و دلمُناسبی در توالتِ بند با شیشۀ لیوانِ شکسته شکمِ خودش را پ

 ،ی جُمهوریِ اسالمی مُتحّمل شده بودها نادر زند ٥٨پایانی که از سالِ  به درد و رنج و فشارِ بی ترتیب

 پایان داد.  

ۀ غیرمذهبیِ زندان را در نیم ٨شهریور هم زندانیانِ بندِ  ، و روزِ ششّم٧ِروزِ پنجُمِ شهریور زندانیانِ بندِ 

 ،گرداندند را به بندهایشان برمی ها آندر هر مورد، پس از تفتیشِ اوّلیه گروهِ کوچکی از  بیرون کشیدند.

در آن  بروند. "هیئتِ مرگ"د تا به پیشِ کردن امّا اکثریّتِ زندانیانِ بند را به طبقۀ پایین مُنتقل می

د به بندِ رسی نمی ها آنبُردند، ولی بقیّه را که نوبت به  یئت را به پیشِ ه ها آن، تعدادی از روزها

ت در زندانِ ظاهراً، روزِ هفتمِ شهریور هیئ ر چند اُتاقِ دربسته چپاندند.کردند و د مُنتقل  ٢ "ترمینالِ"

دانِ اوین و برخی روزهای برخی روزها در زن "هیئتِ مرگ"رسد که  به نظر می .کرد گوهردشت کار نمی

بنابراین، تعدادی از این زندانیانِ چپ روزِ بعد  به کُشتارِ زندانیان مشغول بود. دیگر در زندانِ گوهردشت

بند هم درمیانِ همین گروه  اغلبِ زندانیانِ سازمانیِ ما در آن دو ماندند. "ترمینال"های بندِ  تاقرا در اُ

رحمی در اوُجِ خودش  نجه و بیترور و وحشت و شک "ترمینال"در بندِ کردند که  تعریف می ها آن .بودند

چنان ترور و رُعب  آن و آزار و شکنجۀ زندانیان بودند. ظاهراً روز در حالِ شالّق زدن و پاسدارها شبانه بود

ب دیگر را خو های دربسته هم، این زندانیان که هم جا حاکم بود که حتّا در داخلِ اُتاق و وحشتی در آن

ای صُحبت کنند.   دیگر کلمه کردند با یک شناختند و اعتمادِ کامل نیز به هم داشتند، جُرئت نمی می

از  ؛ردند تا کارهایشان را انجام دهندبُ جمعی توالت می طورِ دسته را به ها آنپاسدارها روزی سه نوبت 

شان برسد  نشستند تا نوبت تظر میدر اُتاق ساکت و مُن ها، مله وضو بگیرند و نماز بخوانند. بقیّۀ وقتجُ

 که بیرون کشیده شوند و موردِ تفتیش و شکنجه قرار گیرند، و یا احتماالً اعدام شوند.  

در چنان ... "کرد:  می گونه تعریف ها بود، این ین اُتاقیکی از رُفقای خودم که آن روزها در یکی از هم
آرامِ مورس را ابتدا از اُتاقِ بغلی و سپس از سلّولی  های ، ناگهان صدای ضربه٢شرایط و جوّی در آن بندِ 

هستیم و از کُدام بند  کردند که ما کی ل میئواهردو منبع س .بندِ انفرادیِ طبقۀ پایین شنیدیماز 
کارِ خودِ زندانبان باشد.   یقیناً کردیم دادیم، چراکه فکر می نمیها  ما جوابی به این مورس ایم؟ طبعاً آمده

من زندانیِ مُجاهدم و ۥ  ین دوباره شروع به مورس زدن کرد:کسی از سلّولِ انفرادیِ بندِ پای آن شب امّا
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وضوع باالخره، ما جُرئت به خودمان دادیم و م ʻشما کی هستید؟ .یک ماهی است که در انفرادی هستم
باشد، اطالّعاتِ زیادی به این نتیجه رسیدیم که اگر او واقعاً زندانیِ مُجاهد  .را در اُتاق به بحث گذاشتیم

چه گذشته  ها آنکه در زندان چه خبر است و بر  ویژه دربارۀ این ی اخیر خواهد داشت، بهها نااز جری
ِ جمعی گرفتیم که بدونِ دادنِ  تصمیم تواند برای بقایِ ما حیاتی باشد. است، و این اطالّعات طبعاً می

بدهیم که ما ، فقط به آن زندانیِ مُجاهد اطالّع گونه اطالّعاتِ مُشخّص و اعالمِ موضع و نظری هیچ
م، و تازه به این بند هستی ٨مورس زدیم و گفتیم که ما زندانیانِ چپ از بندِ  زندانیانِ چپ هستیم.

کُشتارِ بزرگی در زندان  خطر! خطر! خطر! ۥ  د بالفاصله چنین مورسی به ما زد:زندانیِ مُجاه ایم. رسیده
ما اندکی روی این موضوع صحبت کردیم، و با مُرورِ دوبارۀ  ʻخودتان باشید. مُواظبِ در جریان است.

 .زندانیِ مُجاهد را جدّی بگیریم ها و اطالّعاتِ قبلیِ خودمان به این نتیجه رسیدیم که باید حرفِ مُشاهده
ا کردنِ باشد. برای اطمینان یافتن و پید که احتماالً خطرِ کُشتار واقعی و قطعی می باید فرض بکنیم 

هیئتی در ۥ  جواب داد:او  ؟باشد می هاهد پُرسیدیم که منظورش دقیقاً چاطالّعاتِ بیشتر، از زندانیِ مُج
فقط  .مُجدّد نموده، و اعدام کرده است اصطالح دادگاهِ زندان مُستّقر است و اغلبِ زندانیانِ مُجاهد را به

که باید در  هایی از شما خواهند کرد لئواس ها آن م.دانیانِ مُجاهد شاید زنده باشیتعدادِ معدودی از ما زن
ما در اُتاق تا صُبح باهم مشورت  ʻبسیار دقّت و احتیاط کنید تا بتوانید زنده بمانید. ها آنجواب دادن به 

   ".نشینیِ تاکتیکی بزنیم گرفتیم که اگر پیشِ هیئت برویم، دست به عقب  کردیم و باالخره تصمیم

ها به پیشِ هیئت  ز همین اُتاقاز یکی ا را ، ماجرای رفتنِ خودشان٨، از زندانیانِ بندِ رفیقِ عزیزم مُراد

ا در ها ر شده وجوابِ اوّلیه توسّطِ لشگری و ناصریان، ما تفکیک لئواپس از س"کرد:  چنین تعریف می
پیشِ هیئت ببرند.   پس از مُدتّی آمدند و تعدادی را انتخاب کردند تا ظاهراً .هایی چپاندند و رفتند اُتاق

پاسداری صف  تصادفی در جلویِ آن صف اُفتادم. که من شانسی و ساختند ارها صفی از ما زندانیان پاسد
در جایی به من  کرد. رفتیم هدایت می که باید می و با صدورِ دستورهایی ما را در مسیری را راه انداخت

مامیِ صف هم ت طبعاً .و به راهِ خودم ادامه دادمنشدم  امّا من متوجّه ،به سمتِ راست بپیچم ددافرمان 
به تمامیِ  سپس .ا داد و فریاد صف را مُتوقّف کردب به دنبالِ من آمدند. پاسدار خودش را به من رساند،

خش سرخوش در سرِ ب که حاال من در تهِ صف بودم و جهان گرد داد، طوری زندانیانِ صف دستورِ عقب 
 اندکی بعد .در جایی ایستاند صفِ ما را واردِ طبقۀ پایین کرد و رتیب پاسداربه همین ت صف اُفتاده بود.

رفتند، پس  چندین نفرِ اوّلی که پیشِ هیئت  بُردند. نوبت پیشِ هیئت  ابتدای صف زندانیان را بهاز همان 
و بقیّۀ ما را به دلیلی هیئت کارش را مُتوقّف کرد،  شدند. تِ چپِ کُریدور قرار داده از بیرون آمدن در سم

جا، پس از اطالّع یافتن از ماهیّت و  آن شب در آن مُنتقل کردند. ٢ "ترمینالِ"بندِ دوباره به اُتاقی در 
نشینیِ  گرفتیم که اگر پیشِ هیئت برویم، دست به عقب  تصمیم در کُشتارِ زندانیان، باالخره نیّتِ هیئت

روزِ بعد، پیشِ هیئت رفتیم و سهمیّۀ شالّق  م.ودمان را از خطرِ مرگ نجات دهیتاکتیکی بزنیم تا خ
  جا باز باهم مشورت کردیم و تصمیم ن  در آ .برگشتیم ٢هم به اُتاقی در بندِ  برای نماز گرفتیم و باز
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ان آمد پس از مُدتّی، ناصری آن مهلکه هم نجات بدهیم.گرفتیم که اگر فُرصتی پیش بیاید، خودمان را از 
ال نمود، سئو وقتی درِ اتاقِ ما را باز کرد و در موردِ پذیرشِ اُصولِ دین و نماز .کندها سرکشی  که به اُتاق

که، اگر راه را اشتباهی نرفته  برگردانده شدیم. این ٨همۀ ما جوابِ مُثبت دادیم و به دستورِ او به بندِ 
جایِ من  به .مشد بسیار زیاد من هم اعدام می احتمالِ  داشتم، به بودم و در سرِ آن صف قرار می

اش  یاد و خاطره آن صف شده بود، باالی دار رفت. بخش سرخوش از فداییانِ اقلیّت، که جُلودارِ جهان
   "!گرامی باد

داد در آن  کردند که نشان می ا تعریف میهایی ر ها و اتفّاق گان نیز مُشاهده مانده بسیاری دیگر از زنده

جا کردنِ  سو و دخالتِ پاسدارها در شناسایی و جابه شانسی و بدشانسی از یک خوش روزهای خونین

 کرد. نِ عاقبتِ زندانیان بازی میهای گوناگون از سویِ دیگر نقشِ زیادی در تعیی زندانیان در صف

گذارند و  را در صفی در سمتِ چپ می ها آنگفتند که پس از رفتن به پیشِ هیئت،  چندین زندانی می

جا مسئوالن  در آن .برند نامه نوشتن بود، می ی وصیّتتئاتر هم، که جا آمفی حتّا به بندِ انفرادی در بغلِ

شاید هم، تعدادی از  د.گردانن را برمی ها آنبنابراین  اند، را اشتباهی آورده افراد  آنشوند که  متوجّه می

جُمهوریِ  از نوعِ"ظامِ رغمِ نظم و ن چراکه، علی. شدند اعدام  "ها اشتباه"همین  زندانیان به دلیلِ

نظمیِ فراوانی در کار بود و  ویژه در طبقۀ پایین موجود بود، در عینِ حال بی که در آن روزها به " اسالمی

 گرفت.   اعمالِ نفوذِ زیادی هم از طرفِ پاسدارها و مسئوالنِ زندان صورت می

اش را  نامه ه وصیّتکرد که وقتی مسئوالن برگِ کاغذی به او دادند ک گان تعریف می مانده یکی از زنده

آورد تا او از روی لیست  رود و کسی را می نگهبانی میکرد.  داد و اعتراض وع به دادوبیبنویسد، او شر

آن فردِ مسئول  اند. ین زندانی را اشتباهی آوردهشود که ا معلوم می .بررسی کندرا کُنترل و  موضوع

این زندانیِ  نمایند. و کارِ همه را زیادتر میکنند  دقّتِ کافی نمی زد که چرا سرِ پاسدارها داد می ظاهراً

داده  در صفِ دیگری قرار گفت که پس از بیرون آمدن از اُتاقِ هیئت، ابتدا او را  جان به در بُرده می

صفِ مخصوصِ  دهد و در این گیرد و او را از جایی که بود حرکت می اش را می پاسداری دست. بودند

اختی بود که او کرد که کارِ آن پاسدار احتماالً از روی کینه و شن زندانی فکر می این گذارد. ها می اعدامی

 ن زندانی داشت.  ایاز سابق نسبت به 

یرون مرا ب ها آنپیشِ هیئت،  پس از رفتن"کرد:  می تعریف چنینسازمانیِ خودمان  یاشار از رُفقای هم
در کنارِ خودم در همان صف دیدم م  دی را هپس از چند لحظه، رفیق عب .آوردند و در صفی قرار دادند

زودی همۀ ما زندانیانِ  گفت که به نظرش به  ا باهم صُحبتِ کوتاهی هم کردیم. عبدی از جُمله و حتّ
و قرار است که ام،  به عبدی گفتم که من فقط نماز را نپذیرفته کنند. وجود در آن صف را اعدام میم

که چرا مرا در آن صف کرد که دست بُلند کنم و از پاسداری بپُرسم  او به من اصرار .شالّقِ نماز بخورم
من از عبدی  گذاشتند. پلّه می ر صفِ زیرِ راهمن همان کار را کردم و معلوم شد که مرا باید د اند؟ گذاشته

یاشار زنده ماند ولی عبدی و دیگرانی که در  ".جا نمود خُداحافظی کردم، و بعد هم پاسداری مرا جابه

 صف در سمتِ چپ بودند، همان روز  باالی دار رفتند.   آن
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آن روزی که من و سیاوش و ابراهیم نجّاران را از "کرد:  فرزین هم ماجرای خودش را چنین تعریف می
جا  ها در آن ساعت .انتقال دادند تا پیشِ هیئت ببرندبیرون آوردند، ما را مُستقیم به طبقۀ پایین  ٦بندِ 

قل مُنت ١٠های انفرادیِ بندِ ترمینالِ  ما را به سلّول ظاهراً نوبت به ما نرسید. عصریم ولی مُنتظر شد
 من و کنند، ان دارند همه را اعدام میداد که در زند به من اطالّع   زندانیِ سلّولِ بغلی، با مورس کردند.

پیشِ هیئت ببرند، من  وقتی مرا دوباره به طبقۀ پایین آوردند تا بهتر است که مُواظبِ خودم باشم. فردا
از آن سه نفر من و سیاوش زنده ی گرفته بودم. نشینیِ تاکتیک قطعیِ خودم را برای عقب  دیگر تصمیمِ

   ".امّا ابراهیم نجّاران باالی دار رفت ،ماندیم

وسۀ اساس در پُر را در ٥اصطالح مُنفعلِ چپ در بندِ  دانستیم، زندانیانِ به این زمان می تاتا جایی که ما 

دادند که  ن بند فُرمی در روزِ نُهم یا دهمِ شهریور، مسئوالن به همه در آشتارِ تابستان قرار نداده بودند. کُ

یامت و نماز در آن فُرم، از این زندانیان دربارۀ مُسلمان بودن و اعتقاد به خُدا و پیغمبر و روزِ ق .پُر بکنند

 نداده بود، چراکه کسی را از های اُصولِ دین ه پُرسشبِ منفی بکسی جوا شد. ظاهراً خواندن تفتیش می

پذیرفتند، بعد  هم که در ابتدا نماز خواندن را نمی ها آنچند نفری از  آن بند به پیشِ هیئت نفرستادند.

 از شالّق آن را قبول کردند.  

ه کامالً مُتفاوت بود. را و نتیجدر موردِ زندانیانِ مُجاهد، تا جایی که در این زمان ما اطالّع داشتیم، ماج

را  ها آن .مُجاهدِ زندان زنده مانده بودند رسید که در پایان، فقط به اندازۀ یک بند از زندانیانِ به نظر می

در پُروسۀ تفتیش و کُشتار، هر زندانیِ  داشتند. مانِ اصلیِ زندان نگه میدر جایی در مجموعۀ ساخت

ای عُنصرِ  گرفت، و یا ذرّه ا سیاسی در مُخالفت با رژیم میمُجاهدی که به هر شکلی موضعِ ایدئولوژیک ی

زندانیانِ جان به در بُردۀ مُجاهد، کسانی بودند  .رفت داد، قطعاً باالی دار می می مقاومت از خودش نشان

 بسیاری پذیرفتند. واقعی یا تاکتیکی می طورِ ناچاراً به ،داد قرار می ها آنکه شرایطی را که رژیم در برابرِ 

های  موضع کردند که دادند و ثابت می شان میبه بازجویان و جالّدانِ رژیم ن ستبای آن زندانیان می از

ل در کّدرنهایت،  توانستند زنده بمانند. که می این، تا اند  کرده "توبه"رها نموده و  سابقِ خودشان را واقعاً

در حرف   هم همه ها آنکه  دندا میل گانِ مُجاهدِ زندان را تشکی مانده شاید دویست نفر جمعِ زنده

را در بندی در ضلعِ غربیِ مجموعۀ ساختمانِ  ها آن، اامّ درعمل .فته بودند که به بندِ جهاد بروندپذیر

 اصلیِ زندان جمع کرده بودند.  

در پُروسۀ تفتیش و کُشتار، گویا حّداقل خواستِ مسئوالن از زندانیانِ مُجاهد این بود که سازمانِ 

حّداکثر بپذیرند که به بندِ جهاد بروند. هدین و مواضع و رابطۀ خودشان را رّد و محکوم بکنند، و مُجا

کاریِ اطالّعاتی و جاسوسی برای رژیم  خواستِ مسئوالن از برخی از زندانیانِ مُجاهد هم این بود که هم

حتّا گویا  .دین را بپذیرندجاهبکنند، و یا رفتن به جبهه و جنگیدن برای رژیم و برضّدِ نیروهای سازمانِ مُ

را هم شرطِ زنده ماندنِ برخی از  "مُنافقین"در موردهایی استثنایی، پذیرشِ تیرِ خالص زدن یا دار زدنِ 
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ها و شرایط، غیراز رفتن به بندِ جهاد،  هرچند که اغلبِ این خواست دادند. این زندانیان قرار می

 بود.   تنها راهِ نجاتِ این زندانیان می ها آنپذیرشِ لفظیِ امّا  ،کرد موضوعیّتِ عملی شاید پیدا نمی

اصطالح  شنیدیم که مسئوالن در آغازِ تفتیش و کُشتارِ زندانیانِ مُجاهد، زندانیانِ به بعدها در زندان می

اهراً و ظ دهند وجواب قرار می لئواجمعی موردِ س طورِ دسته را به ١مُنفعلِ مُجاهدِ موجود در بندِ سابقِ 

را به بیرونِ مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ  ها آنپاسدارها  .پذیرند که به بندِ جهاد بروند می در آن بند  همه

زنند  جا دست به اعتراض می این زندانیان در آن کنند. دیکیِ بندِ جهاد مُنتقل میزندان و به بندی در نز

 .خواهند به بندِ خودشان برگردند ی، و مخواهند در نزدیکیِ بندِ جهاد و با زندانیانِ توّاب باشند که نمی

را به مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ  ها آنو تعدادی از  دهند وردِ تفتیشِ دوباره قرار میرا م ها آنمسئوالن 

شوند، و  بسیاری از آنان اعدام می برند. طبقۀ پایین و پیشِ هیئت میگردانند و مُستقیم به  زندان برمی

 پذیرند که به بندِ جهاد بروند.   می مانند تعدادی هم که زنده می

ارگاهی را چنین، شایع بود که در کُشتار و تصفیۀ تابستان حتّا تعدادی از زندانیانِ توّاب و جهادی و ک هم

 از زندانیانِ افغانیِ زندان هم گویا کرده بودند.  را هم اعدام ها آنظاهراً برخی از  بُرده، هم پیشِ هیئت 

یعنی  ؛که کُمکِ پاسدارِ مسئولِ نان بودای  از جُمله، زندانیِ افغانی اعدام شدند.افرادی در این دوره 

کرد به ما بفهماند که مسئوالن در زندان مشغولِ  با عالمت و اشاره سعی می ٦همان کسی که در بندِ 

 باشند.   دار زدنِ زندانیان می

رژیم در کُشتارِ بزرگِ زندانیان در ها و خبرها روشن بود که روشِ اصلی و عُمدۀ  از رویِ مُشاهده

مخفیانه اجساد را با  ها آنگاه، در طولِ شب،  آن .ز طریقِ دار زدن در طولِ روز بودی تهران اها نازند

کردند.   های روپوشیده یا حتّا روباز به بیرون از زندان حمل می دار و تریلی های یخچال استفاده از کامیون

بعدها  .کردند کُجا و به چه شکلی دفن می گان را در شده اشتیم که اعدامدر این زمان ما هنوز خبر ند

در آن  ٨و  ٧زندانیانِ بندهای سابقِ  های جمعی و مخفی دفن کرده بودند.را در گور ها آنفهمیدیم که 

پاشی یا استراحت و  تئاتر مشغولِ سم دیدند که در اطرافِ آمفی ای را می روزها پاسدارهای سرتراشیده

دیدند که با  هایی را می ها کامیون حتّا شب .ها هستند ای به کامیون نِ محمولهار کشیدن و یا بار زدسیگ

 .فاضالبِ زندان در دستِ تعمیر بودآن روزها سیستمِ کنند.  پُشتِ بندهایشان عُبور میای از  محموله

پاشی نه برای جلوگیری  سم کردند تا نشان دهند که عنوانِ پوششی استفاده می مسئوالن از این قضیّه به

ها  مثل و رُشدِ پشّه شده در روزهای داغِ مُردادماه، بلکه برای کُنترلِ تولیدِ از عُفونتِ اجسادِ زندانیانِ اعدام

 های روبازِ فاضالبِ زندان است.   در کانال

یا نبود، ما هنوز کُشتاری بود  هم ها نای شهرستها ناکه در زندانِ اوین چه گذشته بود، و آیا در زند این

طورِ وسیع  حدسِ یقینِ ما این بود که در اوین قطعاً زندانیان را به امّا ،این زمان اطالّعِ دقیقی نداشتیم تا

تا این ل، در کّ. استای در کار بوده  هم تصفیهها  شهرستاندادیم که در  اند، و احتمال می کُشتار کرده

های کُشتارِ  گانِ چپ از واقعه مانده ها و اطالّعاتِ جمعیِ زنده هها و تجرب بندیِ ما از مُشاهده تاریخ جمع

 ، همین اندازه بود که در باال مطرح کردم.٦٧تابستانِ 
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 ...ها از کُشتار و اطالّع یافتنِ خانواده ها برقرارشدنِ مُجدّدِ مُالقات

بودند، دیگر آن زندانیانِ  جمع ٨و  ٧موضعیِ سابق، که حاال در بندهای  ماندۀ چپِ سرِ زندانیانِ زنده

چنین کُشتارِ  و هم خطرِ جانی در دو سه ماهِ گذشته مُبارز و مُقاومِ قبلی نبودند؛ ترور و وحشتِ

بندان و رُفقایشان از یک طرف و تداومِ وضعیّت و شرایطِ خطرناک و  رحمانۀ صدها نفر از هم بی

در  حدّی تغییر و کاهش داده بود.مع را تااضطراری از سویِ دیگر، روحیّۀ مُبارزه و مقاومتِ این ج

 .شکسته نشده بود تا این حّد درهم گاه ی تهران هیچها ناموضعیِ زند های اخیر، جمعِ زندانیانِ سرِ سال

 جّوِ کُشتار و فشارِ ترور و رُعب و وحشت، اراده و استقامتِ جمعیِ این زندانیان را به شکلِ عُریانی درهم

روحیّۀ عِ سابقِ دو سه ماه پیش نبودند. مانده و ترورشده دیگر آن جم عتِ زندهشکسته بود، و این جما 

تحتِ چنین گان غالب شده بود.  مانده ۀ زندهاعتمادی، و تالش برای بقا، بر هم شکست، نااُمیدی، بی

که،  اینکرد؛ یعنی  می سی پیدا موضعی بودن برای زندانیان تغییری اسا شرایطِ نُوینی در زندان، معیارِ سرِ

موضعی  داد، دراساس هنوز هم سرِ کاری با رژیم نمی اگر زندانی برای زنده ماندن تَن به جاسوسی و هم

و ادایِ نماز خواندن را هم  داد ای پاسُخِ تاکتیکیِ مُثبت می های تفتیشِ عقیده لئواحتّا اگر به س ،بود می

 آورد. درمی

فشار و ترور و  چنان در زیرِ نده در زندانِ گوهردشت همما به هر حال، زندگی برای زندانیانِ چپِ زنده

ها هنوز مُجدداً برقرار نشده بودند امّا دادنِ هواخوری، بُردن به بهداری،  مُالقات وحشت ادامه داشت.

، ٨زندگیِ ما در بندِ  .ها برقرار و نسبتاً مُرتّب بودند رسی به رادیو و تلویزیون، دادنِ روزنامه و جیره دست

در ماهِ آبان، خبردار شدیم که بندِ کوچکِ زندانیانِ گرفت.  خود می به "عادّی"ت شکلی جاً داشتدری

مان این بود که  حدس .اند این زندانیان را مُنتقل کردهظاهراً  و د،ان هطورِ کامل تخلیه نمود کش را به ملّی

در زندانِ  ها آنهنوز خبرِ دقیقی از عاقبتِ  عیینِ تکلیف بکنند.ت ها آناند تا با  را به زندانِ اوین بُرده ها آن

 اوین نداشتیم.  

روزی هم  .بُردند دفترِ دادیاریِ زندان می را به ها آنزدند و اغلب  افرادی را صدا می ماه، گاه از اوایلِ آبان

رو  به طبقۀ پایین بُرد، سپس در جاییبسته  پاسداری ما را چشماه با تعدادی زندانی صدا کردند. ر مرا هم

ای هستیم که در روزهای کُشتار برای رفتن  مُتوّجه شدیم که در همان مُحوّطه تدریجاً .به دیوار گذاشت

جا همان محّلی است که صدها نفر  انگار که این انگارنه شدیم. جا مُنتظر می در آن "هیئتِ مرگ"به پیشِ 

جا حاال  این .کشیدند ندان باالی دار تئاترِ ز ر آمفیو سپس د کردند  "گراهرویِ مر"جا روانۀ  را از آن

 های شکنجه و کُشتارِ زندانیان بود.   امّا پُر از خاطره ،ظاهری تمیز و آرام داشت

و یکی  زندانیان را یکی ،از جلوی صف سپس .رو به دیوار و مُنتظر نگه داشتندجا  ما را برای مُدتّی در آن

کسی  جا در آن .من شد و پاسداری مرا داخلِ آن اُتاق بُرد فرستادند. باالخره نوبتِ نوبت داخلِ اُتاقی  به
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که یکی از دادیارهای زندان  ،نسبتاً بزرگی بود با میزی در وسطاُتاقِ  بندم را بردارم. ستور داد که چشمد

   اش بنشینم. ابتدا یک ه رویِ صندلیِ مُقابلبه من دستور داد ک .در پُشتِ آن نشسته بود عباسّی به نامِ

سپس،  .نمود زد و بررسی می ش بود ورق میام را که جلوی کرد و پروندههای معمولی از من  لئواس سری

خودت "گفت:  "؟آقا از چی دررفتم حاج"من جواب دادم:  "!خودمانیم، خوب دررفتی"ناگهان گفت: 
ار ناراحت و دم، بسیکه من زنده مانده بو دادیارِ زندان از این ".نزخودت را به نفهمی ن .دانی خوب می

بعد مرا از اُتاق بیرون فرستاد.  های معمولیِ دیگر هم از من کرد، لئواسری س  سپس یک مُتعجّب بود.

کردیم ولی ابداً ن باره صحبت ایهم در با زندانیانِ دیگر با انتظار، باالخره به بند برگشتیم.بعد از مُدتّی 

های بسیار  لئواسری س  خواستند یک یا فقط میشدیم که برای چه ما را صدا زده بودند؟ آ متوجّه نمی

لحاظِ  مانده را، به زدند تا نبضِ زندانیانِ زنده گاه تعدادی را صدا می به معمولی از ما بکنند؟ شاید هم گاه

 روحی و روانی و سیاسی، در دست داشته باشند.

ظیم و برای تن را ها انوادهبا خ ستماّماه، مسئوالن لیستی دادند تا مُشخّصاتِ خودمان و امکانِ  آبان

کنم یک ماه بعد از آن و در ماهِ آذر بود که نخُستین  فکر میبدهیم.  ها آنبه  برقراریِ مُجدّدِ مُالقات

دمان را برای مُالقات آماده یک روز صُبحِ زود اعالم کردند که خو برقرار شد. ٨رای زندانیانِ بندِ مُالقات ب

 بود که ها ماه تلخ و دُشوار و خونینی هم بود. نداشتیم، و چه شش ماهِشد که مُالقات  شش ماه می .کنیم

که  دیدیم بل های خودمان را می تنها خانواده پس از شش ماه نه .در انتظارِ چنین روزی بودیم

 های شش ماهِ بار خبر و اطالّعاتی دربارۀ اتفّاق ی از بیرون از زندان برای اوّلینتوانستیم از منبعِ مُوثقّ می

توانستند  ها هم می بار خانواده عکاسِ احتمالیِ آن دریافت کنیم. برای نخُستینگذشته و میزانِ کُشتار و ان

شته بر ما های فراوانِ موجود در مُالقات، از زبانِ خودمان بشنوند که در شش ماهِ گذ رغمِ محدودیّت علی

بسیار ویژه در مدّتِ  شد مطلبِ زیادی را به ینمخوانی  اشاره و لب وء با ایما زندانیان چه رفته است. طبعاً

و  ها را به بیرون فرستاد همۀ مطلب شد های مُتوالی می تدریجاً و در مُالقات امّا .ها رساند کوتاه به خانواده

حال  نهایت خوش های ما بی تر از همه چیز، خانواده مُهّمم خبرهای مُهّمی را دریافت کرد. از بیرون ه

های بسیاری هم، احتماالً از طریقِ همین  خانواده .ایم که ما جانِ سالم به در بُردهشدند ببینند  می

 کردند. ها، خبرِ ناگُوارِ اعدامِ فرزندانِ خودشان را دریافت می مُالقات

پس از ابرازِ  .تنهایی به مُالقاتِ من آمده بود گتر از خودم، رود که آن روز برادرِ بزر هیچ یادم نمی

و  اشاره وضعیّت و خبرهای داخلِ زندان وء کردیم که با ایما دوه و نگرانیِ فراوان، سعی میاحساسات و ان

، عادّی نشدههنوز اند و اوضاع  گفتم که تعدادِ زیادی را کُشته من به او می دیگر برسانیم. بیرون را به یک

ی و ها در نگران دههای گذشته خانوا گفت که در ماه او به من می و خطرِ مرگ هنوز هم موجود است.

ها مُجدداً برقرار  کردند که مُالقات ضمن فعالیت و تالشِ زیادی می و در بُردند سر می وحشتِ زیادی به

گفت که اخیراً سفری به  چنین می برادرم همدادند.  نمی ها آنولی مسئوالن ابداً گوش به حرفِ  ،شوند

خوب و سالم بودند، ولی شدیداً  ها آنگفت که  می .و دُخترم را دیده است همسراُروپا کرده، و در آنجا 

در پایانِ این مُالقات، چشمانِ هردویِ ما پُر از اشک شد و با  باشند. ین وضعیّت و عاقبتِ من مینگرانِ ا
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 هودیم که شاید شانسِ دیدارِ دوبارشدیم؛ هردو نگران ب دیگر جُدا  ای از هم کُننده غمِ زیاد و وضعِ ناراحت

 دیگر پیدا نکنیم. وقت را هیچ

جوش، در بند موجود بود.   و پس از مُالقات، مخلوطی از درد و غم و نگرانی و دلهُره، و هیجان و جُنب

 شدند، و زندانیان مُرتّب در حالِ قدم زدن و های گوناگونی در بند پخش می خبرها و گزارش

ها در همان بیرونِ زندان اطالّع  هشنیدیم که به برخی از خانواد می بندی بودند. وتحلیل و جمع تجزیه

یا به زندانِ  لباید به کُمیتۀ محّ  ها آنشان دیگر در زندانِ گوهردشت نیستند، و  دادند که فرزندان می

هایی با شنیدنِ این موضوع طبعاً  چنین خانواده .ن رابطه پیدا کنندآایند تا اطالّعاتی در اوین مُراجعه نم

طۀ ای در مُحوّ کننده های بسیار ناراحت اند، و بنابراین صحنه اعدام شده شان زدند که فرزندان حدس می

های زندانیان، در تمامِ  چنین فهمیدیم که برخی از اعضای خانواده هم آمد. وجود می بیرونِ زندان به

تا اوالً مُواظب بودند  ها آن .کشیدند دروازۀ زندان انتظار می نوبت در بیرونِ مُدتّی که زندان بسته بود، به

ها را  مُالقات زندان را بسته و ها آنببینند که چه خبری هست، و ثانیاً به مسئوالن فشار بیاورند که چرا 

های باالی مملکتی  گفتند که به دستورِ مقام ها می در ابتدا مسئوالن به خانواده اند. ظاهراً تعطیل کرده

گفتند که برای  ها می به خانواده ها آنز یک ماه پس ا امّا .باشند ها برای چند هفته تعطیل می مُالقات

 ها تا اطالّعِ ثانوی تعطیل خواهند بود.   در زندان، مُالقات "مُنافقین"ری از شورشِ احتمالیِ جلوگی

که برخی از اعضای  ها پخش شد مبنی بر این در ماهِ مهر یا آبان، گویا شایعه و خبری در بینِ خانواده

گاهِ خاوران واقع در جنوبِ شرقیِ تهران کشف  گورهای جمعیِ جدیدی را در آرامهای زندانیان  خانواده

ی گوهردشت و اوین در ها ناشده در زند کنند که مسئوالن اجسادِ زندانیانِ اعدام اند، و فکر می کرده

م وقتی مورانِ رژیٴماظاهراً،  .اند جا دفن کرده صورتِ جمعی در آن های اخیر را مخفیانه بُرده، و به ماه

وآمدِ  دهند و از رفت جا را زیرِ کُنترلِ بیشتری قرار می شوند، آن ها در خاوران می متوجّهِ حضورِ خانواده

 کنند. جا جلوگیری می ها به آن خانواده

ای مُستقیم  در این نخُستین مُالقاتِ بعد از کُشتارِ بزرگ، هنوز برای ما روشن نبود که آیا به هیچ خانواده

شد که  گفته می ها آنهایی که به  خانوادهفرزندشان اعدام شده است یا نه؟  گفتند که و صریح می

اند.   دام شدهشان اع فرزندانزدند که  احتمالِ زیاد حدس می شان دیگر در این زندان نیستند، به فرزندان

شان، طبقِ  زنداناز غیبتِ فر یافتن در زندانِ گوهردشت و اطالّعروزِ مُالقات  پس از هایی چنین خانواده

کردند تا از عاقبتِ  های محلّی یا مراکزِ سپاه و یا به زندانِ اوین مُراجعه می رهنمودِ مسئوالن به کُمیته

هدفِ مسئوالن از این  گونه حاصلی برایشان نداشت. ا هیچه این اقدام امّا .زندانیِ خود آگاه شوند فرزندانِ

تا از تمرکُزِ  گی ایجاد بکنند فرستند و پراکندهگوناگونی ب ها را به مراکزِ کارها این بود که خانواده

درواقع، چنین  زرگِ زندانیان بکاهند.ها و اثرهای احتمالیِ سیاسیِ خبرهای مربوط به کُشتارِ ب اعتراض

های مُکرّر، از طریقِ همان مراکز اطالّع  های آذر و دی و پس از مُراجعه هایی تدریجاً و در طّیِ ماه خانواده

دادند که  در هر مورد، مسئوالن به خانواده توضیح می ند.ا  شان اعدام شده ه فرزندانیافتند ک می
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کردند که  ها را تهدید می درضمن، خانواده .به شورش در زندان اعدام شده است اقدامفرزندشان به دلیلِ 

رو  به لعملِ شدیدی روا سبا عک ها آنهرگونه مراسمِ عزاداریِ عُمومی و اعتراض و طرحِ موضوع از طرفِ 

حتّا مُتعلّق به آن  ها ها ساکی حاویِ کمی وسیله را، که اغلبِ وقت در این مُالقات خواهد شد. معموالً

 دادند. هم نبود، به خانواده تحویل می صزندانیِ خاّ

 

٧ 

 با یادی از علی مُحبّی... و "،عذابِ وُجدانِ بقا"

های مُفصّل و  خبر و گزارش تدریج به .بار برقرار بود هر دو هفته یکگی  های خانواده اتاز ماهِ آذر، مُالق

که حدس  طور یدیم که ابعادِ کُشتار، همانزودی فهم به رسید. مان می از آن طریق به دست دقیقی

تِ زندانیان را اعدام اطالّع پیدا کردیم که در زندانِ اوین تقریباً اکثریّ .زدیم، بسیار گُسترده بوده است می

معدودی زنده  ۀعدّموضعیِ مُجاهد در زندانِ اوین فقط  گفتند که از زندانیانِ سرِ ها می خانوادهاند.  ردهک

درواقع، اکثریّتِ زندانیانِ مرد و زنِ  .اند به کرده و به بندِ جهاد رفتهاصطالح تو هم به ها آنکه  ،اند مانده

 ۀعدّاغلبِ مردها اعدام شده، و فقط  ،در اوین هد را در اوین اعدام کرده بودند. از زندانیانِ چپمُجا

زدند و  قدر شالّق می کُشتند ولی آن کُشتارِ بزرگ، زندانیانِ زنِ چپ را نمی در بودند.مانده معدودی زنده 

ویژه در  در زندانِ اوین، به اصطالح مُسلمان شوند. ذیرند و بهداشتند تا نماز را بپ در انفرادی نگه می

و بندهای گوناگون،  ها نازرگ، به دلیلِ فقدان یا محدودیّت در امکانِ ارتباط بینِ ساختمجریانِ کُشتارِ ب

 ٦٧زمانی که کُشتارِ بزرگ در تابستانِ  ؛درنتیجه .نِ زندانیان تقریباً نامُمکن بودمُبادلۀ خبر و اطالّعات بی

زندانیان خبر و اطالّعی برساند. ۀ توانست به بقیّ ماند، نمی در آن زندان راه اُفتاد، اگر زندانی زنده هم می

رفتند، با  می "هیئتِ مرگ"گرفتند و پیشِ  به این ترتیب، اغلبِ زندانیانی که موردِ تفتیش قرار می

دار زدنِ زندانیان در  ماندند. طبعاً زنده نمی ،کردند جا اعالم می مواضعی که از پیش داشتند و احیاناً آن

 مُنتقل ٢٠٩های بندِ  اً به اُتاقدادستانی آغاز شد، ولی به دلیلی بعد اوین ابتدا در پارکینگِ ساختمانِ

 .گردید

کش، که مُدتّی پیش از  ماندۀ ملّی ها خبردار شدیم که زندانیانِ زنده ماه، از طریقِ خانواده در دی

احبه و مۀ کتبی و مُصمانندِ انزجارنا ،گوهردشت به اوین مُنتقل شده بودند، با پذیرفتنِ شرایطِ آزادی

ها در اواسطِ ماهِ آذر برقرار شدند، بینِ زندانیانِ چپِ  از وقتی هم که مُالقات اند. آزاد شده ،ضمانت

تارِ مُجدّد دیگر برطرف شده که احتماالً خطرِ کُشبود وجود آمده  مانده نوعی اطمینانِ نسبی به زنده

بودند: چرا چنین کُشتاری در  هایی مطلب چنینروزها هنوز  ترین مشغلۀ ذهنیِ ما آن است. بزرگ

نشینی از  کار بستنِ تاکتیکِ عقب گیری بود یا نه؟ آیا به بینی و پیش راه اُفتاد، و آیا قابلِ پیش ها نازند

، شدۀ خود م مانندِ رُفقای اعدامکه، ما ه گان، اقدامی مُناسب و صحیح بود؟ یا این مانده طرفِ ما زنده

 ؟  رفتیم بایست که باالی دار می می



 279   (زرگو ُکشتاِر ب ن )سرکوبوفاتجلد دوم؛ ُگذر از 

 

توانستند قبول کنند  نمی ها آنکرد؛  ویژه، رها نمی طورِ  همۀ زندانیان را، و برخی را به "ذابِ وُجدانِ بقاع"

تکبِ خطایی نابخشودنی مُر کاری مُناسب و صحیح بوده است و شان برای زنده ماندن و اقدام  که تصمیم

انیان، و به جّوِ دیگر زندشکلی به شان را به ها و جدالِ درونی و شخصیِ خود افراد درگیری  اند. این نشده

شدنِ وضعِ زندان، طبعاً  "تر عادّی"اصطالح  های اوّلِ پس از به در هفتهکردند.  مُنتقل می د نیزعُمومیِ بن

به زنده ماندن و   دستۀ بزرگی تصمیمبودند.  ی دُچارِ درگیریِ درونی ا گونه مانده به همۀ زندانیانِ زنده

موضوع را برای خودشان توجیه کنند و به زندگیِ توانستند  پذیرفتند و می کتیکی را مینشینیِ تا عقب

روهِ کوچکی بودند که درمُقابل، گ .ادامه دهند ،ها ها و شکست ها و مُشکل رغمِ تمامیِ تلخی علی ،خود

نستند واقعیّت را توا لحاظِ روانی نمی کردیم، هنوز هم به کُمک می ها آنکردند، و یا ما به  تالش می هرقدر

بعضی از  ؟ایم ، چرا ما زنده ماندهاند اعدام شده لی که بسیاری از رُفقادر حا :پُرسیدند یرند و مُدام میبپذ

وُجدانِ زنده ماندن راحت عَذابِ  رفتند، و از هم باالی دار می ها آنکردند که کاش  این افراد، آرزو می

.  شد دید را میپریشی  های روحی و روان های عارضه و عالمت ها هنانش از این میان،افرادی در  .شدند می

مان را در صُحبت و  های پس از کُشتارِ بزرگ، برخی از ما بیشترِ وقت ها و ماه به هر حال، در آن هفته

تا شاید بتوانیم  ،گذراندیم بودند می "وُجدانِ بقا عذابِ"بحث و تبادُلِ نظر با افرادی که دُچارِ عارضۀ 

 بیاوریم.  درشان را تحتِ کُنترل  و رفتار و اعمال را تاحدّی قانع و آرام کنیم ها آن

سازمانیِ خودمان، علی مُحبّی برای مُدتّی طوالنی دُچارِ چنین مُشکلی بود.  این رفیقِ  در میانِ رُفقای هم

کشیدند  می حبسشت در اوین و گوهرد ها با عبدی و دیگران و مدّت ها بود ما، که از زندانیانِ بندِ اوینی

علی مُحبّی ها بود.  مانیِ ما از بندِ اوینیساز مانده از میانِ رُفقای هم کردند، حاال تنها زنده و مُبارزه می

یایی ٴیش، و درضمن شخصی بسیار احساسی و روها نااساساً فردی بسیار وفادار به سازمانِ فدایی و آرم

بود. از  سازمانیِ خودش مان و رُفقای همکریِ سازهای سیاسی و ف ها و موضع مسألهدر برخورد به 

ها  سازمانیِ خودمان از بندِ اوینی مانده از میانِ رُفقای هم ای که او متوجّه شد که تنها فردِ زنده لحظه

ار دُشوار و برایش بسی ،است، پذیرفتنِ آن موضوع و توجیهِ تصمیمی که برای زنده ماندن گرفته بود

ر نوعی در مرگِ رُفقای دیگرش مُقصّ لحاظِ روانی خودش را به ناخودآگاه و به .تقریباً غیرمُمکن شد

 داد.   کرد و عذاب می را شماتت می دید، و از درون خود می

قلبی  مشکلِ ویژه به ،های فراوانِ جسمی او همواره مُشکل ،ام که قبالً هم گفته طور عالوه بر آن، همان

،  همهگرفت.  معرضِ خطری جدّی قرار می در او ه فشارِ مُضاعف،گون در چنین شرایطی و با این .داشت

من و علی  .یرون باهم آشنایی و رابطه داشتندعلی مُحبّی و مُراد از ب ژه مُراد، نگرانِ حالِ او بودیم.وی به

و رفاقتِ خوب و نزدیکی  گاهِ اوین باهم آشنایی و رابطه در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٤مُحبّی هم از اُتاقِ 

کردم  های مُختلفی می زدم و استدالل ها با او قدم می های نخُست، من روزانه ساعت در آن هفتهداشتیم. 

با توجّه به سابقۀ ناراحتیِ قلبی و  زیرا ،د بتوانم او را آرام و قانع کنم. مُراد دائم نگرانِ حالِ او بودتا شای

 لی مُحبّی در خطری واقعی قرار داشت.این همه فشارِ روحی و روانیِ مُضاعف، سالمتی و زندگیِ ع
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 حالِ فهمیدیم که .گهان داد و فریادِ مُراد بلند شدکه نا خود مشغولِ خوردنِ ناهار بودیم ِ لّولروزی در س

کُمکِ مُراد و  پاسدارِ بند با از هوش رفته است. فوری درِ بند را زدیم،علی مُحبّی به هم خورده، و 

بخش هم به او  کمی آرام در آنجا او را به هوش آوردند، و ظاهراًدان بُردند. زن را به بهداریِ دیگران علی

اش را مُرتّب بخورد و در  داروهای قلب کید کرد که علی مُحبّی بایدٴپزشکِ بهداری به مُراد تادادند. 

حالِ او  .رسیدیم م در حّدِ امکان به او میو مُراد و ما ه آرامشِ کامل باشد. علی مُحبّی به بند برگشت

متوجّه  اش به هم خورد، بعد، دوباره حالتر شد. چندین روز  تدریجاً کمی بهتر و خودش هم کمی آرام

او را به بهداریِ بار خودِ پاسدارها  دوباره در زدیم، این .تماالً دُچارِ حملۀ قلبی شده استشدیم که اح

این، او را در بهداری نگه بنابر ،سته علی مُحبّی سکتۀ قلبی کرده ادکتر تشخیص داد کزندان بُردند. 

پُرسیدیم، جوابِ  هرچه از پاسدارهای بند دربارۀ او می گاه به بند برنگشت. او دیگر هیچ امّا ؛داشتند

اش فهمید که علی  کردیم. چندی بعد در روزِ مُالقاتِ بند، مُراد از طریقِ خانواده صریحی دریافت نمی

با آن،  یِدر پِبه بهداری رفت، ظاهراً سکتۀ قلبیِ دیگری داشت و ماه که  مُحبّی همان روزِ دوّمِ دی

 زندگی وداع کرد.  

شان را از دست داده بودند، و ما  های پیش هزاران زندانی در کُشتارِ بزرگ جان که در ماه رغمِ این علی

وزها و در آن بّی در آن ردر عذاب بودیم، امّا مرگِ تراژیک و دردناکِ علی مُح ها آنهنوز هم از غمِ 

اش دورانِ خونین و  او با آن قلب و جسمِ ضعیفسیار سنگین بر رویِ همۀ ما بود. ای ب ضربه ،شرایط

های بعد، از یک  در ماه رِ بزرگ را سپری کرد و زنده ماند امّاو پُروسۀ تفتیش و کُشتا ٦٧دُشوارِ تابستانِ 

های مُتعدّدِ جسمی  و از طرفِ دیگر هم ناراحتی "عذابِ وُجدانِ بقا"طرف فشارِ روحی و روانیِ ناشی از 

توانست بپذیرد  نمی .خواه بود عتقد و وفادار و آرمانانسانی مُ اوی، باالخره او را از پای درآورد. ویژه قلب به

یاد و . مانده باشدتارِ بزرگ باالی دار رفته و فقط او زنده ها در کُش که بسیاری از رُفقایش از بندِ اوینی

 اش گرامی باد! خاطره

 

٨ 

 نشده بود؛ تشّنج و "عادّی"گذشت ولی وضعِ زندان هنوز هم کامالً  سه چهار ماه از کُشتارِ بزرگ می

مرتّب خبرها و  ، درضمن،بود. در همین دوره گان مانده باالی سرِ ما زنده های مُختلفی هنوز ترور به شکل

را هم از  "سوسیالیسمِ واقعاً موجود"اُردوگاهِ تحوّل در کمپِ شوروی و   و های مربوط به تغییر گزارش

این  .چپ دُچارِ بُحرانِ عمیقی شده بودطورِ کُلیّ،  به شنیدیم. زیونِ جُمهوری اسالمی میرادیو و تلوی

یی که وابسته به کمپِ شوروی بودند )مانندِ حزبِ توده ها آن، چه در ایران را های چپ بُحران همۀ شاخه

دانستند  طورِ نسبی و یا کامالً خود را مُستقّل از آن کمپ می یی که بهها آنچه و سازمانِ اکثریّت(، 

یی که با آن کمپ دُشمنیِ ها آنآذر، گروهِ راهِ کارگر، فداییانِ اقلیّت و غیره(، و چه  ١٦)مانندِ فداییانِ 

درواقع، این  و غیره(، در خود فُروبُرده بود.های مائوئیست و تروتسکیست  علنی داشتند )اغلبِ گروه

طورِ  بُحرانِ ساختاریِ فکری و سیاسی و فرهنگی و تاریخیِ چپ بود که باالخره در این بُرهه از تاریخ به
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دید؛ تمامیِ مظاهرِ  خورده می خودش را شکست داد. چپ در ایران، و آشکاری خودش را بُروز میبارز 

خّطِ مشیِ فکری و  مُتالشی شده بود.اسالمی کشف و  مُتشّکلِ چپ در ایران توسّطِ رژیمِ جُمهوریِ

طورِ مُتشّکل دوام بیاورد  اش، نتوانسته بود در برابرِ ددمنشیِ جُمهوریِ اسالمی، به سیاسیِ چپ، از هر نوع

کش و طبقۀ کارگرِ ایران دست بزند.   دهیِ مُخالفت و مُبارزۀ اجتماعیِ مردمِ زحمت و یا بتواند به سازمان

کُشتارِ بزرگِ تابستانِ  .مرحلۀ تاریخی از پای درآورده بودچپِ ایران را در این رژیمِ جُمهوریِ اسالمی 

 ی ایران را درهم شکسته بود.  ها ناهم، آخرین مقاومتِ عملی و فکریِ چپ در زند ٦٧

ای فکری و تاریخی بود  و کمپِ شوروی در چنین شرایطی، ضربه "سوسالیسمِ واقعاً موجود"فُروپاشیِ 

از هر نوع و  را، این قضیّه بُحرانِ درونِ چپ و درک و هضم و جذبِ آن را نداشت.وضیح که چپ توانِ ت

مشیِ  طورِ کُلیّ نااُمید و پراکنده و بدونِ خّطِ چپِ ایران در این زمان بهکرد.  تشدید و تسریع می ، رقم

اُمید و  نفعل، و بدونِی ایران هم کامالً شکسته و مُها نابقایای چپ در زند .بود فکری و سیاسیِ مُنسجم 

پایانِ رفتند که از دورانِ پ، در این روزها، تا جایی پیش برخی از زندانیانِ چاندازی روشن بود.  چشم

کردند که اُصولِ اعتقادیِ سابقِ خودشان  طورِ علنی اعالم می بعضی هم به .راندند تفکّرِ چپ سُخن می

بدترین شرایط در تجربۀ  ی، در این دوره، برای اغلبِ مایک چنین جوّ عنوانِ چپ را دیگر قبول ندارند. به

 بود.    زندان

را های بُحران  ها و مقوله ها و موضوع ها و مُشکل مسألهبرخی از زندانیان هنوز اُمیدوار بودند که ما بتوانیم 

دُشوار یطِ در آن شرا امّا .ای ارائه دهیم و رهنمودهای تازه بندی و جمع وفصل کنیم وتحلیل و حلّ تجزیه

کُدام از ما تواناییِ الزم برای یافتنِ پاسُخی روشن  ل و مُعضل، هیچئواهمه س و دردناک، و در برابرِ آن

کردیم که  بعضی از ما نهایتِ سعیِ خودمان را می ی فکری و تاریخیِ چپ را نداشتیم.ها برای مُشکل

امّا دورانِ بسیار دُشواری  ،رزه جلوگیری کنیمو زندگی و مُبا طورِ کُلیّ از گُسترشِ نااُمیدی به آینده به

کرد تا  را می خود کرد. زندانبان هم نهایتِ سعیِ داد می گیِ روحی و فکری بی و انفعال و افسُرده بود

گیِ  دهعالوه بر جّوِ ترور و کُشتارِ موجود در زندان، از موضوعِ شکستِ کمپِ شوروی و نااُمیدی و پراکن

 ، برای نابودیِ آخرین اُمیدها و آرزوهای چپ در ایران بهره بگیرد.نیموجود در صفِ چپِ جها

 

٩ 

 ..."تونلِ وحشت"گُذر از 

صله در بند بالفا .رای انتقال آماده شویمهایمان ب با کُلیّۀ وسیله  ر ماهِ دی، اعالم کردند که همهروزی د

گفتند که  کند، می گ ادامه پیدا مییی که هنوز مُعتقد بودند که کُشتارِ بزرها آن ای راه اُفتاد. ولوله

اکثریّتِ زندانیانِ بند این را منطقی  امّا .نیست کنند د و در جایی دیگر سربهخواهند ما را ببرن جالّدان می

کردند و  ها را مُجدّداً برقرار نمی کردند که در آن صورت مسئوالن مُالقات دانستند و فکر می نمی

دیدیم، منطق و تحلیلِ ما  که قبالً هم می طور نمودند. البتّه همان باخبر نمی زنده بودنِ ماها را از  خانواده
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گی و کاراییِ  دهنده های زندانبان، در بسیاری موردها لزوماً توضیح ها و اقدام ها و تصمیم در موردِ سیاست

کنند.   مُنتقل میرا هم دارند  ٧زمان با ما زندانیانِ بندِ  به هر صورت، خبردار شدیم که هم خوبی نداشت.

رور به طبقۀ پایینِ زندان را با داد و فریاد و ایجادِ رُعب و وحشت و ت ٨و  ٧همۀ ما از بندهای ابتدا 

یمۀ جنوبیِ زندان مُنتقل کردند. وقتی واردِ این بند سپس، همه را باهم به بندی انفرادی در ن .بُردند

ترتیب هر ده تا دوازده  بعد هم به .هروی بند بگذاریمن را در وسطِ راهایما دادند که وسیلهشدیم، دستور  

ها به  ساعت بستند. ها را هم می درهای سلّول چپاندند و های انفرادیِ بند می نفر را در یکی از سلّول

های دیگر هم،  در سلّولِ ما، و احتماالً در سلّول ها ماندیم. ایستاده در این سلّولطورِ  همین ترتیب و به

که مسئوالن  است، مبنی بر این ها آنییدِ نظرِ ٴکردند که این اقدامِ زندانبان در تا ن مطرح میافرادِ بدبی

تند و پاسدارها دو سه ساعت ما را زیرِ وحشت و ترور نگه داشبرند.  ی همۀ ما را هم از بین میزود به

 های خودمان دادند که وسیله ها را باز و دستور  ی بند سلّولگاه، از ابتدا آن .اعصابِ همه را داغون کردند

 .کردند  متشکل از پاسدارها شدیم، ما را داخلِ تونلی را برداریم و از بند خارج شویم. وقتی از بند خارج 

طبقۀ سّوُمِ مجموعه  و در جلویِ بندی در رفت پلّه باال می شد، از راه می این تونل از طبقۀ پایین شروع

اق و کابل و شالّق در چُم  ، برای ایجادِ رُعب و وحشت همهتونلدهندۀ  پاسدارهای تشکیل شد. تمام می

که  شدیم یم متوجّه میتشگ کردند، امّا وقتی داخلِ تونل می دادِ زیادی می دادوبی ها آن .دست داشتند

خواستند  رور فقط میبا ایجادِ وحشت و ت ها آن یاد ولی ابداً زدنی در کار نیست.صدای پاسدارها ز سرو

تواند به شرایطِ  می چنان همباشند و ثانیاً وضع  هنوز هم در کُنترل می انانزندانب اوالً :که نشان دهند

 های قبل برگردد.   ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصلِ پانزدهم: فصلِ خاکستریِ پس از کُشتار
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 بندِ یکِ سابق در زندانانتقال به : ١٣٦٧ماهِ  بهمن

های بزرگ و  ، یعنی بندی با اُتاق١همیدیم که در همان بندِ سابقِ ف ،وقتی داخلِ این بندِ جدید شدیم

، یعنی شاید ٨و  ٧ماندۀ چپ در بندهای  همۀ زندانیانِ زنده هستیم. معمولی در نیمۀ جنوبیِ مجموعه،

هایمان را در راهروی بند  جا جمع کرده بودند. وسیله را دوباره باهم در این نزدیک به دویست نفر

داخلِ بند   وقتی همه .کنند پاسدارها چه دستوری صادر میببینیم که  تا شدیم نتظر گذاشتیم و مُ 

زندانیان تدریجاً سروسامانی به  ای بگویند. که کلمه تند، بدون آنپاسدارها درِ بند را بستند و رف ،شدیم

جا قرار  یزیونی هم در آنو دستگاهِ تلو سالُنِ تهِ بند هم باز بود .ادندد ها و کّلِ بند  و ترتیبِ اُتاق نظم

زندانیان نسبتاً   ولی هنوز هم اعصاب و احوالِ عمومیِ ،کرد پیدا می کم داشت سروسامان بند کمداشت. 

ا اُفتادن در این بند زحمت برخی مُعتقد بودند که بیهوده نباید برای مُرتّب کردن و ج مُتشنّج بود.

د آخرین ها مُعتقد بودند که این بن بدبینیم. وش ین مُنتقل جا شده، به زندانِ او زودی جابه بهزیرا  ،بکشیم

من با نظری که مُعتقد کنند.  نیست می شکلی ما را سربه جا به در همین ها آنو  باشد گاهِ ما می استراحت

 .کنند، بیشتر مُوافقت داشتم لی میخا های دیگر وهردشت را برای استفادهبود ما را به اوین مُنتقل، و گ

انستند ما را در اوین نگه تو راحتی می زندانیانِ سیاسی در اوین نسبتاً پایین بود و به ۀعدّزمان، در این 

 های دیگری بکنند. و از زندانِ گوهردشت استفاده بدارند

طورِ آشکار و محسوسی بازهم تغییر  بند به مُنتقل شدیم، رفتارِ پاسدارهای ١به بندِ سابقِ  از روزی که

تغییر در رفتارِ پاسدارها، این دفعه هم  ار مُالیم و متین و مهربان شدند.بسی  ناگهان همه ها آن .پیدا کرد

برانگیز و  ند شکّهمانندِ تغییرِ رفتارشان در دورۀ قبل از کُشتارِ بزرگ، برای بسیاری از زندانیانِ ب

 مادر موردِ موضوعِ انتقال وجه  یچبه ه امّا هنوز ،تری داشتند که پاسدارها رفتارِ مُالیم با آن .آمیز بود تردید

 "عادّی"هم داشت نسبتاً  و روالِ زندگیِ ما شدند راه  ریجاً همۀ کارهای بند روبهتد. گفتد چیزی نمی

 زیرا ،آوری کنند ها را جمع با خانواده ستماّدادند تا دوباره اطالّعاتِ مربوط به  به ما لیستی ها آنشد.  می
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 ستماّها برای تنظیمِ روزِ مُالقاتِ جدید  با خانواده ستبای می ها آنو  یافت ند تغییر میروزِ مُالقاتِ ب

 گرفتند. می

و روزی زندانیانی از بندِ ما که به بهداری رفته بودند، در اُتاقِ انتظار یک زندانیِ مُجاهد را دیدند 

که حدودِ دویست نفر  از این طریق و در آن مقطع، اطالّع پیدا کردیم .توانستند کمی با او صُحبت کنند

او دارند.  مانِ اصلیِ زندان نگه میمانده را در بندی در ضلعِ غربیِ مجموعۀ ساخت از زندانیانِ مُجاهدِ زنده

که به اوین  ماندۀ مُجاهدِ زندانِ گوهردشت یا در بندِ جهاد هستند و یا این گفت که بقیّۀ زندانیانِ زنده می

بودیم، حدودِ دویست نفری مانده در زندانِ گوهردشت هم که ما  دهزندانیانِ چپِ زن .اند مُنتقل شده

جا بودند.   و هنوز هم شاید همان ٥که سابقاً در بندِ  اصطالح مُنفعلینِ چپ بودند هم بهصد نفر  .شدیم می

اتِ اطالّع اطالّعِ زیادی نداشتیم. ٢٩از وضعیّت و عاقبتِ زندانیانِ بهایی و افغانی و زندانیانِ غیرگروهکی

هایی هم که از جاهای دیگری به  داد که زندانیانِ بندِ کرمانشاه و احتماالً گروه دریافتیِ دیگر نشان می

گانی هم  مانده اگر زنده ،زندانِ گوهردشت انتقال داده شده و در پُروسۀ کُشتارِ بزرگ در این زندان بودند

 و دیگر در زندانِ گوهردشت نبودند.ی اولیّۀ خودشان مُنتقل شده بودند ها ناداشتند، به زند می

 

٢ 

 ها... جمعی با خانواده مُالقاتِ حضوریِ دسته

حتّا آبِ گرمِ بند را هم خارج  .باشد نوبتِ مُالقاتِ بندِ ما می ماه روزی اعالم کردند که روزِ بعد اوایلِ بهمن

پس از آن هم معموالً فقط  ؛کردند آبِ گرم را ابداً باز نمی از نوبت برایمان باز کردند. در چند ماهِ تابستان

حمّام رفتیم و اصالح کردیم،   دادند. همه ل از مُالقات، آبِ گرم میو نه در روزِ قب ،در روزِ نوبتِ حمّامِ بند

های تمیز و تازۀ خودمان  در روزِ مُالقات، از صُبحِ زود لباس اتِ روزِ بعد تمیز و آماده شدیم.و برای مالق

گروه  انتظار داشتیم که طبقِ روالِ معمول اسامی را گروه رِ رفتن به مُالقات شدیم.و مُنتظرا پوشیدیم 

ذای ناهار را هم جیرۀ غ حتّا .های ظُهر هیچ خبری نشد تا نزدیک برای رفتن به مُالقات بخوانند، امّا

مُالقات بیش نیست و از   بازییک گفتند که این کارِ مسئوالن  ها در بند می بدبین دادند و خوردیم.

باالی دار  ببا سر و وضعی مرتّخواهند که ما  نظرشان این بود که مسئوالن فقط می .خبری نخواهد شد

ی رفتن به مُالقات آماده باهم برا  ر پاسدارها اعالم کردند که همهکمی بعد از ساعتِ یکِ بعدازظُه برویم.

بُردند، چون  گروه به مُالقات می شه گروههمی ما رااین کاری بسیار غیرعادّی بود، چراکه، اوالً بشویم. 

ثانیاً، تعدادی در بند بودند که فامیلِ  .ط برای تعدادِ مُعیّنی ظرفیّت داشتسالُنِ مُالقات در هر نوبت فق

ۀ ما به بنابراین دلیلی نداشت که این زندانیان هم با بقیّ .رفتند گاه مُالقات نمی د و هیچدرجه یک نداشتن

 .کرد و وحشت در بند افزایش پیدا  و تردید و دلهُره کبه این ترتیب، میزانِ شّیایند. سالُنِ مُالقات ب

ای  کردیم که شاید هم مسئوالن واقعاً برنامه گیری تمایُل پیدا می گی داشتیم به آن نتیجه نوعی، همه به

که مسئوالن ما را به های بند این بود  نظرِ بدبین گان دارند. مانده کردنِ ما زنده نیست دیگر برای سربه
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ما را در حینِ شورش و فرار تیرباران  که کُشند، که بتوانند نشان دهند یبرند و به ترتیبی م جایی می

 اند. کرده

قۀ سوّمِ زندان به سمتِ شُمالِ و در کُریدورِ طب عت بعد همه را از بند خارج کردندسا به هر حال، نیم

ۀ ساختمانِ اصلیِ زندان قرار مُالقات که در بخشِ میانیِ مجموع از منطقۀ سالُنِ زودی به .مجموعه بُردند

ند، بر اترِ زندان در طبقۀ پایین میتئ زدیم که ما را به آمفی حاال دیگر حدس مینیز گذشتیم.  شتدا

ش و ضربانِ قلبِ همۀ ما طپزده بودند.  ماه پیش در آن دار  یعنی همان جایی که صدها زندانی را چند

، و باشند کردیم که مسئوالن در حالِ اجرای توطئۀ دیگری می کم یقین پیدا می رفت و کم یداشت باال م

جا به گُلوله  خواهند ما را هم دار بزنند و یا همه را یک که آیا می این .درواقع مُالقاتی در کار نیست

ۀ پایین بُردند، و در ای ما را به طبق پلّه به هر صورت، از طریقِ راه ببندند، هنوز برایمان روشن نبود.

 تئاتر مُتوقّف و جمع کردند.   مُحوّطۀ بیرونیِ آمفی

گونه شروع به صُحبت کرد:  ظاهر شدند؛ ناصریان این ها آنناصریان و لشگری و دارودستۀ  ،اندکی بعد

ا از شم .ایم هایتان را داده ی با خانوادهجمعیِ حضور ما ترتیبِ یک مُالقاتِ دسته ،برای شما برادران"
های امنیّتیِ زندان و اخالق و رفتارِ اسالمی را بکنید، و به دستورهای  مسألهخواهیم که رعایتِ  می

ها، کم مانده بود از تعجّب شاخ  نِ این جُملهبا شنید ".مسئوالن و پاسدارها توجّهِ کامل نشان بدهید

ها را  ری از خانوادهاهِ بسیانگُ نِ بیتئاترِ زندان فرزندا مفیجالّدانی که چند ماه پیش در همین آ .دربیاوریم

جمعی با  گان مُالقاتی حضوری و دسته مانده خواستند برای ما زنده حاال می کشیدند،  باالی دار

منطقی به نظر  ها آنظاهر و در نگاهِ اوّل، این کارِ  در ایمان در همین مکان ترتیب بدهند.ه خانواده

ی در پُشتِ ا هناگرای دیدی که چه منطقِ پلیدِ هوشیارانه و فتنه یکردی، م اندکی که فکر می رسید امّا نمی

مانده را جلب  های زندانیانِ زنده خواستند حمایتِ خانواده از یک طرف می ها آن .نهفته بوداین کارشان 

شده  تئاترِ زندان مکانی زیبا و تمیز و تزیین خواستند نشان دهند که آمفی می از طرفِ دیگرکنند، و 

شود.  هایی، از آن استفاده می اتشد که فقط برای کارهای دینی و فرهنگی، و یا چنین مُالقبا می

با  یعنی .ندانیان ایجاد کنندهای ز خانواده معِاین ترتیب شکافی هم در بینِ جبه  خواستند چنین می هم

هایی که  خانواده به اه آنو پیوستنِ  خواستند از حمایت ها، می ادهمتیازهایی به این دسته از خانودادنِ ا

 جلوگیری کنند. ،شان را در کُشتارِ بزرگ از دست داده بودند اهنگُ فرزندانِ بی

تئاتر را  تمامیِ سالُن و صحنۀ آمفیجا کردند.  بند داخلِ آن تئاتر باز شد و ما را بدونِ چشم درِ آمفی

راه با  ها هم انوادهتا خ رش کرده بودندپتوهای رنگارنگی ف طورِ کامل تزیین کرده بودند: کفِ سالُن را با به

ا های زیادی ر گُل و دسته بندی کرده بودند ارها را هم آذیندیو و در .بنشینند ها آنروی   زندانیان

نشاندند تا  ترتیب و با فاصله روی پتوها می ما را به ها آنویژه روی صحنه، گذاشته بودند.  هجا، ب همه

بالفاصله شلوغی و  .ها داخلِ سالُن شدند و خانوادهدری باز شد  سرانجام. ها باشیم مُنتظرِ ورود خانواده

راه با تعدادِ زیادی کودک، در حرکت و  پا شد؛ زن و مردِ پیر و جوان، هم هیجان و غُوغایی به
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ها گریان و بعضی  برخی از اعضای خانواده وجو بودند تا زندانیانِ خود را پیدا کنند. ستجوش و جُ و جُنب

ساعت  برای نیمهمه  غُوغا و هم دیدند حیران بودند. ای که می حنههم از ص ای هعدّر خندان، و دیگ

زندانیانی هم که  .ها زندانیانِ خود را یافتند و روی پتوها نشستند همۀ خانواده که تا این پا بود چنان به هم

 نشستند. رفیقِ خودشان می ای نداشتند، با خانوادۀ زندانیِ دوست و کُننده هیچ خانواده و مُالقات

 .ال به این مُالقات آمده بودتوانست به مُالقاتِ من بیاید، حا ، که به دلیلِ امنیّتی قبالً نمی"متین"برادرم 

بار هم آمده بود و حتّا  آمد، این ها به مُالقاتِ من می لیکی از خواهرانِ من هم که بیش از همه در آن سا

دیگر را در آغوش  راهِ خود آورده بود. ما هم د سال بیشتر نداشت، همنپسرِ کوچکِ خودش را هم، که چ

که کمی آرام شدیم و روی پتو نشستیم، من  پس از آنو خندیدیم.  بوسیدیم و گریستیم کشیدیم،

بعد هم برادرم شروع به  .های گذشته در زندان پرداختم ماه های وارِ اتفّاق بالفاصله به تشریحِ خُالصه

در دو سه ماهِ گذشته، تدریجاً بخشِ بسیار کوچکی از مردم و جامعه از "گفت:  چنینصحبت کرد، و 
رژیم در جلوگیری از پخشِ این خبرها  امّا ،اند و موضوعِ کُشتار مُطلّع شده ها ناهای تابستان در زند اتفّاق

بسیار مُوّفق بوده  ز ایران،ویژه پخشِ گُستردۀ خبرها در خارج ا های وسیعی از مردم، و به در بینِ توده
لحاظِ سیاسی، در رابطه با آیندۀ زندان نظرِ  به ار هنوز برای بسیاری ناروشن است.ابعادِ واقعیِ کُشت است.

من از این اظهارِ  ".کند مانده را آزاد می زودی زندانیانِ زنده دهم که رژیم به من این است و احتمال می

او ابداً منطقی به نظر  بینیِ گفتم که این پیش .خالفت کردمظرِ آخریِ او خیلی مُتعجّب شدم، با او مُن

گفت که اتفّاقاً اگر  و می کرد کند. امّا او رویِ نظرش پافشاری می اشتباه می ،و به اعتقادِ من رسد نمی

گفت که از دیدِ  می .ی دیگرِ رژیم خواناییِ کامل داردبینیم که چنین اقدامی با کارها دقّت کنیم، می

ها  متوجّه شدم که برخی از افرادِ رژیم در آن هفته باشد. بعدها ر کامالً منطقی و مُفید میین کارژیم، ا

 و ظاهراً این موضوع تاحدّی در جامعه مطرح شده بود. کرده بودند  احتمالیِ زندانیان صُحبت از عفوِ

 ها آنهدفِ عُمدۀ . کردند رانیِ کوتاه آغاز دو سُخنباالخره، مسئوالنِ زندان برنامۀ خودشان را با یکی 

های زندانیانِ  دهبه خانوا ها آنو پیوستنِ  یری از حمایتهای ما و جلوگ تالش برای جلبِ خانواده

مسئوالن دستور دادند که زندانیان  .القاتِ حضوریِ طوالنی پایان یافتپس از مُدتّی، مُ شده بود. اعدام

روی پتوها باقی ها در جایِ خودشان  ار بود که خانوادهقر شوند.تئاتر خارج  نند و از آمفیخُداحافظی بک

 بندِ خودمان برگرداندند. بسته به صف کردند، و سپس چشمتئاتر به  ما را در بیرونِ آمفی بمانند.

 

٣ 

 .کردیم می از طرفِ مسئوالن را نمیبینیِ چنین اقدا همانندِ دیگر کارهای رژیم، ما ابداً تصوّر و پیش

گان  مانده ای برای کُشتنِ همۀ ما زنده کردند که مسئوالن توطئه دادی در بند فکر میدُرست زمانی که تع

این قضیّۀ کوچک،  قاتِ حضوریِ طوالنی به ما دادند.برخالفِ تصّورِ اغلبِ زندانیان، مُال ها آندارند، 

همین قضیّۀ  المللی هم، های همه در سطحِ ملّی و بین یکی از مُشکلگیِ رژیم بود.  گرِ خودویژه نشان

بسیاری فکر  ها بود. در ابتدا کردارِ رژیم در آن سال ها، و رفتار و ها، اقدام بینی بودنِ توانایی غیرقابلِ پیش
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توانند کشورِ  به رهبریِ یک مُشت آخوند، نمی ،مانده کردند که جماعتی مذهبی و قشری و عقب می

رژیمِ خُمینی درعمل خالفِ آن را ثابت مت کنند. را کُنترل و بر آن حکو نسبتاً پیشرفته و پیچیدۀ ایران

طّیِ چند سالِ  های مُتشّکل و پراکنده را در مُخالفین و مُخالفت رحمی تمام با خُشونت و بی ها آنکرد؛ 

هّز تواند ارتشِ مُج کردند که رژیم نمی بسیاری فکر می اوّل نابود کردند و بر مردم و جامعه مُسلّط شدند.

آن را گُسترش  ،شاهنشاهی را کُنترل و مهار کرد تنها ارتشِ رژیمِ خُمینی نه را مهار کند.و مُدرنِ ایران 

کُنترلِ مملکت دراساس به  .هم در کنارِ ارتشِ شاهنشاهی ساختارتشِ میلیشیاییِ دیگری  .هم داد

که رژیمِ کردند  بسیاری در ابتدا فکر میایی و بخشی از روحانیّت اُفتاد. دستِ همین نیروهای میلیشی

درعمل دیدیم که چه بر سرِ  برابری بکند. است، تاریخی ی که دارای سابقۀپوزیسیونٱتواند با  جدید نمی

ای از پُلیسِ امنیّتی و  رژیمِ جُمهوریِ اسالمی دستگاهِ گُسترده .پوزیسیونِ بزرگ در ایران آمدٱآن 

 قه نظیرش موجود نبود.سیاسی ساخت و گسترش داد، که در تاریخِ ایران و شاید هم در منط

هر عمل و اقدامی را  .داشتند با عواملِ رژیم  ها ناخودِ زندانیان هم همواره یک چنین مُشکلی را در زند

نمونۀ برجسته و دادند.  انجام می ها آنخواهد بکند،  تواند یا نمی کردیم زندانبان نمی که منطقاً ما فکر می

همۀ  باشد. می ٦٧سیاسی در تابستانِ  کُشیِ زندانیانِ بس و نسل بارزِ آن هم، همین پذیرشِ آتش

کردند موقعیّتِ انقالبی در جامعه موجود و رژیم در حالِ فُروپاشی  یی که فکر میها آنزندانیان، چه 

پذیرفتند امّا مُعتقد بودند که جنگ به  یی که وجودِ موقعیّتِ انقالبی در جامعه را نمیها آناست، و چه 

باشد و بنابراین مردم بسیار  گو نمی های تودۀ مردم را پاسخ رژیم نیازها و خواست بست رسیده و بُن

اصطالح  رژیم در به شدند. میبینی روبرو  ر و پیشتصوّ با رفتارهایی غیرقابلِ مُعترض و ناراضی هستند،

ها در  کارانه زد، که بسیاری رژیم چنان اقدامی جنایت دست به آن قعیّتِ خودترین زمان و مو ضعیف

ها  به همین دلیل، ماه دارند. گونه جنایتی وحشت  ست زدن به آنقُدرتمندترین زمان و موقعیّت هم از د

توانستند تحلیل و درک بکنند که رژیم چه  پس از کُشتارِ بزرگ، زندانیانِ جان به در بُرده هنوز هم نمی

یل براساسِ از زندانیان تمایُلی به تحلبسیاری  اعمال و رفتارش چه معنایی دارد. خواهد انجام بدهد و می

گان، همه چیز و همه کار از طرفِ رژیم را مُمکن و  اغلبِ جان به در بُرده .منطق را دیگر نداشتند

 دانستند.  مُحتمل می

 

٤ 

 پخشِ خبرِ مربوط به عفوِ زندانیان از رادیو و تلویزیون...

ی در نوزدهُمِ ای زندانیان، در یکی از همین روزها یعنبینی بر های غیرقابلِ تصوّر و پیش یکی از آن اتفّاق

نامۀ از ما پس از ناهار در سالُن جمع شده بودیم تا بر ای هعدّآن روز، طبقِ معمول،  ماه رُخ داد. بهمن

خبرِ اوّل، دربارۀ فرمانِ جدیدی از طرفِ خُمینی بود؛ اشا کنیم. تلویزیون تم ازخبری به زبانِ انگلیسی را 

 "گُروهکی"شهری، وزیرِ اطالّعات، از خُمینی برای زندانیانِ  ری شد که ارشِ خبری گفته میگز در آن
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خُمینی هم، به مُناسبتِ فرارسیدنِ دهمین سالگردِ انقالبِ اسالمی، برای تقاضای عفو کرده است. 

داد که  دستور کرد و  "عفوِ عُمومی"شدند، اعالمِ  یمحسوب نم "مُنافق و مُرتّد و مُحارب"زندانیانی که 

که افرادی اش نه از  شهری در نامه ود که ریجالب این بهای الزم را بکنند.  رابطه اقدامن ایمسئوالن در 

 کرد.   بایست در زندان بمانند صُحبت می صد نفری که می که از نُه بل ،باید عفو بشوند

اغلبِ کرد.  اصطالح عفو می را به ندانیز ای هعدّهر سال، به مُناسبتِ سالگردِ انقالبِ اسالمی، خمینی 

 شاملِ زندانیانِ توّاب و نادمِ بار نیز عفو فقط های پیش، این ردند که مانندِ سالک زندانیانِ بند فکر می

تفاوت و یا  د بیالعملِ اوّلیۀ بسیاری از زندانیانِ بن بنابراین، عکس .بودخواهد  در بندهای جهاد موجود

دادند که  احتمال می .بار قضیّه با سابق فرق دارد انیانِ بند مُعتقد بودند که ایندبرخی از زن امّامنفی بود. 

 بلیغیِ بزرگی راه بیاندازد.جا آزاد کند، و کارزارِ ت مانده را تدریجاً یا یک رژیم شاید بخواهد زندانیانِ زنده

با توجّه به چیزهایی گفت که  من به یادِ تحلیل و نظرِ برادرم در مُالقاتِ حضوریِ اخیر اُفتادم؛ او هم می

لحاظِ منطقی  به مانده را آزاد بکند. انیانِ زندهکه اغلب یا همۀ زند استکه شنیده، به نظرش رژیم مُمکن 

ماید و از این اقدامِ ن انیانِ جان به در بُرده را آزاد بود که همه یا بسیاری از زند هم، برای رژیم عاقالنه می

به هر صورت، تصوّر و پذیرشِ این قضیّه، که ممکن است رژیم ما را  ن بکند.خود استفادۀ تبلیغی فراوا

 جمعی آزاد کند، برای اغلبِ ما بسیار دُشوار بود. صورتِ دسته به

دّبانه بود.  ٴاز آن روز به بعد رفتارِ پاسدارها و مسئوالن با ما بیش از حدّ مهربان، و برخوردشان بسیار مو

کردند که رژیم شاید  گونه برداشت می بسیاری این امّا ،دانستند ای دیگر می هنشانۀ توطئ معدودی این را

ماه،  وچهارمِ بهمن وسوّم یا بیست چند روز بعد از آن، یعنی بیست کند.برنامه دارد که ما را آزاد هم واقعاً 

ر به زندانِ بار دیگ نداشتیم که این یگی برای انتقال آماده بشویم. شکّ همهمسئوالن اعالم کردند که 

واقعاً ما  بیشترِ یدن، و یا برای باالی دار رفتن.کش حبسبرای آزاد شدن، یا برای یا یعنی  .رویم اوین می

 نیست بکنند.   جا سربه احیاناً بخواهند ما را یک ها آندیگر در این فکرها نبودیم که 

داخلِ  ،مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندانهایمان راه انداختند، و در بیرونِ  همان روز ما را با کُلیّۀ وسیله

که آن زندانِ  حال بودیم از این خوشغریبی داشتیم.  و ال و هوای عجیباغلبِ ما ح هایی کردند. اتوبوس

کشیده  مان را باالی دار  ، رُفقا و دوستان٦٧جا در تابستانِ  کنیم؛ مکانی که در آن لعنتی را ترک می

در عینِ حال نگران و ناراحت و  کرده و شانسی زنده مانده بودیم. وربودند، و خودمان هم از جهنّمی عُب

احتمالِ آزادیِ  هم دراساس،. در زندانِ اوین در انتظارمان بودپُردلهُره بودیم از عاقبتِ نامعلومی که شاید 

 مان! نیست شدن ما وجود داشت و هم احتمالِ سربه جمعیِ دسته

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "جوشند، و سوگوارانِ ژولیده آبرویِ جهانند ها از تابوت می چشمه"                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کشورم چه رفته است

 با کشورم چه رفته است

 ها ناکه زند

 از شبنم و شقایق

 سرشارند

 گانِ شهیدان و بازمانده

 انبوه ابرهای پریشان و سوگوار

 های سوخته در سوگِ الله

 بارند می
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 پور( سعید سُلطان)



 

 

 

 

 

 تمانکُشی و رهایی و کِ فصلِ شانزدهُم: سیاستِ نسل
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 : بازگشت به اوین١٣٦٧ماهِ  بهمن

متوجّه شدیم که زندانیانِ چپِ  .بُردند "بندهای قدیم"به یکی از  وقتی به زندانِ اوین رسیدیم، ما را

همین بندهای نتقال داده، و در یکی از در گوهردشت را هم جلوتر از ما به اوین ا ٥بندِ  "مُنفعلِ"

 ها آن دیمی هم چندین زندانیِ دیگر بودند؛ همان روزدر یکی دیگر از این بندهای قاند.  قدیمی جا داده

کامران، که را ببینیم.  ها آنهای خودمان  های اُتاق به حیاطِ هواخوری آمدند و ما توانستیم از پنجره

در گوهردشت به اوین مُنتقل شده بود،  ٣از پیشِ ما در بندِ  ٦٦سالِ  حبسِ ابد داشت و اواخرِ تابستانِ

باشند که  زندانیانی می ءها از استثنا رسید که این به نظر می .نیز درمیانِ این چند زندانی در حیاط بود

 اند.   در اوین از کُشتارِ بزرگ جانِ سالم به در بُرده

یادم است  .با ما مخلوط کردند ،از زندانیانِ چپ بودند  ه همهی بعدی، این چند نفر را کدر یکی از روزها

این چند  ی دو نفر هم زندانیِ کُرد بودند.یک زندانیِ راهِ کارگریِ ارمنی، کامران، و یک ها آنکه درمیانِ 

 .باشند موضعیِ اوین می نِ چپِ سرِگان از میانِ همۀ زندانیا مانده تنها زنده ها آنکردند که  نفر، اوالً فکر می

ده ثانیاً باور داشتند که غیراز تعدادِ معدودی، یعنی خودشان و برخی از رهبران و کادرهای حزبِ تو

با  ها آناین برداشتِ  اند. ام شده، بقیّۀ زندانیانِ چپِ مرد در زندانِ اوین تماماً اعدمانندِ کیانوری و عمویی

این کرد.  ت نموده بودیم، مُطابقت میبطه دریافها در همان را خبرهایی که ما قبالً از طریقِ خانواده

 موضعی در اوین زنده نمانده است. گفتند که به نظرشان هیچ زندانیِ مُجاهدِ سرِ زندانیان درضمن می

وکیفِ کُشتارِ بزرگ در اوین  ها تا چه اندازه از کمّ در آن مقطعِ زمانی، البتّه ما مُطمئن نبودیم که این

با توجّه به عدمِ  .دار بودند ین جُدا از هم و فاصلهی زندانِ اوها ناساختمثق دارند. گُزارش و اطلّاعِ مُوّ

و  ستماّکُشتارِ بزرگ، زندانیان امکانِ  وجودِ هرگونه تحّرکِ زندانیان در داخلِ مُحوّطۀ زندان در جریانِ

گذشت و  ی دیگر چه میاه ناکه در ساختم بنابراین، فهمیدنِ این داشتند.ن دیگر را  رسانی به هم اطالّع

در مجموع در این بود.  د، برای زندانیان آسان نمیبودن  چه کسانی هنوز زنده و چه کسانی اعدام شده

های سابقِ زن و مرد، تعدادی زندانیِ  زمان نظرِ عُمومی این بود که از زندانیانِ اوین فقط تعدادی از توّاب

، اغلبِ زندانیانِ زنِ "شده مُسلمان"دی زندانیِ مردِ چپِ تازه ، تعدا"کرده توبه"مُجاهدِ زن و مردِ اخیراً 
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"ویژه"، و معدودی هم زندانیانِ سیاسیِ "نمازخوان"چپِ اخیراً 
و غیرگروهکی و غیرسیاسی زنده  ٣١

 اند.   مانده

ی ا پریشیِ نسبتاً پیشرفته اندُچارِ رو اش بدتر شده بود و و روانی خودِ کامران هم حال و احوالِ روحی

که آیا همین قضیّه یا دلیلِ دیگری به زنده ماندنِ او کُمک کرده بود، برایمان روشن و یقین  این .بود

 نبود.

 

٢ 

 ..."اوشین"میزگردِ سعید شاهسوندی، فتوای خُمینی علیهِ سلمان رُشدی، و ماجرای 

یکی میزگردی  .باشند میما به اوین قابلِ ذکر دو سه اتّفاق و رویداد در طّیِ آن چند روزِ پس از آمدنِ 

که در آن سعید شاهسوندی، عُضوِ مرکزیّتِ رهبریِ سازمانِ مُجاهدینِ  ود در تلویزیونِ جُمهوریِ اسالمیب

راه با تعدادی از اعضا و هوادارانِ آن سازمان، که  ، هم"رادیو مُجاهد"ای هم از مسئوالنِ  خلق و در دوره

این زندانیان در آن  دستگیر شده بودند، شرکت داشتند. یهای نظام کشور و در درگیری اغلب در غربِ

میزگردِ تلویزیونی عالوه بر افشاگری علیهِ رهبریِ سازمانِ مُجاهدینِ خلق، به تشریحِ ارتباطِ رهبریِ 

، وضعیّتِ اُسرای نظامیِ ایران در عراق و "فُروغِ جاویدان"حُسین، عملیّاتِ نظامیِ  مُجاهدین با رژیمِ صدّام

، وضعیّتِ اُردوگاهِ اشرفِ سازمانِ مُجاهدین و غیره ها آنسازمانِ مُجاهدین در بازجویی و تفتیش از نقشِ 

 پرداختند.   می

کرد که  شده بود، ادّعا می "توّاب"اصطالح برگشته و  به سابقِ خود شاهسوندی، که از مواضع و باورهای

به همین دلیل هم  گفت می .نمود مُخالفت می ازمانِ مُجاهدینهای رهبریِ س او از مُدتّی پیش با سیاست

ربازی عنوانِ س فقط به ر و تهدید از طرفِ رهبریِ سازماناجبا ااش عزل نموده، ب از مقام و موقعیّتاو را 

کرد که  مطرح می چنین بِ ایران شرکت و نقش داده بودند. همدر عملیّاتِ نظامی و حمله به غر ساده

از شخصِ مسعود رجوی دستور دادند، و افرادِ خاصّی هم  ای جلوتر قرار میه افرادی مانندِ او را در صف

 را با تیر بزنند.   ها آنعملیّاتِ نظامی، از پشتِ سر  که درصورتِ عدمِ پیشروی و شرکتِ فعّال در داشتند

ویژه مسعود و مریم رجوی، نیروهای مُجاهدین را  گفت که رهبریِ سازمان، به شاهسوندی درضمن می

های  حضِ ورودشان به خاکِ ایران، تودهم کردند که به گونه تهییج و ترغیب و به جبهه ارسال می این

شد تا رژیم را سرنگون  ند مُلحق خواه ها آنشتافت و به  های گُل به پیشوازشان خواهند  مردم با دسته

تفاوتی نشان  ه یا بیک ن کاری نکردند، بلیهای مردم چن تنها توده کرد که نه بکنند. شاهسوندی اعالم 

ینِ پیوستند و برعلیهِ نیروهای مُجاهد ویژه سپاهِ پاسداران می دادند و یا به نیروهای مُسلّحِ ایران به می 

گفت که پس از دادنِ تلفاتِ زیادی، وقتی نیروهای سازمانِ مُجاهدین به  می شدند. نبرد می خلق واردِ

به نیروهای نظامیِ ایران تحویل کردند و را دستگیر  ها نآزدند، مردمِ منطقه  نشینی و فرار دست  عقب

که کارش فقط زدن و کُشتنِ کسانی بود که در  ردای دا که مسعود رجوی گاردِ ویژهاو مُدّعی بود  دادند. 

 زدند.   نشینی یا فرار دست می ها به عقب جبهه
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 برداریِ سیاسی علیهِ ، و برای بهرهایِ رژیم ها در چهارچوبِ فُرمولِ عُمومی و کلیشه گونه افشاگری این

ترین  بزرگ امّا در آن شرایطِ زمانی، وقتی که سازمانِ مُجاهدین در سازمانِ مُجاهدین تنظیم شده بود

ویژه به  توانست به نیروهای سازمانِ مُجاهدین به شکست خورده بود، می یشعملیّاتِ نِظامیِ خو

 بۀ روحی و روانیِ شدیدی وارد سازد.شان در بیرون و در داخلِ زندان ضر هواداران

ۀ نویسند ،علیهِ سلمان رُشدیماه، خُمینی فتوایی نیز  بهمن ونُهمِ چنین، در همین دوره، در بیست هم

آن فتوا، در  رویدادِ مُهّمِ جهانی تبدیل شد. زودی به یک خبر و که به صادر کرد ،های شیطانی کتابِ آیه

از تمامیِ مُسلمانانِ جهان  .کرد نمود و حُکمِ قتلِ او را صادر  م ی سلمان رُشدی را مُرتّد اعالخُمین

یکی از بُنیادهای  ر کُشتنِ سلمان رُشدی عمل بکنند.د و اسالمیِ خودخواست که به وظیفۀ شرعی  

ای مالی  تا انگیزه برای سرِ سلمان رُشدی تعیین نمودعنوانِ پاداش  دولتیِ ایران حتّا پولِ زیادی را به

 کُشتنِ او نیز فراهم بشود.  برای 

ن یک سریالِ ها در تلویزیونِ ایرا : برای ماهکه بود  زها، هم مُضحک و هم تلخ، ایناتفّاقِ دیگری در آن رو

اش  بود که در زندگی "اوشین"های آن دُختری به نامِ  و یکی از شخصیّت دادند ژاپنی نشان می

، در "خانه و خانواده"کننده، از برنامۀ رادیوییِ  صاحبهآن روزها یک نفر مُ کشید. های بسیاری می تیسخ

نقشِ اُلگو دارد، پُرسش  چه زنی ها آنکه در زندگیِ  ی تهران از دُختران و زنان در موردِ اینها ناخیاب

 ،بُردند انِ اُلگوی خودشان نام میعنو به کبری اغلبِ زنان و دُختران، طبعاً از فاطمۀ زهرا یا زینبِ کرد. می

پخشِ مه یا زینب. نه فاط باشد، اُلگوی زن می "اوشین"او  گفت که برای سئوالن ایا زنی در جوابِ امّ

 .اهلل را طبعاً به دنبال داشت حزباین مُصاحبه از رادیو یا تلویزیون، داد و فریادِ بسیاری از عُلما و اُمّتِ 

احبۀ جریِ آن برنامه در پخش کردنِ آن مُصکننده و مُ ویژه به مسئوالنِ رادیو و تلویزیون و تهّیه به ها آن

 جویا شد.در این مورد باالخره، مقامی دولتی یا قضایی نظرِ خُمینی را اعتراض داشتند.  "ضّدِ دین"

هایت او به پنج سال حبس محکوم کرد، ولی درنعدامِ سرپرستِ برنامه را صادر خُمینی در ابتدا حُکمِ ا

 ه هم، هرکُدام به چهار سال زندان و چهل ضربه شالّق محکوم گشتند.  سه نفر از کارمندانِ آن برنام .شد

ها  ها و حُکم کردیم که همۀ این اتفّاق آن روزها، در وضعیّت و شرایطی که ما در آن قرار داشتیم، فکر می

شد  زودی معلوم به امّا . دنگذار اثری منفی بر جّوِ سیاسیِ جامعه، و درنتیجه رویِ عاقبت و آیندۀ ما می

ثیرِ چندانی رویِ ٴها تا گونه اتفّاق ها قبل گرفته شده بود، و این دربارۀ ما شاید ماه  که تصمیم

 داشت. خواهد رژیم در رابطه با ما نهای صمیمت

 

٣ 

 شرایطِ جدیدی برای عفو و آزادی...

رُعب و  فضایِ ترور وماه، همۀ ما را بیرونِ بند در راهرو ردیف کردند و دوباره در زیرِ جوّ و  اواخرِ بهمن

اگر آزادت "و به این ترتیب بود:  بق تفاوت داشتبار کامالً با سا پُرسشِ این .وحشت از ما تفتیش نمودند
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اکثریّتِ زندانیانِ جان به در بُرده در شرایطی که  "؟بکنیم، آیا حاضری که انزجارنامۀ کتبی را امضا کُنی

خالفِ بالهایی که سرِ همه آمده بود،  از کُشتارِ بزرگ ودر حالِ حاضر در آن قرار داشتند، یعنی پس 

ند و امضا کن ،را در صورتی که به آزادی مُنجر شود "انزجارنامۀ کتبی"آماده بودند که  ،ها گذشته

تنها   حاال نه ،یعنی، چیزی که پذیرشِ آن در سابق برایمان قابلِ قبول نبودخودشان را از خطر برهانند. 

طورِ  بتوانیم به . با این هدف کهضروری هم بود ،نظرِ بسیاری از جُمله خودمکه به  بل ،منطقی

 ین خواستِ مسئوالن جوابِ مُثبتروز اکثریّتِ بزرگی از زندانیان به ا آن طر دور شویم.جمعی از خ دسته

تغییری  المیرسید که وضعیّتِ زندان در جُمهوریِ اس میمانده به این نتیجه  نیانِ زندهجمعِ زندا دادند. 

سی که تمایُل بعداً، هرکمخمصه بیرون بیایند.  کردند که باید از آن فکر می ؛اساسی پیدا کرده است

بقیّه  .کرد داد و راهِ خودش را پیدا می را به شکلی مُتفاوت و در زمانی دیگر ادامه می داشت، مُبارزۀ خود 

 رفتند.  هم، طبعاً دنبالِ کار و زندگیِ خودشان می

ی با وجواب، مسئوالن اعالم کردند که همۀ ما به مُناسبتِ دهمین سالگردِ انقالبِ اسالم سئوال پس از آن

را برای گرفتنِ  هایمان با فامیل ستماّبعد هم لیستی دادند تا ما اطالّعاتِ  .عفوِ خُمینی آزاد خواهیم شد

خانوادۀ خودمان تلفُن بزنیم تا بُردند که به  یکی می گاه، ما را یکی آن بدهیم. ها آنبه ضمانت و وثیقه 

و او گفت  من هم با خواهرم صُحبت کردم .ی برای آزادیِ ما را ترتیب بدهندضمانتِ ملکی و شخص ها آن

غریبی در بند موجود  و ی عجیبجوّ و فضاکنند تا ترتیبِ کارها را بدهند.  که با بقیّۀ فامیل مشورت می

زودی نصفِ زندانیان را اعدام  کرد که به تصّور هم نمیهفت یا هشت ماه پیش، شاید کسی حتّا  .بود

خواست بخشِ آخرِ این  که رژیم می این نمایند. جمعی آزاد می بعداً دستهکنند و نصفِ دیگر را هم  می

ما هنوز لحاظِ روانی برای بسیاری از  صدا و تبلیغاتِ زیادی اجرا بکند، به نمایشِ تراژیک را با سرو

 اُفتاد.   در هر صورت، ماجرا اتفّاق می ،را پذیرفته بودیم و امّا شرایط .نبود راحتی قابلِ هضم به

و  جانی یرونِ بند جمع نمودند، و ناصریانِبسته در ب دو روز مانده به تاریخِ آزادی، دوباره همۀ ما را چشم

ند این بود که گفت خُالصۀ مطلبی که می برای ما صُحبت کردند. ،فردی ظاهراً از طرفِ وزارتِ اطالّعات

دیم و کر ما ابداً هیچ کاری نباید می گرفت. و طّیِ مراسمی صورت خواهد جمعی  صورتِ دسته آزادیِ ما به

در آن مراسمِ  کیانوری و شاهسوندی و بابک زهرایی و دیگران قرار بود که .داشتیم فقط باید حضور می

ر جلویِ تمانِ سازمانِ ملل و سپس ددادند که ابتدا در جلویِ ساخ توضیح می آزادی صحبت بکنند.

رغمِ همۀ توضیح و  علیکنند.  جا آزاد می ما را از همانو بعد هم  خواهند داشت مجلس مراسمی

ذیانه رفتار و عمل ٴزیرکانه و مو ها آن .قضیّه برای ما بسیار دُشوار بود های مسئوالن، پذیرشِ آن تضمین

قولِ  به ماجرای عفو و آزادی نموده بودند.ما را هم درگیرِ  های که خانواده تنها خودِ ما بل  نه کرده،

صدای  سرو بود. ابتدا له برایمان بسیار دُشوار مینشینی در آن مرح معروف، کار از کار گُذشته بود و عقب

 ءایم که فُرمِ انزجارنامۀ کتبی را امضا ایم، و فقط پذیرفته ما زندانیان بُلند شد که ما چنان توافُقی نکرده

ی شرکت در چنین اعالم کردیم که ما توافُقی برا .های الزم برای آزادی را بدهیم نتبکنیم و ضما

 .ساعت اوضاع بسیار مُتشنّج شد نیمبرای  واهیم که به این شکل آزاد بشویم.خ و نمی ایم مراسمی نکرده
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که  خودمان را بگیریم  کنیم و تصمیمِمسئوالن ما را به حالِ خود گذاشتند و گفتند که فکرهایمان را ب

 خواهیم در زندان باقی بمانیم.   که می پذیریم یا این را می ها آنآیا شرایطِ آزادیِ 

باالخره، کّلِ جمع به این نتیجه  .پرداختیمگروه باهم به مشورت  برای مُدتّی طوالنی، ما زندانیان گروه

را بپذیریم. درکِ جمعیِ ما این بود که  ها آنرسید که در وضعیّتِ موجود بهتر است که شرایطِ آزادیِ 

چراکه چنان تبلیغاتی، در آن مقطعِ  المللی است. ن کارها بیشتر تبلیغ برای مجامعِ بینایهدفِ رژیم از 

کشور ابداً توجُهّی به  داخلِ بسیاری در احتماالً .داشت ثیرِ زیادی نمیٴزمانی، در داخلِ کشور زمینه و تا

رژیم و ز طرفِ دیگر، اغلبِ افراد و مجامع در داخل و خارج از کشور ماهیّتِ ا کردند. ن اتفّاق نمیای

ایم.   ن کار دادهایند که ما تحتِ چه شرایطی تَن به فهمید احتمالِ زیاد می و به شناختند هایش را می اقدام

ما هم که  .هد بودبسیار مُوقّتی و محدود خواهای تبلیغیِ رژیم،  ثیرِ اقدامٴگرفتیم که تا نتیجه بنابراین، 

.  شدیم حاضر میجا  عنوانِ سیاهیِ لشکر در آن فقط به کردیم، خاصّی در آن مراسم نمی شخصاً کارِ

 .جمعی را پذیرفتیم طورِ دسته ن بهساعت مشورت، باالخره شرایطِ آزاد شد خُالصه، پس از نیم

 

٤  

 آزادیِ مُوقّت و مشروط...

در تاالرِ رودکی ترتیب دادند، که گویا  "سمینارِ وحدت"ای با عُنوانِ  روزِ سوّمِ اسفندماه، ظاهراً برنامه

 .که در آن سمینار شرکت کرده باشم من شخصاً به یاد ندارم جا بُردند. بخشی از زندانیان را هم به آن

به آن ه را که بخشی از زندانیان و نه هم و یا این دلیلِ فراموشیِ کامل در من باشد تواند به البتّه، این می

دی پرتُوی و سعید شاهسوندی در آن سمینار صحبت گویا نورالدّین کیانوری و مه بُرده باشند. سمینار 

ها  به هر صورت، قبل از آزادیِ ما در روزِ چهارُمِ اسفندماه، مسئوالن اعالم کردند که اغلبِ خانواده کردند. 

یا کسی نداشتند تا  ز زندانیانِ شهرستانی،سه نفر اگفتند که فقط دو  می اند. دادههای الزم را  ضمانت

. این افراد به عنوانِ وثیقۀ ملکی بگذارند که بهکردند  شان امکاناتی پیدا نمی بشود و یا کسان ها آنضامنِ 

 مین گردد.  ٴکه شرایطِ آزادیشان تکمیل و تا تا این شدند میآن روز با ما آزاد ن این دلیل،

قرار بود  امه به چه ترتیبی پیش خواهد رفت.مسئوالن توضیح دادند که برن ،روزِ چهارُمِ اسفند، صُبحِ زود

اختمانِ سازمانِ ملل که ما را با اُتوبوس به میدانی در شهر ببرند و سپس مراسمِ کوتاهی در جلویِ س

 جا هم بعد دوباره ما را سوارِ اُتوبوس بکنند و به جلویِ ساختمانِ مجلس ببرند و در آن .داشته باشند

های  به خانواده ما جا رها کنند تا گاه از همان رانی داشته باشند، و آن مراسمی کوتاه و چند سُخن

های آخر اعالم کردند که چون کارهای اداریِ مربوط به دفترِ آزادیِ  لحظه ها در آنبپیوندیم. خودمان 

کارهای باره به اوین برگردیم تا باید دو ما می ،اند، بنابراین سه روز پس از آزادی زندان هنوز تکمیل نشده

 گی این موضوعِ آخری، که برایمان تازهطورِ قطعی و دائمی آزاد شویم.  هب بعداداری را تکمیل کنیم و 

استفادۀ تبلیغی از حضورِ ما در مراسمِ خود  ها آنمُمکن بود که  .شد داشت، دوباره سببِ نگرانیِ ما 
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گرفت که  می  اگر هم کسی تصمیم ن برگردیم، ما را رها ننمایند.ویگاه سه روز بعد وقتی به ا بکنند و آن

یِ مُجدّد شد، و درصورتِ دستگیر عنوانِ زندانیِ فراری محسوب می پس از سه روز به اوین برنگردد، به

ی داشتیم، و جمع دسته  به هر صورت، نه فُرصتِ زیادی برای مشورت و تصمیمِ بود. اش قطعی می اعدام

بنابراین، اعتراضِ زیادی  .آزادی و ماندنِ در زندان را داشتبرای نپذیرفتنِ شانسِ  اقدام نه کسی روحیّۀ

 به آن قضیّه صورت نگرفت، و همه به این شرطِ آخریِ مسئوالن هم تَن دادند.

ند که در بیرونِ اعالم کردن در بیرونِ بند جمع بشوند. خواندند تا زندانیا می یکی  مسئوالن اسامی را یکی

بند  اوین را بدونِ چشم توانستیم مُحوّطۀ بار می یعنی، برای نخُستین .بند بزنیم د الزم نیست چشمبن

لوغی اسمِ مرا یا نخواندند و یا در ش .رفتند ترتیب و تدریجاً بیرون  نیان بهخواندند و زندا ببینیم. اسامی را 

طرفِ در و  ، مُراد و دیگران از آنکه خواندنِ اسامی تمام شد پس از آنهمه من آن را نشنیدم.  و هم

ر پاسدارها با افرادی که قرا "بیا بیرون، بیا بیرون."زدند:  و داد می کردند جره مُرتّب به من اشاره میپن

اندکی بعد،  ردم و به مُراد و دیگران پیوستم.من یواشکی از در عُبور ک .بود در بند بمانند مشغول بودند

جا  های زیادی در آن اُتوبوس .بیرونِ بندهای قدیمِ اوین بُردندد و به مُحوّطۀ پاسدارها ما را راه انداختن

ها از طرفِ مسئوالن صادر شود.   ما را نگه داشتند تا اجازۀ سوار شدن به اُتوبوس ردیف ایستاده بودند.

و شاهسوندی و گاه، تعدادی زندانی را هم از ساختمانی دیگر بیرون آوردند تا به ما بپیوندند؛ کیانوری  آن

صورتِ گروهی  را به ها آنمعلوم شد که برخی از دادی دیگر نیز در آن جمع بودند. بابک زهرایی و تع

 اند.   های انفرادی آورده و بعضی دیگر را هم از سلّول دارند گاه نگه می تاقی در آسایشکوچک در اُ

و جلوتر از ما سوارِ را هم قبالً  انِ بندهای دیگرزندانی .کردند  ها نوبت سوارِ اُتوبوس ا را بهپس از مُدتّی، م

مُراد فوری رفت و  .بوسِ ما شد و در صندلیِ جلو نشستکیانوری هم سوارِ اُتوکرده بودند.  ییها اُتوبوس

 .های دیگری نشستیم ترتیب در صندلی ما هم به وری نشست تا بتواند با او کمی صُحبت کند.بغلِ کیان

های خالیِ چندی هنوز مُنتظر بودند تا  اُتوبوس .نشستمهای اُتوبوس  در وسطای  رهمن در کنارِ پنج

ردشت را سوار بکنند. بیست تا سی شده از گوه اوین و یا زندانیانِ مُنتقل زندانیانِ چند بندِ دیگرِ ظاهراً

د زندانی را داشتند آزازدیم که شاید چیزی حدودِ هزار  تخمین می .اُتوبوس ردیف ایستاده بودند

 سپس .کردند شدند و سرشُماری  ها  ان، پاسدارها داخلِ اُتوبوسپس از سوار شدنِ همۀ زندانی کردند. می

وصِ دروازۀ ی مخصها نااین بار نگهب اصلیِ اوین دوباره توقّف کردند. ها راه اُفتادند و دمِ دروازۀ اُتوبوس

ها صادر شد، چراکه  اجازۀ خُروجِ اُتوبوس ظاهراً کردند. آمدند و سرشُماریِ دیگری  اوین داخلِ اُتوبوس 

 دنبالِ هم از زندانِ اوین خارج شدند.   گی به ها با آرامش و آهسته دروازه باز گردید و اُتوبوس

یان در بیرونِ زندان های زندان خانوادهکرد، دیدم که تعدادِ زیادی از  وقتی اُتوبوسِ ما از دروازه عُبور می

های اُتوبوس  پنجره جا حضور داشتند. برادران و دیگر اعضای خانوادۀ من هم آنتعدادی از  .اند جمع شده

در حالی که اُتوبوس  کردیم. سالم و علیک و ابرازِ احساسات  ها آنامّا از پُشتِ شیشه ما با  ،بسته بودند

 "ختارمُ"پسرش  ،"خلیل"برادرم  .دویدند انوادۀ من هم در کنارش میآرامی در حرکت بود، اعضای خ به

حال و  نهایت خوش ها بی طبعاً، هم ما و هم خانواده دوید. را بر دوشِ خود داشت و در کنارِ اُتوبوس می
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بعداً  ها آن ظاهراً .اُفتادند ها عقب  ی سُرعت گرفتند، خانوادهها کم که اُتوبوس پس از آن زده بودیم. هیجان

 کردند.  ها را دنبال می های خودشان اُتوبوس با ماشین

های میدانِ آرژانتین  ها باالخره در نزدیکی پس از گذشتن از مناطقی در شُمالِ شهر، کاروانِ اُتوبوس

ها هم به آن  هبرخی از اعضای خانوادصف کردند.  ۀ زندانیان را پیاده و به پاسدارها هم .نمودند توقّف

خودِ سازمانِ ملل رسیدیم.  ساختمانِ سپس، ما را راهِ کوتاهی بُردند تا به جلویِ پیوستند. ها می صف

ناصریان و دیگران  .د، امّا اغلبِ ما ساکت بودیمدادن مسئوالن و پاسدارها و زندانیانِ توّاب شُعارهایی می

ها کردند و به  ره ما را سوارِ اُتوبوسبه هر حال، دوبا دهیم. بودند که چرا ما شُعار نمیخیلی عصبانی 

ا، در مُحوّطه ای که قبالً با پاسدار و بسیجی محصور شده بود، روی ج در آن .میدانِ جلویِ مجلس بُردند

بعد هم کیانوری و  .یسِ مجلس صحبت کردندئر بتدا مُجریِ برنامه و سپس نایبا د.زمین نشاندن

گاه، یکی  آن ند و باالخره برنامه پایان یافت.رانیِ کوتاهی نمود ترتیب سُخن شاهسوندی و بابک زهرایی به

های خودشان  خانواده توانند به و حاال می شوند یان با عفوِ خُمینی آزاد میاعالم کرد که زندان از مسئوالن

 های خودشان دویدند. طرفِ خانواده زندانیان پراکنده شدند و به بالفاصله .بپیوندند

 

٥ 

 درمیانِ فامیل در آپارتمانِ برادرم...

من با دو  .رفتیم ها آنهای  طرفِ ماشین دور شدیم و به بالفاصله از آن منطقه ام، راه با اعضای خانواده هم

گی  لهُره، همهاز ناباوری و هیجان و دسوارِ ماشینِ برادرم خلیل شدیم. سه نفرِ دیگر از اعضای خانواده 

یک  یا بود.ٴچیز مانندِ خواب و رو شد، امّا انگار که همه دّوبدل میای ر چند کلمه گاه .کامالً ساکت بودیم

فیلمی سینمایی نقش بازی مانندِ این بود که داشتیم در  .زد نی و دلهُره در ماشین موُج میرانوعی نگ

 .برویم نزلِ برادرم متینبه م  قرار بود که همه کرد. لیس هم داشت ما را دنبال میو ماشینِ پُ کردیم می

، مادرم و "مینا"کوچولویش  و دُخترِ همسر ای در غربِ تهران داشت. خوابه اقایِ دواُت او آپارتمانِ کرایه

که همه از تبریز آمده بودند، خواهران و برادرانِ دیگرم از تهران،  ها آنخواهرم و شوهرش و دو فرزندانِ 

گی، یعنی بیش از بیست نفر در آن  ها از تهران، و دو سه دوستِ نزدیکِ خانواده دایی و پسردایی

 آپارتمانِ کوچک جمع و مُنتظرِ ما بودند.  

ویژه  به .یه و زاری و ابرازِ احساسات گذشتمُدتّی به گر ا شد،پ ی ما واردِ آپارتمان شدیم قیامتی بهوقت

پس از ام.  که آزاد هم شده بل ،ام تنها واقعاً زنده مانده کرد که من نه مادرم، که بیچاره هنوز هم باور نمی

صحبت  الخره با کتی و بهار در آلمان تلفُنیروز با جُدایی و عدمِ رابطۀ مُستقیم، آنونیم  تقریباً چهارسال

ویژه با روحیّه و وضعیّتی که من پس از آزادی داشتم، واقعاً  به ،از طریقِ مُکالمۀ تلفُنی .کردم

 ستماّروز تلفُنی در  قرار گذاشتیم که هر نشان بدهم. ها آنتوانستم احساسِ واقعیِ خودم را به  نمی

بینِ خودمان پیدا کنیم.   ای برای از بین بُردنِ جُدایی و فاصلۀ مکانیِ هتا شاید تدریجاً راه و چار باشیم



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   298

 

و  همسردر آلمانِ غربی، یعنی جایی که  ها آنتوانستم به پیشِ  الخُروج بودم و فعالً نمی من ممنوع البتّه

حت از طرفِ دیگر هم، کتی و من مصل .دگی و کار و فعالیت داشتند، برومجا زن ها در آن دُخترم سال

جا تشکیل بدهیم.   در آن شرایط به ایران بیایند تا ما زندگیِ خودمان را از نو در این ها آندیدیم که  نمی

تر از خودم در هُلند،  با بسیاری از اعضای فامیل از جُمله برادرِ بزرگم در آلمان، برادرِ کوچک تا آخرِ شب

شد؛ از ایران و  روزِ اوّل، تلفُن ابداً ساکت نمی چند گرم در امریکا تلفُنی صحبت کردم.خواهر و برادرِ دی

 زدند.   خارج از کشور، فامیل و دوست و آشنا مُرتّب زنگ می

خندۀ من کامالً از تهِ دل نبود، و حالی سپری شد.  ا خوردن و خندیدن و خوش، ب"آزادی"نخُستین روزِ 

ناً درد و رنجِ مرا حسّ امیل هم احیااعضای ف .افسرده و غمگینِ خودم آگاه بودم من به احساسِ درونیِ

چنان لذتّی  آن "آزادی"و از زندگی در  خندم نمیو متوجّه بودند که من واقعاً از تهِ دل  کردند می

بکند،  هرکسی که زندانِ جُمهوریِ اسالمی را تجربه  آوردند. به رویِ خودشان نمیدر ظاهر  ها آنبرم.  نمی

لحاظِ روحی و روانی  باشد، به ٦٧بسیار تلخی مانندِ کُشتارِ تابستانِ های  ویژه اگر شاهدِ اتفّاق و به

گاه در عُمرش دیگر شادی و شادابیِ قبل از  که شاید هیچ شود خورده می دار و زخم ان جریحهچن آن

به در بُردن از کُشتارِ  "سالم"پس از تجربۀ سالِ اخیر در زندان و جانِ ورد. یان به زندان را به دست نرفت

ثیرپذیرفته و تغییریافته ٴچنان تا بودیم؛ آن هنوز هم در شُوکِ کامل "آزادشده"، ما زندانیانِ ٦٧ابستانِ ت

از طرفِ دیگر، دلهُره و نگرانیِ  یمان مفهومِ سابق را دیگر نداشت.های معمولیِ زندگی برا بودیم که لذّت

 شت.  دا بازگشت به اوین هم، در تهِ ذهنِ من بود و دست از سرم برنمی

آپارتمانِ  های خودشان رفتند. ادران به خانهاش و برخی از خواهران و بر آخرهای شب، دایی و خانواده

آرام کمی در در اُتاقی خلوت و  خواستم برادرم کمی خلوت و آرام شد. من حالتِ عجیبی داشتم و می

معمولیِ  روالِ زندگیِکشد تا زندانی پس از آزادی به  مُدتّی طول می انزوا و سکوت باشم. طبعاً

هم در روزهای اوّل هر از گاهی  ها آنشنیدم که  از دیگر زندانیان هم می گی عادت بکند. بعدها خانواده

رسد که برای آرامشِ خاطر، زندانیِ  به نظر می تی در اُتاقی تنهایِ تنها باشند.خواستند برای ساع می

درکِ این قضیّه برای خانوادۀ  نیاز داشته باشد. امّا و سکوت و خلوت آزادشده هر از گاهی به این تنهایی

کنند: یکی  به دو صورت با این عملِ زندانی مُشکل پیدا می ها آنزندانی چندان آسان نیست، چراکه 

 .روانی است-گی و مُشکلِ روحی ردهمعنای افسُ به  با خود، کنند که خلوت کردنِ زندانی که فکر می این

اش  ویژه درمیانِ خانواده به ،صدا و شلوغی طالبِ سرو ،رند که زندانی پس از آزادیکه انتظار دا دیگر این

 باشد.

 

٦ 

من هم روز را در خانه با مادر و خواهرم و  .من، برادرم به سرِ کارش رفت صرارِصُبحِ روزِ بعد، به ا

ین زمان، مینا چند سالی در ا گُذراندم. نا کوچولو زنِ برادرم و می اش، که از تبریز آمده بودند، خانواده

خواست که با من صُحبت و بازی بکند.   مُرتّب می .زبان بود بسیار زیبا و ناز و شیرینبیشتر نداشت و 
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رسیدند. عصر برادرم متین از سرِ  میچرخیدند و به من  همۀ اعضای خانواده مانندِ پروانه دوُرِ سرم می

نین چ کاران و دوستانِ برادرم و هم ا دو سه نفر از همخواهران و برادرانِ دیگرم و حتّ سپس .شتبرگ کار

باز خوردیم و  .ی در آن آپارتمانِ کوچک جمع شدندبیست نفر گربارهایم هم باز آمدند. د پسردایی

من  .کرد دربارۀ زندان نمیل و صُحبتی ئواو کسی س کردند گفتیم و خندیدیم. همه رعایتِ حالِ مرا می

 کردم.   آمد، موضوع یا اتفّاقی را تعریف می صتی مُناسب پیش میخودم هروقت که مورد و فُر

من  .نفری باهم در اُتاقی خلوت کردیم های خودشان بروند، چند که همه به خانه آخرِ شب، قبل از این

آیا "گونه بود:  لِ من اینئواسنظرخواهی کردم.  ها آناز  به زندانِ اوین را مطرح نموده، موضوعِ برگشتن
که بهتر است مخفی بشوم و بعد هم از کشور خارج  ست که به زندانِ اوین برگردم، یا اینمصلحت ا

کند،  نظر بودند که با توجّه به شرایطِ سیاسیِ جامعه و اهدافی که رژیم دنبال می هم ها آنهمۀ  "؟گردم

که نرفتن و کردند  فکر می .هیچ خطری برایم موجود نخواهد بوددر برگشتنِ مُوقتّی به زندانِ اوین 

هم تقریباً قانع  من مالً غیرعاقالنه و غیرضروری است.مخفی شدن و اقدام به فرار در آن شرایط، کا

وفصل کنم و  توانستم قضیّه را برای خودم حلّ هنوز هم نمی امّا .شدم، و موضوعِ بحث خاتمه پیدا کرد

و ما را در زندان نگه ما نارو خواهد زد تهِ دلم دلهُره داشتم که رژیم به ن کار راحت باشم. ایکامالً با 

نیست کنند و بعد  ممکن است ما را سربه ها آنکردم که  در بدترین حالت هم، فکر می .خواهد داشت

 یم.ا همُدّعی شوند که اصالً به زندان برنگشت

گذاشته ش را وثیقه ا هناترم هم قبالۀ خ برادرم متین ضامنِ شخصی برای آزادیِ من بود، و برادرِ جوان

عبارتی دیگر مخفی و فراری  عدمِ بازگشتِ من به اوین، و به .نگران بودم ها آنمن برای هردویِ  بود.

به هر صورت، آن سه روز  بکند. ها آنهای جانی و مالیِ زیادی را متوجّهِ  شدن، مُمکن بود که صدمه

گفتند که  هایم  ردایین و پسبرادرا .گشتم که به اوین برمی ستبای ع گذشت، و صُبحِ روزِ بعد میسری

اهند شد تا من دوباره آزاد و در بیرونِ دروازه مُنتظر خو مرا به زندانِ اوین خواهند رساندباهم   صُبح همه

م و فامیل و همسر .یم که هنوز هم کمی دلهُره داشتیمصُبحِ روزِ بعد، من و مادرم تنها کسانی بودشوم. 

بقیّۀ فامیل و دوستان در داخلِ کشور فکر  گرانِ این قضیّه بودند.م بسیار ندوستان در خارج از کشور ه

مُطمئن بودند که من تا آخرِ آن روز برای همیشه از اوین  .که قضیّه یک امرِ اداری بیش نیستکردند  می

 .م را به زندانِ اوین مُعرّفی کنمگردم.  قرار بود که ساعتِ هشتِ صُبح خود آیم و به خانه برمی بیرون می

اعضای فامیل مرا تا دمِ دروازۀ اوین آوردند، و سپس من خودم را مُعرّفی کردم و دوباره داخلِ آن زندان 

 شدم.  
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٧ 

 بازگشت به اوین و تکمیلِ شرایطِ آزادیِ نهایی...

طورِ  را به ها آنو سپس  کردند ارها هم ورودشان را ثبت میپاسد .گشتند تدریج به اوین برمی بهزندانیان 

، چراکه در روزِ های ما هنوز در بند بود ها و وسیله ساک گرداندند. ندِ سابقِ خودشان برمیوهی به بگر

آن چند نفری که ضمانت و وثیقه نداشتند و در بند ی با خودمان بیرون نبرده بودیم. چیز چهارُمِ اسفند

تدریجاً به بند  زندانیان آمدند. شدند و از تنهایی در حال  نهایت خوش از دیدنِ ما بی مانده بودند،

 باهم دربارۀ سه روزِ گذشتۀ خودگروه  زندانیان گروه حاال .جا جمع شدیم دوباره در آن  برگشتند و همه

ها درضمن مشغولِ تنظیمِ قرارومدارهای خُصوصی و سرّی برای  بچّه کردند. وگو می گفت "آزادی"در 

حدودِ ساعتِ دهِ صُبح، مسئوالن تدریجاً زندانیان را با از  ه باهم در بیرون از زندان بودند.و رابط ستماّ

هایی بینِ زندانیان خُداحافظیِ ن حال آزاد بکنند.تا  بُردند زدند و از بند بیرون می یکُلیّۀ وسیله صدا م

دیگر را  ها و یا هیچ موقعِ دیگری شاید هم دیاحتمالِ زیاد، به این زو به زیرا ،گرفت صورت می

 .   یمدید نمی

وهی اسمِ مرا هم در گرهای عصر  طرف .امّا دیگر دلهُرۀ زیادی نداشتم ،سمِ مرا تا بعدازظُهر صدا نزدندا

هایمان  لیّۀ وسیلهو سپس با کُ خُداحافظی کردیم ،ما با آن تعدادی که هنوز در بند باقی بودندخواندند. 

آزادی  روهی از زندانیان که به دفترِهر گ دفتر آزادیِ زندان مُنتقل کردند.پاسدارها ما را به  .راه اُفتادیم

به "کرد:  یگونه صحبت ما هم، این روهِبرای گ .کرد رانیِ کوتاهی برایشان می خنرسید، مسئولِ دفتر سُ می
یقین بدانید که اگر هرکُدام از شما را در  امّا ،اید وردِ عفو و آزادی قرار گرفتهخُمینی شُما م فرمانِ امام

آوریم و در همین  علیهِ نظام دستگیر کنیم، به زندانِ اوین میر و یا هرگونه فعالیتی ر از کشوحینِ فرا
یکی تویِ  بعد هم زندانیان را یکی ".دفعۀ بعد دیگر عفو و بخششی در کار نیست نیم.ز مُحوّطه دارتان می

 سپس .یل استطمئن شوند که همه چیز تکمکردند تا مُ بُردند و پروندۀ زندانی را بررسی می اُتاقی می

 دادند امضا کنیم که همان فُرمِ رسمی و اداریِ اعالمِ انزجار و تعهّدِ عدمِ فعالیتِ سیاسی، یا فُرمی می

شدیم  و مُتعهّد می کردیم دیگری را هم باید امضا می فُرمِ ، علیهِ رژیم بود."ضّدانقالبی"قولِ خودشان  به

در پایان هم شده مُعرّفی کنیم.  اریخِ مُشخّصهران در تشده در ت که خودمان را به کُمیتۀ انقالبِ تعیین

وانست از زندان خارج شود.  ت می ،دادند که با نشان دادنِ آن در دروازۀ اوین برگی به دستِ زندانی می

هوا تاریک  .و از دروازۀ اوین خارج شدم برداشتم های خودم را  پس از پایانِ کارِ اداری، وسیله من هم

گی فوری سوارِ  همه .ان و فامیل هنوز هم مُنتظر بودندبیرونِ زندان، برادر .رفت میی شده، رو به سرد

 و به خانۀ برادرم متین رفتیم.   شدیم ها آنهای  ماشین

 .ر محدود و غیرقابلِ اطمینان داشتطورِ کُلیّ، معنا و مفهومی بسیا آزادی از زندانِ جُمهوریِ اسالمی، به

تر  ام اندکی راحت خیال زودی دوباره به زندان برگردم. بهنستم که مجبور نیستم دا بار می حّداقل این امّا

طبقِ تعهّدی که داده کنم.  دگیِ خودم را دارم آغاز میای در زن دانستم که دورانِ تازه و درضمن می بود

ر تاریخِ دوم. ۀ انقالب و دادستانی خارج بشبودم، اجازه نداشتم از محدودۀ شهرِ تهران بدونِ مُجوّزِ کُمیت
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از آن به بعد هم،  .کردم تهران مُعرّفی می دانشگاهِ خودم را به کُمیتۀ انقالبِ جلویِ بایست می مُعیّنی هم

 باید مُعرّفی بکنم. بار خودم را  کردند که هر چند وقت یک تعیین میبازجویانِ کُمیته 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یست..روزِ دیگریای زندگی، فردا ٴبا رو



 

 

 

 

 

 

 "آزادی"فصلِ هفدهُم: رهاشده در قفسِ 
 

 

 

١ 

 در شهرِ تهرانالخروج  ممنوع: ١٣٦٧اسفندماهِ 

خانه و زندگیِ خودشان  که از تبریز آمده بودند، پس از چند روز به ،اش خانواده باو خواهرم  ممادر

من ابداً راضی  تهران بیاید. ر برای دیدنِ من بهبا داشت که هر دو یا سه هفته یک مادرم اصراربرگشتند. 

م برای کنیم تا من بتوان زودی راهی پیدا می باالخره، توانستم او را قانع کنم که به .نبودمبه این کار 

ی دیدنِ من به تهران خواهد گفت که باز هم برا او نگرانِ من بود، و هنوز هم می دیدنِ او به تبریز بیایم.

لحاظِ نیازهای مالی و چه ازنظرِ  نهایتِ رسیدگی و توجّه را، چه بهخواهران و برادران در تهران آمد. 

کم داشت روالِ  کم "آزادی"روز، زندگیِ من در  کردند. پس از چند ی روحی و عاطفی، به من مینیازها

کار و زندگیِ خودشان  اغلبِ افرادِ فامیل هم، حاال دیگر دنبالِ .کرد تاً معمولیِ خودش را پیدا مینسب

 ها آنرفت، و من در طولِ روز با زنِ برادرم و مینا کوچولو در آپارتمانِ  می برادرم متین سرِ کار .بودند

نا کوچولو هرروز صُبح، مقداری از وقتِ خودم را به کتاب خواندن و نقّاشی کردن و بازی با می ماندم. می

ی تهران ها نادش در خیابرفتم و به گر بعد از ناهار هم، معموالً از خانه بیرون می .کردم صرف می

در دمِ شهر را تماشا و بررسی بکنم. وآمدِ مر دوست داشتم که زندگی و کارِ روزمرّه و رفتپرداختم.  می

 بُردم.   در شهر نهایتِ لذّت را می ذارِ خودمستان، هوای تهران زیاد بد نبود، و من از گشت و گُاین فصلِ ز

ترین ناراحتی و  بزرگ کِتی و بهار در آلمان صحبت کنم. رفتم تا با خانه می بار هم، به تلفُن هر دو روز یک

برای حّلِ  شد، امّا فعالً راهی ار تنگ میدلم برایشان بسی .و دُخترم بود همسرمشغلۀ ذهنیِ من، دوری از 

در این  ها آنخواستیم که  در موقعیّتِ بسیار دُشواری قرار داشتیم؛ نه میدیدم.  مان نمیمُشکلِ خود

کِتی به  خُالصه حسابی گیر کرده بودیم. .بروم ها آنتوانستم پیشِ  و نه من می ،ایط به ایران بیایندشر

ن ایزودی راهی برای حّلِ  ه بههمیشه اُمیدوار بود ک .کرد داد و کُمکِ روحیِ زیادی می من دلداری می

دن در کُشتارِ بزرگ و دستگیری و هم زنده مان هم گفت که او م درضمن میهمسرشود.  مُعضل پیدا می

کرد و از آلمان برای من  هایی می دُخترم بهار در آن روزها نقّاشیزاد شدنِ مرا در خواب دیده بود. هم آ

برای بهار بفرستیم.   را ها آن تا ما هم ،م به نقّاشی کردنمن و مینا کوچولو هم شروع کردی .فرستاد می
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هایی را  پرداختم و نمونه اندکی هم به کارِ خطّاطی می این روزها، .کرده بودم خوشنویسی من در زندان

به در زندان که بودم،  وارتر بودند.برایم دُش مایاّ، این فرستادم. از یک نظر هم گاه برای بهار و کِتی می

اید هم برای همیشه، نتوانم پذیرفتم که مُمکن است کِتی و بهار را برای مُدتّی طوالنی، و یا ش می ناچار

 برایم ابداً آسان نبود. ،دور و از هم جُدا باشیم ها آنکه از  حاال که آزاد شده بودم، پذیرشِ این امّا ؛ببینم

 

٢ 

 به کُمیتۀ انقالب... مُعرّفی کردنِ خود

سبتاً نگران بودم و ن رسید. آن روز  م به کُمیتۀ انقالب فراپس از حدودِ یک هفته، اوّلین نوبتِ مُعرّفیِ خود

که  پس از آنبازجو و پاسدار در زندان بود.  که البتّه ناشی از شرطی شدن از دیدارِ جماعتِ ،دلهُره داشتم

بند زدند و دُرست مانندِ زندان  واردِ کُمیتۀ انقالب در جلوی دانشگاهِ تهران شدم، پاسدارها به من چشم

داخلِ اُتاق شد و سالم و پس از مُدتّی، بازجویی رویِ صندلی در انتظار گذاشتند.  مرا در اُتاقِ بازجویی

ها در رابطه با این بود که چه  بیشترِ پُرسش وجوابِ کتبی از من پرداخت. سئوالعلیک کرد، و سپس به 

کنم، چه کسانی را می بینم، کُجاها می روم، و از این قبیل  دهم، کُجا زندگی می کاری انجام می

، که باز هم جنبۀ اطالّعاتی در رابطه با همان داد تا پُر کنمبه من  فُرمی رسمی  بعد هم، .ها ناداست

 های قبلی داشت.   لئواس

ی ا برای خودم هیچ برنامه رابطه با پیدا کردنِ کار و شُغل ها، پُرسید که آیا در پس از تکمیل کردنِ فُرم

قدام کنم.  زودی ا ام، ولی برنامه دارم که به جواب دادم که هنوز کاری نکردهام یا نه؟  کرده دارم و اقدامی

 به شما آقای دکتر، شما با تخصصّی که دارید و نیازی که مملکت"شوخی و یا جدّی گفت:  بازجو به
هر اداره و وزارتخانه و دانشگاهی که بروید،  .ریزی و دنبالِ کار گشتن ندارید هدارد، احتیاج به برنام

درواقع،  .فهمیدم خوبی می منظورش را به ".حال خواهند شد که شما را فوری استخدام بکنند خوش

به من بهتر است که مشغولِ کاری باشم، وگرنه او  ،آیم نوبتِ بعدی که به کُمیته میدر گفت که  می

عت خودم را دوباره مُعرّفی گفت که هفتۀ بعد در همان روز و همان سا پایانمشکوک خواهد شد. در 

هتر است تا نوبتِ بعدی کاری برای خودم پیدا وقتی از کُمیته بیرون آمدم، در این فکر بودم که ب بکنم.

 کنم.

نهاد کرد و  او پیش .موردِ یافتنِ کار و شُغل چه بکنمکردیم که در  آن شب، با برادرم مشورت و صحبت 

مقامِ وزیرِ  ، که حاال قائم"تقی"به یادم انداخت که بهتر است سُراغِ دوستِ قدیمی و نزدیکِ خودم 

 سپس .کالسیِ برادرِ من بود، آشنا بودم ا تقی از دبیرستان، وقتی که او هممن ب کشاورزی بود، بروم.

بسیار نزدیک و صمیمیِ هم  کالس شده بودیم، و دوستانِ چهار سالِ دانشکده را در دانشگاهِ تبریز هم

پس از  ودم، رابطۀ بینِ ما کمتر شده بود امّازمانی که من برای تحصیل شش سال در امریکا ب بودیم.

را آغاز نمودیم.   وآمد باهم رابطۀ دوستی و رفتمجدداً و  دیگر را در تبریز پیدا کردیم هم الب دوبارهانق

 آن روزها .اسالمی انتخاب شد و به تهران آمدگیِ مجلسِ شورای  بعدها، تقی از شهرِ تبریز به نماینده
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از آن ابداً اطالّع و شناختی  من هم در تهران مشغولِ فعالیتِ سیاسی و تشکیالتی بودم، که البتّه تقی

پس از دستگیری،  .ر با اصرار مرا به مجلس دعوت کرددو سه با ،زماندر آن جنبه از زندگیِ من نداشت. 

خوشبختانه، و احیاناً با کُمک و  رایم پروندۀ نُفوذ در مجلس دُرست بکنند.کم مانده بود که بازجوها ب

تگیریِ من، گویا برادرم سُراغِ تقی رفت تا شاید او بتواند پس از دسشهادتِ تقی، آن مُشکل برطرف شد. 

که کاری از دستِ او  هایی کرد، و بعد به برادرم گفت تقی هم ظاهراً تالش .در رابطه با من بکند کاری

توانست حتّا بفهمد  ظاهراً نمی ،تقی با نُفوذی هم که داشت در سیستمِ جُمهوریِ اسالمی ساخته نیست.

 ام یا نه؟  هستم و آیا اصالً زنده که من در کُجا

واردِ  تقی را ببینم. تا دوستِ دیرینۀ خودم پوشیدم و به وزارتِ کشاورزی رفتمتمیزی یک روز لباسِ 

 .ه ناگهان کسی از پُشت مرا صدا زدک ،پرداختم تا دفترِ او را پیدا کنم وجو  ساختمان شدم و به پُرس

بسیار بانمک و شیطانِ دورانِ دانشکدۀ من و تقی است.   های کالسی برگشتم و دیدم که یکی از هم

معلوم شد که او هم  ت، او مرا به داخلِ اُتاقی بُرد.پس از ابرازِ احساسا .دیگر را بغل کردیم و بوسیدیم هم

ر بود گویا باخب را بست، و سپس دستورِ چایی داد. درِ اُتاقاو  .کار است خانه مشغولِ به ان وزارتدر هم

 .سپس من از او دربارۀ تقی پُرسیدمن رابطه باهم صحبت کردیم. آدر  کمی .بودم  زندان اُفتادهکه من 

گفت  بعدآور نبود.  قی داشتم برایم تعجّبهم از ت که با توجّه به شناختی که منکرد،  از او تعریفِ زیادی 

انِ حالِ من بوده، و حاال گفت که تقی همواره نگر .داند که من حتماً تقی را ببینم یکه او هم مصلحت م

طرفِ   و به کوتاهی نخواهد کرد. من از او خُداحافظی کردم ،هم هر کاری که از دستِ او ساخته باشد

 دفترِ تقی راه اُفتادم. 

اش بود.   دفترِ تقی در باالترین طبقۀ ساختمان قرار داشت، جایی که مخصوصِ دفترهای وزیر و مُعاونین

چند  .جه گشتم که پُشتِ میزی نشسته بودارِ دفترِ او شدم، با مُنشیِ مردی مُواوقتی داخلِ اُتاقِ انتظ

م آقای خواه من جلو رفتم و گفتم که می نوبت تقی را ببینند. بودند تا بهنفری هم در آن اُتاق مُنتظر 

ابِ منفی دادم، و مُنشی پُرسید که آیا از قبل وقت و نوبتِ مُالقات دارم یا نه؟ جو .مقامِ وزیر را ببینم قائم

وقت بگیرم و روزِ دیگری بیایم.  دبای کتر کامالً پُر است و من میاو بالفاصله گفت که تمامِ روزِ آقای د

ید که من مقامِ وزیر بگو من اسمِ خودم را به او گفتم، و خواهش کردم که اگر مُمکن باشد، فقط به قائم

او با  و کردم چنان کاری بکند امّا من اصرار  تواند گفت که نمی در اُتاقِ انتظار هستم. مُنشی ابتدا 

رود، به او اطلّاع دهد که  مقامِ وزیر می هایی که به اُتاقِ قائم بداخالقیِ تمام قبول کرد که در یکی از نوبت

 من در اُتاقِ انتظار هستم.  

ار هستم؛ چراکه، چند دقیقه بعد، رفت، ظاهراً به او اطالّع داد که من در اُتاقِ انتظ به اُتاقِ تقی  بار که یک

گرمی  دیگر را به ما همطرفِ من شتافت، و  تقی تا مرا دید به اق باز شد و تقی خودش بیرون آمد.درِ اُت

ترین  من و او از دورانِ دانشکده در تبریز، صمیمیمان پُر از اشک بود.  هردو چشمان .بغل کردیم

های او را عقب  مُالقات دستور داد که برای دو ساعتِ بعد تقی به مُنشیِ خود بودیم. دیگر دوستانِ هم



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   306

 

به اندازۀ یک آپارتمانِ دفترش رد و در را پُشتِ سرِ خودش بست. مرا به داخلِ اُتاق بُ سپس .بیاندازد

در . قرار داشتندجا  های فراوانی در آن چندین میزِ کار و کُنفرانس، و مُبلمان و صندلی .کوچک بود

 درضمن، تقی دستورِ چای و میوه هم داد.   .و شروع به صحبت کردیمای نشستیم  گوشه

ها صحبت  ن قبیل موضوعگفتیم، و در رابطه با کارِ تقی و از ای های خودمان می در ابتدا بیشتر از خانواده

در "گذشت، که ناگهان تقی خم شد و آهسته و درِگوشی از من پُرسید:  تقریباً یک ساعت میکردیم.  می
باید به  گونه  و تردید شدم، که چه کشّ من برای چندین لحظه دُچارِ "؟کردند واقعاً شکنجه میزندان 

یکی دو  .برادرزنِ من مُجاهد است"او مُنتظرِ جوابِ من نشد، و ادامه داد:  .لِ او پاسُخ بدهمئوااین س
هم روزی  گفت. مییِ زیادی از زندانِ اوین ی باورنکردنها نااز زندان آزاد شد، داست سال پیش که

و  سته است. منوهای سازمانِ مُجاهدین در عراق پیو به نیرو اش زد و بعداً معلوم شد فرار کرده غیب
به همین  .کند میزیادی اغراق  کنیم که فکر می .های او زیاد اطمینانی نداریم هحتّا خواهرش هم، به گُفت

 .تو اعتماد و اطمینانِ کامل دارم ه من بهدانی ک میکنم.  ال را از تو میئواست که من این س دلیل
   "؟تا چه اندازه بوده است ها ناکه سطح و میزانِ شکنجه و کُشتار در زند خواهم از زبانِ تو بشنوم می

بود که  رغمِ دوستی و اعتمادی که من هم به او داشتم، آیا دُرست می علی .من دوباره به فکر فُرورفتم

کردم که شاید  فکر می اش برای او تعریف کنم؟ جُزئیاّت ان را از زبانِ خودم و درها و اتّفاقاتِ زند واقعیّت

هرچه باشد، او شتار در زندان را به او بگویم. مبنی بر وجودِ شکنجه و کُ یهایی کلّ فقط مطلب بهتر باشد

اینده و نم ،ن سیستمایدر  که دانستم هرچند که می .ن نظام داشتایاً در سطحِ وزیر در پُستی تقریب

داند که در  البتّه، از پُرسشِ تقی مُشخّص بود که او واقعاً نمی گونه قُدرتِ واقعی ندارند. هیچ وزیر لزوماً

نم که صحبت به او بدهم، و بعد ببی یگرفتم که ابتدا جوابی کلّ  صمیمت گُذرد. ی رژیم چه میها نازند

طورِ سیستماتیک و گُسترده  تا به امروز به ٦٠گفتم که شکنجه و کُشتار از سالِ رود.  گونه پیش می چه

 ها نااه را در زندنگُ ، هزاران زندانیِ بی٦٧سالِ  گفتم که در همین تابستانِ .موجود بوده است ها نادر زند

 اند.   دار زده

خوب من تقی را  دیدم. گیِ کامل را در چهرۀ او می گفتم، احساسِ شرمنده ها را می وقتی این

سو و  برای پُست و عُنوان از یک .طلب است دی صادق ولی نسبتاً مقامفر دانستم که یشناختم، و م می

 .پذیرفته بود ها در این رژیم هایی را در آن سال تخدمت به مردم و مملکت از سویِ دیگر، او مسئولیّ

مخوف و  سیستمِ یید بکند.ٴتا یطورِ کلّ ب و شکنجه و کُشتار را بهدانستم که او تیپی نیست که سرکو می

اسالمی، کمالِ استفاده اصطالح  های به هایی مانندِ او، یعنی تکنوکرات پیچیدۀ جُمهوریِ اسالمی از تیپ

لِ ئواس کنند. کاری را می چنینها  های دیگر نیز رژیم گونه که در اغلبِ جامعه دُرست همان .کرد را می

با  من جوابِ مُثبت دادم. "جه کردند؟جعفر، خودِ تو را هم شکن"تر بود:  بعدیِ تقی، بسیار مُشخّص

توانست یا  رسید که دیگر نمی به نظر می .بُلند شد و در دفترش کمی راه رفتشنیدنِ این قضیّه، او 

 ن باره از من نکرد.  ایلی در ئواخواست دربارۀ موضوعِ شکنجه و کُشتار صحبت بکند. دیگر س نمی
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واقعاً  .دارد، و من باید رفعِ زحمت بکنم کارهای زیادی دانستم که او می دو ساعتی را باهم گذراندیم.

اش  پذیرفت. زمان به حضور کرد و مرا  که همین مقدار هم معرفت نشان داد و ریسک  ممنون بودم

ای یک بار مجبورم  به او توضیح دادم که هفته آمدنِ خودم را با او مطرح بکنم. رسیده بود که دلیلِ

دارند که من شُغلی  طبعاً انتظار ها آنگفتم که  .میتۀ انقالب مُعرّفی کنمیی به کُخودم را برای بازجو

یع کاری برای خودم تا شاید بتوانم سر کُمکی بکند ن رابطهایداشته باشم. از تقی خواستم که در 

 پروریِ کشور صحبت ازمانِ داماو فوری گوشیِ تلفُن را برداشت و زنگ زد، و با مُدیرکّلِ س راه کنم. روبه

آقای دکتر جعفر یعقوبی که دکترای ژنتیک از امریکا دارند، و دوستِ بسیار صمیمیِ "به او گفت:  .کرد
لُطفاً ترتیبِ کاری را برای  .ار و خدمت به مملکت و مردم بکنندک خواهند شروع به من هم هستند، می

پروریِ  دیرکّلِ دامتا پیشِ مُ اشت و یادداشتی نوشت و به من دادسپس، گوشی را گذ ".ایشان بدهید

 جا مشغولِ کار بشوم. کشور بروم و در آن

 از ساختمانِ وزارتِ کشاورزیدیگر را ببینیم.  دیگر خُداحافظی کردیم و قرار گذاشتیم که گاه یک از هم

پروریِ کشور رفتم، و با مُدیرکّل مُالقات  به دفترِ سازمانِ دام سپس .بیرون آمدم و رفتم ناهاری خوردم

او فوری مرا به مسئولِ طرحِ ملّی برای اصالحِ نژادِ گوسفند مُعرّفی  یادداشتِ تقی را به او دادم. م وکرد

به این ترتیب، در عرضِ چند ساعت صاحبِ شُغلی کار شوم. به کرد، و قرار شد که در آن طرح مشغولِ 

 شدم، و درآمدِ خوبی هم پیدا کردم.

 

٣ 

 ر با فامیل و دوستان...به تبریز، و دیدا "غیرمُجاز"مُسافرتِ 

ه آیا مشغولِ کاری ل کرد کئوادر نوبتِ بعدی، وقتی برای مُعرّفیِ خودم به کُمیتۀ انقالب رفتم، بازجو س

اش  راً خیالبازجو ظاه کار هستم. که در کُجا مشغولِ به و گفتم ام یا نه؟ من جوابِ مُثبت دادم شده

ه فقط هر دو خواست ک می .هفته برای مُعرّفی بیایم نیست هرگفت که دیگر الزم  تر شد، چراکه  راحت

داد که شاید بتوانم  بار مُعرّفی کردن، شانس و فُرصتِ خوبی به من می یک  یک بار بروم. دو هفته  هفته

کردم که  اش را پیدا می هنوز باید راه و چاه البتّه .مُسافرت کنم دیگر جاهامخفیانه به تبریز و شُمال و 

ی رفتن به تبریز ها ناها و امک روزی برادرم مطرح کرد که او همۀ راهگیر نیُفتم.  تارت کنم گونه مُساف چه

خطرترین راه برای  کم را شخصاً موردِ بررسی قرار داده، و مُطمئن است که فعالً پرواز با هواپیما بهترین و

حالی که در مُسافرت با قطار  گفت که در پرواز با هواپیما کُنترلِ زیادی وجود ندارد، در می .باشد من می

پُلیسی و  تبریز کُنترلِ -یا اتوبوس، و حتّا با ماشینِ سواریِ شخصی هم، در چندین جا در مسیرِ تهران

تاب و منطقی در وک در نظامِ جُمهوریِ اسالمی، در بسیاری موردها واقعاً حساب گیرد. امنیّتی صورت می

برای مُسافرتِ هواپیمایی را ما  ،در آن زمان ،ودِ کُنترلِ زیادمثالً، چراییِ عدمِ وج .کارها موجود نبود

 گاه نتوانستیم برای خودمان روشن کنیم.   هیچ



 مرگ و زندگی ناشناختۀ مرزهای   308

 

دو سه روز مانده  دی من و او به تبریز پرواز کنیم.به هر حال، برادرم دوتا بلیطِ هواپیما خرید تا شبِ عی

روردین باز خودم را مُعرّفی ه بعد از سیزدهِ فد کشکردم، و قرار  من خودم را به کُمیته مُعرّفی  به عید

توانستم از  ویژه چون ایاّمِ عید بود، می به در تبریز بمانم.توانستم ده تا دوازده روز  می بنابراین .بکنم

از روزی که به تبریز رسیدم تا روزی که  ادگاهِ خودم لذّتِ فراوانی ببرم.دیدارِ با فامیل و دوستان و شهرِ ز

صدا نشود و احیاناً عُمّالِ حکومتی نفهمند  کردیم تا خیلی سرو ترک نمودم، احتیاطِ زیادی میجا را  آن

هرروز تعدادِ زیادی از فامیل و دوستان یا در خانۀ مادرم جمع  من بدونِ مُجوّز در تبریز هستم. که

دن با مادرم و فامیل و ویژه بو در آن روزها، بهکردند.  های خودشان دعوت می خانهشدند، و یا ما را به  می

 بخش بود. دوستان واقعاً لذّت

چهاردهِ فروردین باید خودم را  ز، با هواپیما به تهران برگشتیم.بعد از دوازده روز شادی و خوشی در تبری

یز داشته باشند من به تبر سفرِنگران بودم که شاید خبر و اطالّعی از کردم.  کُمیتۀ انقالب مُعرّفی میبه 

به بعد،  از آن طبقِ روالِ عادّیِ خودش پیش رفت.هیچ خبری نشد و کارِ مُعرّفی  امّا ،بگیرند و یقۀ مرا

به این  .گشتم ماندم و بعد برمی مادرم می رفتم، و چند روزی پیشِ با هواپیما به تبریز می بار ماهی یک

عِ بزرگی در زندگیِ که بیرون رفتن از تهران تنوّ دیدم و هم این ترتیب، هم فامیل را در تبریز می

بار هم در طولِ بهار و  چندین کرد. اد میو دُخترم، ایج همسرویژه در دوری از  نواخت و دُشوارم، به یک

 اش برای تفریح به شُمال رفتیم. ، با برادرم و خانواده٦٨تابستانِ سالِ 

 

٤ 

، مُوفّق ٦٣ز دستگیریِ ما در سالِ پس ا مُعرّفی کرد. آزاد "آزاد"ا به خواهرِ بعد از عید یکی از برادرانم مر

وانِ عن او اسیر شد و به همسرِامّا  ،خودش را به خارج از کشور برساند شد که از دستِ جالّدان فرار کند و

ها به  اش آشنا شدم، و این ارتباط در آن ماه من با خواهرِ آزاد و خانواده ها زندانی کشید. گروگان سال

بخشی از وقتِ  که طوری ،ن در ایران تبدیل گشتدوستی و رفاقتِ م های ترین رابطه یکی از نزدیک

تا بچّه داشتند؛ پسرِ  خواهرِ آزاد و شوهرش سهگُذراندم.  منزلِ خواهرِ آزاد میخودم را هر هفته در 

این  شان هم حدوداً هفت ساله بود. زرگشان فقط چند ماهه، دُخترشان چند ساله، و پسرِ ب کوچک

های فراوانی به من  مکو دُخترم، از همه نظر کُ رسهمرانِ سخت و در دوری از خانواده در آن دو

که از دوریِ کِتی و بهار رنجِ فراوانی  جُز این ،زندگیِ من دیگر روالی نسبتاً عادّی داشت کردند. می

وروز پیشِ خودم، یا در مشورت با برخی دوستان و فامیل در خارج از کشور، نقشه  بُردم؛ شب می

های پس از  در آن ماهبکنم.  لو دُخترم را حّ همسراز  گونه مُشکلِ جُداییِ خود یختم که چهر می

 ماندم. نوبت پیشِ فامیل و دوستان می ها را هم به رفتم و شب در تهران، روزها را سرِ کار می "آزادی"

قبل از آزادی،  نم.بز گرفتم که به رفیقِ عزیزم مُراد تلفُن  حدودِ دو ماه پس از آزادی، روزی تصمیم

عنوانِ  قرارمان این بود که من زنگ بزنم، و او با تاکسیِ خودش به .رۀ تلفن باهم مُبادله کرده بودیمشما

اش هم او رانندۀ تاکسی بود، و گفته بود  قبل از دستگیری ای سوار بکند. شده ز محّلِ تعیینمُسافر مرا ا
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سرِ ساعتِ مُعیّنی مرا  تلفُن کردم و قرار شد که د شد.که پس از آزادی هم مشغولِ همان کار خواه

خندان و درظاهر  اش شدم، مانندِ همیشه او را شوخ و وقتی سوارِ تاکسی عنوانِ مُسافر از جایی بردارد. هب

مُراد مانندِ گذشته  .خندیدیم، و به موسیقی گوش دادیم یکی دو ساعت باهم گفتیم وخیال یافتم.  بی

 خنداند.   کرد و مرا می دار تعریف می ه و ماجراهای خندهمُرتّب داستان و لطیف

گیِ  بعد هم دربارۀ وضعِ مالی و خانواده .بیند گاه میهر از های زندان فقط حبیب را  گفت که از بچّه می

فروشی درمُقابلِ دانشگاهِ تهران  ظاهراً، حبیب در یک کتاب امانِ حبیب کمی برایم توضیح داد.نابس

 کمو سه فرزند، این درآمدِ  همسرولی با داشتنِ  .ن طریق داشتایاز  اندکیبود و درآمدِ کار  مشغولِ به

به حبیب  و فروشی بزنم صادفی سری به آن کتابخبر و ت قرار شد که من بی بود.ن ابداً برایشان کافی 

دیگر را  ب گاه هماشتیم که باز به همین ترتیقبل از خُداحافظی، با مُراد قرار گذ اندکی کُمکِ مالی بکنم.

 برقرار کردم و در حّدِ فروشی رفتم و با حبیب هم ارتباط من به سُراغِ آن کتابچند روز بعد،  ببینیم.

 کردم.  تواناییِ خودم کُمکی هم به او 

 .در خانۀ پدر و مادرش ببینمقرار گذاشتیم که من او را  تصادفی انوش را در خیابان دیدم،بار هم  یک

کرده، و یا ای باز  مغازه گفت رفتم، باهم ناهاری خوردیم و گپی زدیم. یادم است که میجا  روزی به آن

من آدرس و تلفُنِ منزلِ پدر و  ممّد را هم دو سه نوبت دیده است.گفت که   .در حالِ باز کردن است

ن موردها، من از ای غیررفتم.  همسرشبار تلفُن کردم و به سُراغِ او و  م، یکمادرِ ممّد را از انوش گرفت

شانسی و  که مگر این ،دیدم زندانیانِ آزادشده را نمی طورِ شخصی و خُصوصی فردِ دیگری از میانِ به

 کردیم. تصادفی در اُتوبوس و خیابان و جایی به هم برخورد می

 

٥ 

 بررسیِ امکانِ خُروجِ قانونی از کشور...

رسیدیم که برای رفعِ مُشکلِ  من و کِتی به این نتیجه  لفُنی،های مُنظّمِ ت ، در مُکالمه٦٨اواسطِ بهارِ سالِ 

خارج شدن  "غیرقانونیِ"و  "قانونی"های  و راه ها ناجُداییِ خودمان بهتر خواهد بود که من تمامیِ امک

ام وجود  وجِ قانونیخواستم بدانم که آیا امکانی برای خُر قبل از هر چیزی، می از کشور را بررسی بکنم.

ام حتّا یک تا دو سال هم طول بکشد، ارزش دارد که  کردم که اگر خُروجِ قانونی کر میفدارد یا نه؟ 

ولی اگر برای مُدتّی طوالنی اجازۀ خُروجِ قانونی از  .ست به اقدامِ پُرخطرِ دیگری نزنممُنتظر شوم و د

ها  دمِ صُبح راه ها، تا برخی شبهای دیگری باشم.  بایست دنبالِ راه تم، در آن صورت میداش کشور را نمی

 کردم.   ی گوناگونِ خُروج از کشور را مُطالعه و بررسی میها ناو امک

، موقعی در وزارتِ اُمورِ "کاووس"ام، به نامِ  های دورانِ کودکی محّل روزی یادم اُفتاد که یکی از بچّه

ه دربارۀ میزانِ گون کند که چه ام شاید بتواند کُمک و راهنمایی او کردم که  فکر .اغل بودخارجه ش

شنیده بودم که کاووس هم گرایشِ چپی دارد امّا دقیق  روجیِ خودم اطالّعاتی پیدا کنم.الخُ ممنوع
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طورِ کامالً تصادفی  درضمن، در زندان به باشد. احیاناً سازمانیِ او چه میدانستم که تمایُلِ سیاسی و  نمی

وزارتِ اُمورِ  با کاووس در  قبل از دستگیری او فهمیدم که ،پیروز ،از طریقِ رفیقِ راهِ کارگریِ خودم

گاه شناسایی  یچپس از اندکی پُرس و جو از پیروز، دریافتم که خوشبختانه کاووس ه .کار بود خارجه هم

 کند.   و هنوز هم در وزارتِ اُمورِ خارجه کار می و دستگیر نشده

رویی مرا  صمیمیّت و خوشاو با کمالِ  .فتمرجه زدم، و به دیدارِ کاووس رروزی سری به وزارتِ اُمورِ خا

در م و دوستان و فامیل صحبت کردیم. ها و محلّۀ قدی باهم چایی خوردیم و دربارۀ خاطره پذیرفت،

 ا راهنمایی و درصورتِ امکانپایان، من وضعیّتِ خودم را برای او تشریح کردم و از او خواستم که مر

ی که با صوزیری در بخشِ خاّ ر دفترِ نخُستها د الخُروجی وعداد که لیستِ ممن او توضیح  بکند.کمک 

قول داد که برای یافتنِ تمامیِ لیست، یا حّداقل  .شود نگهداری می ،دادستانیِ انقالب در ارتباط است

یکی دو هفته . خواهد کردای که اطالّعاتِ مربوط به من هم در آن باشد، نهایتِ تالشِ خودش را  صفحه

ای را به من داد و  وقتی پیشِ او رفتم، ورقهدیگر را ببینیم.  و خواست که هم ن کردبعد، کاووس تلفُ

ر آن اسم و مُشخصّاتِ من هم د .های کشور است الخُروجی ستِ ممنوعای از لی گفت که فُتوکُپیِ صفحه

 و بعد به خانه برگشتم.   صفحه بود. من از او تشّکُر کردم

 یعنی .گفت همان چیزی است که کاووس می سی کردم و دیدم که دقیقاًدر خانه، آن ورقه را با دقّت برر

که در آن مُشخّصات و میزانِ ممنوعیّتِ خُروج  ،های کشور الخُروجی ستِ ممنوعای از لی فُتوکُپیِ صفحه

الخُروجی برای اشخاصِ  میزانِ ممنوع .به ترتیب حروف الفبا نوشته شده بودبرای شاید بیست نفر، 

تا اطالّعِ "جُز در موردِ برخی افراد که عبارتِ  ،آن صفحه، از یک تا ده سال مُتغیّر بودگوناگون در 

تا "اسمِ من هم در همان صفحه بود، و در برابرِ آن هم عبارتِ  شد. شان دیده می درمُقابلِ اسم "ثانوی

ن اجازۀ خُروجِ  ها به م روشن بود که رژیم قصد ندارد به این زودی یعنی .بود نوشته "اطالّعِ ثانوی

 قانونی از کشور را بدهد.  

کردم که  فکر می .برای خُروج از کشور اُفتادم "ونیغیرقان"های  طورِ جدّی به فکرِ راه به ،بعد از این ماجرا

ای آتی بتوانم از کشور خارج ه بهتر خواهد بود که در ماه است وشرایطِ سیاسیِ مملکت هم نسبتاً خوب 

شد، هیچ تضمینی نبود که ما  آیندۀ نزدیک در شرایطِ سیاسی تغییرهایی پیدا می اگر احیاناً در شوم.

عالوه بر آن، با خرابتر شدنِ اوضاعِ سیاسی، شانسِ  .در خطرِ دستگیریِ مُجدّد نباشیم زندانیانِ آزادشده

رادرم متین هر چیز نگرانِ ب من بیشتر از شد. تر می نجامِ چنان کاری مُشکلخُروج از کشور نیز کمتر و ا

مُرتّب به  برادرِ خوب و باگُذشت و وفادار، عنوانِ هبادیِ من ضمانتِ شخصی کرده بود. که برای آز بودم

 ؛دآمنخواهد  براری از دستِ او داد که اگر روزی مجبور به فرار و ناپدید شدن بشوم، ک من اطمینان می

توانستم خودم را قانع کنم و فکر  من نمی او نخواهند داشت. امّا امسئوالن هم کاری ب به همین دلیل،

به  ان و در عذاب خواهم بود.اش بیُفتد، من تا آخرِ عُمر پشیم کردم که اگر اتفّاقی برای او یا خانواده می

من هم برای  "غیرقانونیِ"چراکه، خُروجِ  ،گفتم که چنین کاری را نخواهم کرد به او می همین دلیل،

 توانست خطرهای جدّی و حتّا جانی داشته باشد.   تِ گیراُفتادن، میو هم برای خودم، درصور ها آن
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کردم، به  ام را بررسی می های بعد، هروقت آیندۀ کشور و وضعیّتِ خودم و خانواده در طولِ ماهامّا 

که کِتی و بهار به ایران  مصلحت نیست .باید که از کشور خارج بشوم م: میرسید های زیر می نتیجه

 .استفاده بکنم "غیرقانونی"های  اهباید که از ر  .ها مُمکن نخواهد بود به این زودیجِ قانونی خُرو .بیایند

های الزم را  باید اقدامپس  . ب استور برای چنین اقدامی مُناسدر حالِ حاضر، شرایطِ سیاسی در کش

که بتوانم  ، طورین کاری را بدهمیگونه باید ترتیبِ چن که چه این شروع کرده، هرچه زودتر خارج شوم.

ن ایطورِ جدّی رویِ  به ستبای می .، هنوز برایم مُشخّص و روشن نبودخطر از کشور خارج شوم سالم و بی

 کردم. قضیّه کار می

 

٦ 

 ...مملکتخُمینی و تغییراتی جدید در  مرگِ

قبل از آن، و  شود.برگُزار ب ٦٨جدید، در سالِ  یسِ جُمهورِئنتخاباتِ عُمومی، برای گُزینشِ رقرار بود که ا

المی تغییرهایی صورت خواست که در قانونِ اساسیِ جُمهوریِ اس زمان با آن، رهبریِ رژیم می یا هم

 ر را افزایش دهند. ظاهراً،جُمهو یسئوزیر را حذف و قُدرتِ ر تِ نخُستخواستند که پُس می. بدهد

تواند برای بعد از پایانِ که ب اینتا  پذیرفت ستِ ریاستِ جُمهوری را مین شرطی پُیرفسنجانی با چن

رفسنجانی و احمد خُمینی و دیگران،  باشد. اصطالح بازسازی و اصالحات یسِ جُمهورِ بهئجنگ، ر

 .نباشد ها آناهلل مُنتظری مویِ دماغِ  آیت ،خواستند مُطمئن شوند که بعد از مرگِ خُمینی درضمن می

بسیاری همواره مُعتقد بود.  یتحوّل  و بانِ چنین تغییراهلل خُمینی هم حامی و پُشتی ظاهراً، خودِ آیت

به هر صورت، . های شخصِ رفسنجانی پُشتِ تمامیِ آن طرح و تغییرها بود اند که در آن روزها دست بوده

  شدید مریضدر این زمان، او  .گیردبتحوّل در زمانِ حیاتِ خُمینی صورت   و خواستند که این تغییر می

یبهشت، خُمینی دستورِ تعیین و تشکیلِ هیئتی برای بازبینی و بازنگری و اصالحِ قانونِ در ماهِ اُرد بود.

 کار نمود.   زودی تشکیل شد و آغازِ به این هیئت به .سیِ جُمهوریِ اسالمی را صادر کرداسا

ا به برنامۀ کردم ت روزِ چهاردهمِ خُردادماه، در آپارتمانِ برادرم صُبح از خواب بیدار شدم و رادیو را روشن

تلویزیون را روشن  اُفتاده است. فوری فّاقِ مُهمّی متوجّه شدم که احتماالً ات بالفاصله .خبری گوش دهم

دی دریافتم زو به .باشند ا مردم در حالِ عزاداری میج همه و پا است که در تهران قیامتی به کردم و دیدم

انبوهِ مردمِ  ها آنکه در  داد ی تهران را نشان میها ناهایی از خیاب تلویزیون صحنه که خُمینی مُرده است.

وجود  ی شهر بهها ناجّوِ خطرناکی در سطحِ خیابود شده و در حالتِ جُنون بودند. خ پوش از خود بی سیاه

خواستند  و از شدّتِ غم و ناراحتی می ریخته بودند ها ناطرفدارانِ افراطیِ خُمینی به خیاب .آمده بود

برادرم صُبحِ زود، بدونِ اطالّع از این ماجرا، از خانه خارج شده بود  پاره بکنند. را تکّهان و دیگران خودش

زیرِ  آن شلوغی و جُنون کم مانده بودگفت که در  می .زودی به خانه برگشت به امّا تا سرِ کارش برود

 وپایِ طرفدارانِ خُمینی از بین برود.   دست
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بسیاری افراد، از جُمله  .ی تا شانزدهمِ خُرداد ادامه داشتزۀ خُمینجنا عزاداری و تشییع ؛که این  خُالصه

نظامِ جُمهوریِ اسالمی دُچارِ برای مُدتّی کوتاه،  رفتند. طلقاً از خانه بیرون نمیخودِ ما، در آن روزها مُ

شکلی  باالخره مسئوالنِ نظام توانستند قضیّه را، به امّا .رشیِ بیش از حّدِ معمولِ خودش شدش و آناتن

تغییرهایی که در زمانِ حیاتِ خُمینی ایجاد وفصل کنند.  ، حلّکه فقط در جُمهوریِ اسالمی کارآیی دارد

خیر در تابستان ٴویژه امرِ انتخابات و ریاستِ جُمهوریِ رفسنجانی، با اندکی تا و تکمیل نشده بودند، به

ن شرایطِ بُحرانی، برای نجاتِ رفسنجانی توانست نقشی کلیدی، در آن زمان و در آصورت گرفتند. 

با  سپس .ندتظری را کامالً از دوُر خارج کرداهلل مُن با کُمکِ احمد خُمینی، ابتدا آیت ند.سیستم بازی ک

جّوِ سیاسیِ کشور را نیز مرگِ خُمینی  رساندند.ای را به رهبری  خامنه ها آنای از خُمینی  جعلِ نامه

و چه ما که  بودند ها ناکه هنوز در زند هعدّی زندانیانِ سیاسی، چه آن ویژه برا و وضعیّت را به داد تغییر 

خُروج از کشور ریزی و اجرایِ طرحِ  نظرِ من شرایط فعالً برای برنامه از کرد. آزاد شده بودیم، دُشوارتر می

 اُفتاد.   بنابراین، کار کمی عقب  .اصالً مُناسب نبود

 

٧ 

 از کشور... "غیرقانونی"ریزی برای خُروجِ  بررسی و برنامه

ی گوناگون برای خُروج از کشور ها و کانال ها ناطورِ جدّی به بررسیِ امک ، به٦٨از اوایلِ تابستانِ سالِ 

 شاید بتوانم از طریقِ قانونی بازی ه دادن و یا با پارتیدر ابتدا، هنوز هم اُمید داشتم که با رُشو پرداختم.

ای جُز یافتنِ راهِ مُطمئنّی برای  چاره بنابراین .ها نداشتم ن زمینهایدر  امّا مُوفقیّتی ،از کشور خارج شوم

های زندانیانِ  با توجّه به اطالّعاتی که در زندان از تجربهدیدم.  از کشور نمی "غیرقانونی" خُروجِ

یِ ناشناسی دانستم که به هر قاچاقچ شده در حینِ خُروج از کشور به دست آورده بودم، می دستگیر

یانِ ، در بینِ قاچاقچ"قاچاقچی"عنوانِ  مورانِ اطالّعاتیِ سپاهِ پاسداران، بهٴما  چون ،توان اطمینان کرد ینم

از طرفِ  کردند. دستگیر می ،نمودند ن طریق افرادی را که اقدام به فرار میایای نُفوذ داشتند و از  حرفه

کاری با  ر زیرِ فشار و شکنجه تَن به همشدند، د دیگر، برخی قاچاقچیان هم که در حینِ کار دستگیر می

بُردند و  خواستند فرار بکنند، تا دمِ مرز می گونه قاچاقچیان افرادی را که می این .دادند اطالّعاتِ سپاه می

دادند و حتّا پولِ دریافتی از اشخاص  می ها آنتحویلِ  ،را طبقِ قرارشان با نیروهای سپاه ها آنجا  در آن

 کردند.   اسداران تقسیم میرا هم با سپاهِ پ

برای من  .ر قاچاقچیِ ناشناسی اطمینان بکنمتوانستم به ه وجه نمی با داشتنِ چنین اطالّعاتی، به هیچ

راهِ  شتم که بتوانم هممن پاسپورتی ندا بود. ان که خطرِ قطعیِ جانی در میان بار نه فقط شالّق و زند این

داشت و  نگه میی مدتّمرا  ستبای می ،کرد از ایران خارج میهرکسی که مرا  تبه همین علّ .خودم ببرم

از طرفِ دیگر، چون  از کشور مرا از او تحویل بگیرند.م یا دوستان در خارج همسرتا  کرد مُحافظت می

رسی را  قابلِ دستی ها نااقدامی ابداً مصلحت نبود، خودِ این قضیّه هم امک چنینپخشِ خبر و اطالّعاتِ 

دانستند که من در فکرِ خارج شدن از کشور هستم،  تنها کسانی که در این زمان می .دکر محدودتر می



 313   (زرگو ُکشتاِر ب ن )سرکوبوفاتجلد دوم؛ ُگذر از 

 

با توجّه به همۀ این  در داخل و خارج از کشور بودند. م و یکی دو نفرِ دیگر از دوستانهمسرفقط 

 شد. ها، پیدا کردنِ قاچاقچیِ سالم و مُطمئن و باتجربه کاری صدچندان مُشکل می دلیل

یافتم،  اطالّع می ها آنی سالمِ محدودی را که خودم سُراغ داشتم یا از طریقی از وجود ها ناتمامیِ امک

دوستانی در  بام همسردرنهایت، من و گرفتم.  ای نمی کردم ولی نتیجه یگیری م با احتیاطِ کامل پِی

م در خارج از با استفاده از امکانی سال باید ن کار ایر، باهم به این نتیجه رسیدیم که خارج از کشو

دِ به این ترتیب، اوالً موضوعِ سالم و امن بودنِ قاچاقچی مور اجرا بشود. دهی و  ایران سازمان مرزهای

ثانیاً اگر عُضوی از تیمِ قاچاقچی مالِ یکی از کشورهای همسایۀ ایران  .بود دقّت و کُنترلِ بیشتری می

نگه دارد تا دوستان در خارج از کشور راه و چارۀ  طرفِ مرز در ایمنیِ کامل توانست مرا در آن بود، می می

رسید  تان در خارج از کشور به نظرشان م و دوسهمسر های بعدی را فراهم و تنظیم کنند. در ابتدا اقدام

از  .ن رابطه و امکانی را پیدا بکنیمییِ آشنا در تُرکیّه و اُروپا، چنکه شاید بتوانیم از طریقِ تُجّارِ فرشِ ایران

هایی هم کردند، و حتّا در یکی دو مورد هم من به تبریز رفتم تا با افرادی مُالقات و  و کانال اقدامیکی د

متوجّه شدم که چنین افرادی واقعاً طرح و امکانِ مُشخّصی برای خُروج از کشور، که موردِ  اکره کنم.مُذ

 قطع شد. ها کامالً ن کانالایاُمیدمان از  .دهند ایتِ من هم باشد، ارائه نمیرض

 

٨ 

 هیام از اُروپا تلفُن کرد، و با رمز به زبانِ آذری به من فهماند که را روزی یکی از دوستانِ قدیمیِ تبریزی

وپا به ایران فروش برای خریدِ فرش از اُر یک تاجرِ فرش"دوستم گفت:  .اند برای مُشکلِ من پیدا کرده را

  "خریدِ فرش هم اگر بتوانی، لُطفاً به او کُمک کُن.او را مُالقات کنی، و در  تسآید و تو بهتر ا می

خُروجِ من از ایران داشته معنایش این بود که من این شخص را مُالقات کنم، چراکه شاید او راهی برای 

خواهد  مانِ او خواهد بود و مییک هفته بعد، مادرم از تبریز تلفُنی خبر داد که کسی آخرِ هفته مهباشد. 

ان روزِ قرار بود که آن مهم .اشمن به تبریز پرواز کردم تا آخرِ هفته را  پیشِ مادرم بم مرا هم ببیند.

درم هردو به پیشوازِ و من و ما روزِ جمعه زنگِ در به صدا درآمد نزدیکِ ظُهرِ جُمعه برای ناهار بیاید.

وبش،  سالم و خوش پس ازشناختم.  را نمی ها آندو نفر در پُشتِ در بودند، که من اصالً  .مهمان رفتیم

آن شخص،  .آمده است دیگر به خانۀ مادرم می ها پیش در ارتباطی معلوم شد که یکی از این دو نفر سال

خانوادۀ ما را هم  کرد و خوبی صحبت می ، که از کُردهای اهلِ تُرکیّه بود، زبانِ آذری را به"شریف"به نامِ 

کار و شریکِ شریف، ایرانیِ اهلِ  وست و رفیق و هم، د"ایلدریم"مهمانِ دیگر به نامِ  شناخت. خوب می

 شهرِ ماکو بود.  

ها و  ها و رابطه سپس، دربارۀ خاطره .آوردیم و بعد ناهاری باهم خوردیمرا به داخلِ خانه  ها ناما مهم

 .ادرم رفت و مشغول کارهای خودش شدپس از ناهار، م های گذشته نیز باهم صحبت کردیم. آشنایی

داریم که تو  ما اطالّع"شروع به صحبت کرد:  شریفمان هم در اُتاقی باهم خلوت کردیم. من و دو میه
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رغمِ دانستنِ این قضیّه، و  علی ای. هی است که از زندان آزاد شدهو فقط چند ما زندانیِ سیاسی بودی
ی برای انجامِ ما تواناییِ کامل .ریم که تو را از ایران خارج کنیمخطرهای احتمالیِ موجود، هنوز هم حاض

 .اجناس بینِ ایران و تُرکیّه است باید بدانی که کار و حرفۀ من و ایلدریم قاچاقِ ی را داریم.چنین کار
دهیم.   و حاال ما پسران هم کارِ پدرانِ خودمان را ادامه می ها به همین کارها مشغول بودند ههپدرانِ ما د

 .ه تو را سالم به تُرکیّه برسانیمتوانیم تضمین کنیم ک یو ما م ما بسیار جااُفتاده و مُطمئن استسیستمِ 
رکیّه تا فامیل و دوستانِ شما در تُ کنم که تو را پیشِ خودم نگه دارم عالوه بر آن، من شخصاً تضمین می

و کارِ قاچاقِ انسان هم  زنیم چاقِ موّادِ مُخدّر دست نمیگاه به کارِ قا ما هیچ تو را از من تحویل بگیرند.
به دلیلِ دوستی و رفاقتِ  دو کشورِ تُرکیّه و ایران است. کارمان فقط قاچاقِ اجناس و کاال بینِ .کنیم نمی

و تو را از  قایل بشویم ءایم که در موردِ تو استثنا قدیمی، و نان و نمک خوردن، حاضر و داوطلب شده
 ".ایران به تُرکیّه ببریم

دیدم که سیستمِ  تّی سکوت کردم و اندیشیدم؛ میهای شریف تمام شد، من مُد که صحبت پس از آن

آن دیگری  .بود و در ماکو خانه و زندگی داشتطرفِ مرز  یکی بومیِ این واقعاً بسیار جالب است: ها آن

ها کارشان قاچاقِ  برای دهه .منطقۀ مرزیِ داخلِ تُرکیّه داشت طرفِ مرز بود و خانه و زندگی در بومیِ آن

گاه دستگیر نشده بودند، و بنابراین  گفت هیچ طوری که شریف می آن .ور بوداجناس بینِ این دو کش

کردند، بنابراین پاسدارها و  چون قاچاقِ آدم نمی .امنیّتی افرادی پاک و سالم باشندباید که ازنظرِ  می

نستند دا چراکه می مشکوک نبودند، ها آنهای محلّی در هردو طرفِ مرز در رابطه با قاچاقِ آدم به  پُلیس

از طرفی هم چون آشنایی با دوستان و فامیلِ ما داشتند و  .کنند فقط کارِ قاچاقِ اجناس می ها آنکه 

شریف  .داشته باشم ها آنتوانستم اطمینانِ بیشتری به  نان و نمکی باهم خورده بودند، بنابراین من می

اش با  شانس و احتمالِ آلوده بودن تبه همین علفردِ اصلی و مسئولِ این تیم کُردِ اهلِ تُرکیّه بود، و 

دیدم که شاید این تنها شانسِ  می ،کردم که بررسی می امنیّتی و سیاسیِ ایران کمتر بود. هر طور پُلیسِ

 سالمت از ایران خارج شوم. به بتوانم سالم و تاو فُرصتِ مُناسبی برای من باشد بزرگ 

گی دارم که در تاریخی  خواهم و آماده م که آیا میجا به او بگوی خواست که همان روز و همان شریف می

ره به ایران خواهد دوبا گفت که نمی می از ایران خارج بشوم یا نه؟ ها آنشده در آیندۀ نزدیک با  تعیین

  ، باالخره تصمیمب بشود. پس از فکر و بررسیِ زیادو تردید و حتّا خطری را سب کبیاید، و احیاناً شّ

ا مرگ یا ی"قولِ معروف، پیشِ خودم گفتم:  به .ن کارِ پُرخطر دست بزنمایبه  ها آنگرفتم که با تیمِ 
 دانستم که اگر موقعِ خارج شدن از کشور گیرِ پُلیسِ امنیّتیِ ایران بیُفتم، با می "خُروجِ سالم از کشور!

نِ کودکیِ او از طرفِ دیگر، بهار نزدیک به هفت سال داشت و من دورا شوم. خطرِ قطعیِ جانی مُواجه می

های  این جُدایی ی را باز از او و کِتی دور باشم.های بیشتر خواستم سال نمی .ا تقریباً از دست داده بودمر

کردم ارزش دارد که یک بارِ  فکر می .ساز شود من و کِتی و بهار مُشکل توانست برای مدّت می طوالنی

، اعالمِ ها آنبرای خارج شدن از ایران با  خُالصه، .بکنمدیگر هم دست به خطر بزنم و ریسکِ بزرگی 

 گی کردم. آماده
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آید تا من و او باهم  بارِ دیگر هم می گردد، امّا ایلدریم یک ران برنمیشریف گفت که او دیگر به ای

که سرما و برف  نظرشان این بود که شاید اواخرِ مهرماه، قبل از آن .رارومدارهای نهایی را تنظیم کنیمق

های امنیّتیِ  رویِ رعایتِ مُطلقِ جنبه ها آنهم من و هم زیاد شود، اقدام به رفتن کنیم.  ها آندر منطقۀ 

در آن ماجرا خطرِ جانی نه فقط برای من که حتّا ممکن  چراکه .کردیم کیدِ فراوان ٴقضیّه و حفظِ اسرار تا

برای مشورت و کُمک  ها آنه قرار و توجیهِ پوششیِ بینِ ما این بود ک ر میان باشد.هم د ها آنبود برای 

ها و از  باشند، و آشنایی و رابطه بینِ ما هم از گذشته می ستماّگرفتن در خریدِ فرشِ تبریز با من در 

با چنین قرار و مداری ا دوستان و آشنایانِ من رابطه داشت. زمانی است که شریف در کارِ خریدِ فرش ب

 نداختم که برگردند.  را راه ا ها آناز هم خُداحافظی کردیم و من 

به او گفتم که یکی از دوستانِ من  چه کاری با من داشتند؟ ها آنپُرسید که  ، مادرم ها آنپس از رفتنِ 

دانم که آن  نمیو به اُروپا بفرستند.  بخرندرا فرستاده بود تا برایش فرشِ تبریز  ها آندر خارج از کشور 

ن باره نگفت و نپرسید.  ایدیگر چیزی در  اما و قانع بود یا نه؟کرد  مرا قبول موقع آیا مادرم این توضیحِ 

حاال فقط نگرانیِ زیادی ه کار و زندگیِ خودم مشغول شدم. من به تهران برگشتم، و طبقِ روالِ معمول ب

، او رسیدم که پس از رفتنِ منت می .برای آزادی شده بود داشتم برای برادرم که ضامنِ شخصیِ من

ویِ رفتار و ثیرهای مُشخّصی هم رٴن بود، و طبعاً تام. این قضیّه مشغلۀ اصلیِ ذهنیِ بشوددُچارِ مُشکلی 

که با شریف و  کردم، هیچ راهی جُز این وتحلیل می هر طوری که فکر و تجزیه گذاشت. روحیّۀ من می

 رسید. به نظرم نمی ،ایلدریم از ایران خارج شوم

نِ مادر و خانواده معموالً یکی از دوستانِ قدیمیِ خودم از دورا رفتم، غیراز دیدنِ به تبریز می هر بار که

زدیم و از خاطراتِ  ی تبریز قدم میها نامانندِ دورانِ گذشته باهم در خیاب .دیدم دانشگاهِ تبریز را هم می

رفتیم.   انِ مُشترک میگاهی هم باهم به دیدارِ دوست .کردیم های زندگی صحبت می هگذشته و از تاز

شناسد؟  او که مرا مانندِ برادر  بار من از او پُرسیدم که آیا امکانی برای خارج شدن از ایران می ل، یکاوای

کردم  کار بود، وقتی این پُرسش را از او داشت و درضمن هم همیشه فردی نسبتاً مُحافظه دوست می

باشم تا ی نزنم، و مُنتظر ن کارِ خطرناکیاز من تعهّد گرفت که دست به چن .شدّت نگران و آشُفته شد به

العملِ  کردم تا عکس من هم فوری موضوع را عوض کردم و گفتم که شوخی میراهی قانونی پیدا بشود. 

 و خطرِ استریسک پُرر برای من بسیار اطمینان دادم که ابداً چنین فکری ندارم و این کا .او را ببینم

اش را تاحدّی راحت  او را قانع و خیالکنم.  نمی ن کار راایگاه  هیچ تبه همین علّ بر دارد؛جانی در 

 کردم.  

پس از  قرار داشتم تا باهم قدمی بزنیم. بعد از دیدارم با شریف و ایلدریم، همان روز باز با این رفیق

از  ،که مُدتّی قبل به او داده بودم را تعهّدی که دفعه رو به من کرد و گفت م، یکساعت که باهم بودی نیم

ارم.  کید کردم که ابداً چنان قصدی ندٴمن هم دوباره تااناً دست به کاری احمقانه نزنم. و احییاد نبرم 
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زود به  تغییرِ حالتِ من مشکوک شد که احیاناً برای چنان منظوری من زود بهکنم که آن روز او  فکر می

 کنم.اش را راحت  خیال دم تا از او رفعِ نگرانی نموده،سعیِ زیادی کرآیم.  تبریز می

 

٩ 

یور برای مُعرّفی به کُمیته من اواخرِ شهر مُعرّفیِ مرا ماهانه کرده بود. کارِ ،دو ماه پیش، بازجویِ کُمیته

ام تقریباً راحت بود  خیال .نکردم سهای بازجو حّ لئواو تردیدی در س کگونه شّ و خوشبختانه هیچ رفتم

اوایلِ مهرماه، من روزها را در سرِ  های من ندارند. امها و اقد سافرتگونه اطالّعی در موردِ مُ هیچ ها آنکه 

ام  کردم که روالِ زندگی سعی می .گُذراندم و برادران یا دوستان میها را هم در منزلِ خواهران  کار و شب

مادرم خبر داد که ایلدریم تلفُن کرده و گفته است که  ترین حالت باشد. روزی ترین و طبیعی یبه عادّ

روزِ یازدهِ  .ه مادرم گفتم که من هم خواهم آمدب آید. برای خریدِ فرش به تبریز میمهرماه  روزِ دوازدهمِ

ناهاری باهم خوردیم و بعد دو  .مهر به خانۀ ما آمد ایلدریم روزِ دوازدهِ مهر به تبریز و پیشِ مادرم رفتم.

عنی آخرین جُمعۀ ماه، وهفتُمِ مهر، ی شریف و من بیست"ایلدریم چنین گفت:  نفری به صحبت نشستیم.
جا  من تو را آن .اید خودت را به شهرِ ماکو برسانیروز، ب آن کنیم. نهاد می عملیّاتِ خروج پیشرا برای 

و از آن به بعد مسئولیّتِ بُردنِ تو تا مرزِ تُرکیّه را من به عُهده خواهم داشت.   کنم می سرِ قراری مُالقات
مسئولیّتِ نگهداریِ تو در داخلِ  او تو را به داخلِ تُرکیّه ببرد.اد تا جا تو را تحویلِ شریف خواهم د در آن

گیِ الزم برای رفتن  سپس، ایلدریم از من پُرسید که آیا آماده ".تُرکیّه را شریف به عُهده خواهد داشت

حساب کردم و دیدم که آخرین جُمعۀ مهرماه سه روز پس از ین جُمعۀ مهرماه را دارم یا نه؟ در آخر

به این ترتیب، پس از  نابراین بسیار مُناسب خواهد بود.ریخِ مُعرّفیِ من به کُمیتۀ انقالب است، و بتا

رویِ تاریخِ بود.  آبان، فاصلۀ زمانیِ خوبی خارج شدنِ من از ایران، و تا رسیدنِ تاریخِ مُعرّفیِ بعدی در ماهِ 

 عملیّات باهم توافُق کردیم. 

 .عالمتِ سالمتی و غیره به من داد راه با ی شبیه به قرارهای تشکیالتی همگاه، ایلدریم وعدۀ مُالقات آن

در  "ردارقصرِ س"در یک بنایِ تاریخی و توریستی به نامِ  ،تِ دویِ بعدازظُهرِ آن روزِ جمعهقرار برای ساع

هرِ ماکو چنین گفت که اگر من احیاناً در آن روز با فامیل یا دوستان تا ش او همبیرونِ شهرِ ماکو بود. 

یی واردِ آن مکانِ تاریخی خُداحافظی کنم و سپس خودم تنها ها آنبیایم، باید جلوتر از محّلِ قرار از 

اگر  .شده در دستِ راستم بود ای لوله هعالمتِ سالمتی برای من در سرِ قرار، عبارت از گرفتنِ مجلّبشوم. 

باید به سمت و المتی موجود نیست و او نداد که س بود، نشان می لوله شده نمی مجّله در دستِ راستم

راه  احتمالِ زیاد مسیرِ تبریز تا ماکو را با ماشینِ سواریِ دوستم، هم من به او گفتم که به سُراغِ  من بیاید.

 گرچه من بومی و اهلِ آذربایجان بودم امّا به هر صورت داشتنِاش، خواهیم آمد.  خودش و خانوادهبا 

ایلدریم هم کامالً با این  بود. برای وضعیّت و شرایطِ من میضروری و مُناسب  خانواده در ماشین پوششی

 قضیّه مُوافقت داشت.  
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نهاد کردم  پیشمن و ایلدریم باهم خواهیم بود.  داشتیم برای زمانی که حاال، ما باید توجیهِ مُناسبی می

قۀ ماکو کارِ ناسم و باهم در منطش که او و پدرش را از قبل می تاجرِ فرش از بازارِ تبریز باشم که من

بنابراین قرارومدارهایی باهم گذاشتیم و  نهادِ من مُوافقت داشت، این پیشاو با  کنیم. خریدِ فرش می

های امنیّتی و حفظِ  مسألهدر پایان، دوباره هردو رویِ موضوعِ رعایتِ الّعاتِ الزم را مُبادله کردیم. اط

داشتم،  ی با او نمیستماّقرار من دیگر  یم از من خُداحافظی کرد و رفت.درایل گاه آن .کید کردیمٴاسرار تا

 که او را سرِ قرارمان در آخرین جُمعۀ مهرماه ببینم. تا این

 

١٠ 

 آخرین مُراجعه و مُعرّفی در کُمیتۀ انقالب...

نهایی را  های الزم و رکحاال باید تداماندم، و سپس راهیِ تهران شدم.  دو سه روزِ دیگر هم در تبریز

وجه از این عملیّات مُطلعّ و یا در آن درگیر  خواستم فامیل در داخلِ کشور به هیچ چون نمی دیدم. می

گرفتم که فقط روزِ پنجشنبه قبل از پرواز به تبریز، مانندِ همیشه از خواهران و   باشند، بنابراین تصمیم

روم. قرارم  مادر چند روز به تبریز می ای دیدارِبگویم که بر ها آنبرادرانم در تهران خُداحافظی کنم و به 

بار، قبل از رفتن به کُمیته، شدیداً نگران  بود. این وچهارمِ مهرماه به کُمیته روزِ بیست برای مُعرّفیِ خود

ی به هر صورت، داخلِ کُمیته شدم و پاسدار ر آن آخرین روزها قضیّه لو برود.ترسیدم که د بودم و می

پس از تکمیلِ یک فُرم و  وجواب را شروع کرد. لئوابعد هم بازجو آمد و س .به اُتاقی بُردطبقِ معمول مرا 

جواب دادم:  "وآمدی داری؟ با کسی هم رفت"پُرسید:  دفعه لِ عُمومی، یکئواجواب دادن به چند س

هم هیچ مُسافرتی "پُرسید:  سپس ".کنم وآمد می رفت فقط با اعضای فامیل و برخی دوستانِ قدیمی "
از  هم در این نوبتِ مُعرّفی ها و آن بار در آن ماه لِ آخر را برای نخُستینئواوقتی بازجو این س "؟روی می

  "فاز از من پرید. سه برقِ"قولِ معروف  من کرد، به

دو راه بیشتر نداشتم: یا باید  بنابراین .اند رفتنِ من به تبریز مُطلع شدهاز  ها آنکردم که حداقّل  فکر می

اش را هم قبول  اقبنمودم و عو که کامالً کتمان می ام، و یا این پذیرفتم که به تبریز رفته وطلبانه میدا

حال   بود، و در عینِ ۀ منعِ مُسافرت میپذیرشِ رفتن به تبریز به معنای زیرِ پا گذاشتنِ ضابطکردم.  می

 .فتم که کامالً زیرِ همه چیز بزنمگر  تصمیمکرد.  های دیگری هم باز می موضوعها و  لئواراه را برای س

  ".البتّه که نه؛ من اجازه ندارم که به جایی خارج از تهران مُسافرت کنم"دادم:  گونه جواب بنابراین، این

یی مربوط به کارم و ها های معمولی و صحبت لئواو به پُرسیدنِ س ن قضیّه را دنبال نکردایبازجو دیگر 

من هم  ".بینیم جا می ماهِ دیگر باز شما را در این"و گفت:  احافظی کردغیره پرداخت. بعد هم با من خُد

پشِ قلبم مانندِ دورانِ بازجویی در زندان، شدیداً طی کردم و از کُمیته بیرون آمدم. ضربان و خُداحافظ

ردم و چایی خو ی در همان حوالی نشستما هناخ تُند و سریع از کُمیته دور شدم و در قهوهاُوج گرفته بود. 

های  از مُسافرتاطالّعی  ها آنو تردیدِ زیادی وجود و مغزم را پُر کرده بود: آیا  کشّ تا کمی آرام بشوم.
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های اخیر و جدید را  لئوارابطۀ من با شریف و ایلدریم اطالّع دارند؟ آیا بازجو این س من دارند؟ آیا از

و  کی دو روزِ بعد را در تهران در شّکخُالصه، یید یا هدفی پُشتِ آن بود؟ پُرس شانسی و تصادفی می

گذراندم، امّا دیگر مُصمّم بودم که به کارِ پُرخطرِ خُروج از ایران دست بزنم و خودم  تردید و دلهُرۀ زیادی 

 را از آن مخمصه نجات بدهم.  

در  م.در منزلِ برادرم متین جمع بشوی ،قرار بود با خواهران و برادرانم در تهران روزِ چهارشنبه عصرِ

  آخرِ شب هم با همه .روم یدارِ مادر به تبریز میخبر دادم که فردا برای چند روز جهتِ د ها آنجا به  آن

شب را منزلِ برادرم متین ماندم، و روزِ های خودشان رفتند.  به خانه ها آنو  خُداحافظیِ معمولی کردم

ستین کاری که در تبریز انجام دادم، این بود نخُ ران رفتم و به تبریز پرواز کردم.پنجشنبه به فُرودگاهِ ته

برای رفعِ نیازهای ضروری و  .امریکایی تعویض کردم ی هزار دالرِکه مقداری پولِ ایرانیِ خودم را برا

شریف و ایلدریم گفته  داری دالر پیشِ خودم داشته باشم.خواستم مق احتمالی و اضطراری در تُرکیّه، می

 فقط قرار بود که لباس و کفشِ گرم و مُناسبی بپوشم.   ؛دم داشته باشمه نباید چیزی با خوبودند ک

دلهُره و کردم که بیچاره مادرم در  احساس می .عصر را با مادرم در خانه گذراندمروزِ پنجشنبه، ظُهر تا 

اش  مادری مادرم طبعاً با حّسِ .م احتماالً همین وضعیّت را داشتمخودِ من هبُرد.  نگرانی به سر می

رای چه منظوری به تبریز بار من ب د که اینکه اطالّعی داشته باش بدونِ آن ،کرد حالتِ مرا درک می

و قرار است که جُمعه برای یکی دو روز  م که آن شب را مهمانِ دوستی هستمبه مادرم گفت ام. آمده

من این بود که وقتی  تصمیمِگردم.  زِ دیگر باز پیشِ او برمیگفتم که دو سه رو .مُسافرت برویمبه باهم 

دانستم که با حضورِ من  یم .ام و بگویم که از ایران خارج شدهسالم به تُرکیّه برسم، به مادرم تلفُن کنم 

بسیار  ،که من سالم از ایران خارج شده باشم او همواره نگرانِ من است، و بنابراین از این در کشور

 شود. حال هم می خوش

ها  و قیافه به بازاریها را هم کمی کوتاه کرده بودم تا ازنظرِ تیپ  و سبیلریشی داشتم  آن روزها من ته

ی حتسبی .راهِ کوهستانی انتخاب نموده بودملباس و کفشِ مُناسبی هم برای عملیّات و مسیر و  .بخورم

 ای که صمد اسالمیِ دستمالِ ابریشمی .وانم تویِ راه در دست داشته باشمهم با خودم آورده بودم تا بت

یک پُولیورِ مُتعلّق به  .جیبِ خودم گذاشته بودم در زندان به من یادگاری داده بود را نیز در ٣٢طاهری

یادگاری برداشته بودم، را هم پوشیده بودم تا بتوانم  به اش ها از ساک مُحمّدرضا طبابتی، که بعد از اعدام

 با خودم از ایران خارج کنم. 

 

١١ 

با یکی از دوستانِ خوبِ دورانِ کودکی و نوجوانیِ خودم برای این دفعۀ پیش که در تبریز بودم، 

جا بمانم.   پنجشنبه شب وعده گذاشته بودم؛ قرار بود که برای شام به منزلِ او بروم و شب را هم در آن

ۀ خُالصه، اوّلِ شب از مادرم خُداحافظی کردم و او را گرم و مُحکم در آغوش گرفتم، امّا چیزی دربار

خوردیم و صحبتی  شامی جا  آن م رفتم.با تاکسی به منزلِ دوست گاه آن .ن از ایران به او نگفتمخارج شد
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خارج شدن از ایران را به او قبل از خواب، من کُلیّاتِ برنامۀ  باهم کردیم تا باالخره وقتِ خوابیدن شد.

باهم به شهرِ ماکو برویم سپس از او خواستم که اگر مُمکن باشد، روزِ جُمعه برای سفری تفریحی  .گفتم

ارهای بعد هم قرارومد .گونه تردیدی پذیرفت بدونِ هیچ با کمالِ میل و ساند.جا بر تا او بتواند مرا به آن

و مادرش  همسرشموضوعِ مُسافرتِ تفریحیِ فردا را به  کهاو بلند شد و رفت  الزم را باهم تنظیم کردیم.

قرار بود که  ند.های الزم را ببین نیکِ فردا تدارک ود برای پیکهمان شب یا صُبحِ ز ها آنتا  اطالّع دهد

نظرم درصورتِ  به زیرا ،اش نگوید ز کشور چیزی به خانوادهدوستم در موردِ قصدِ من برای خارج شدن ا

مورانِ ٴدر طولِ راه و در برخورد با پاسدارها و ما ها آنهای  ن موضوع، رفتار و حالتایاطالّع نداشتن از 

 بود.   تر می عاتی و مرزی طبیعیاطالّ

جُدا  ها آنمن از  ،درضمن، قبل از خواب به دوستم توضیح دادم که فردا در شهرِ ماکو بعد از ناهار

اش فقط  به خانواده جا، پس از رفتنِ من، از او خواستم که در آن .واهم شد و خودم تنهایی خواهم رفتخ

دوباره به  گردم. ز برنمیبه تبری ها آنام و با  ماندنی شده توضیح دهد که من برای انجامِ کاری در ماکو

اش هیچ اطالّعی از کار و نیّتِ من نداشته باشند، رفتارشان  زد کردم که اگر خانواده دوستم گوش

قرار شد که خودش هم، درصورتِ را تهدید نخواهد کرد.  ها آنتر خواهد بود و هیچ خطری هم  طبیعی

اطالّعی  کُلیّ اظهارِ بی طورِ لی، از برنامه و قصدِ من برای خُروج از کشور بهو مُشک مسألهپیش آمدنِ 

 فت که اگر خطری هم پیش بیاید،گ حال با شُجاعت میِ  پذیرفت، ولی در عین بکند. او این موضوع را 

 یم.و سپس گرفتیم خوابید ،از صمیمِ قلب از او تشّکُر کردم من گیرد. مسئولیّت را به عُهده می شخصاً

های مُهّم در زندگیِ  های پس از آن، یکی از اتفّاق از کشور در دورانِ انقالب و سال "غیرقانونی"خُروجِ 

گانِ به رژیمِ  کردند وابسته هایی از مردمِ ایران شد. در جریانِ انقالب، اغلبِ اشخاصی که فرار می بخش

و با ثروت و پولِ  "ونیقان"های  ها از راه از این در ابتدا، بسیاری بودند.  ها آنهای  شاه و یا اعضای خانواده

گونه افراد به  پس از به قُدرت رسیدنِ نیروهای اسالمی به رهبریِ خُمینی، این امّا ،گریختند فراوان می

در  "غیرقانونی"خُروجِ  آوردند. وایی و آبیِ کشور روی میاز طریقِ مرزهای زمینی و ه "غیرقانونی"فرارِ 

چنان  انقالب هم هم پانزده سال پس از یامیِ مرزهای کشور، حدوداً تا ده سترده از تماسطحی نسبتاً گُ

، فرار از شرق به پاکستان و افغانستان، از جنوب به ر رابطه با مرزهای گوناگونِ کشوردادامه داشت. 

ط در فق .گرفت ویژه به تُرکیّه صورت می بههای خلیج، و از غرب هم به عراق و  نشین کویت و شیخ

های شوروی صورت  جُمهوریفرارهای مُشخصّی هم از مرزهای شُمالیِ کشور به  صیی خاّها نازم

تر از آن،  فرار از آذربایجانِ ایران به تُرکیّه و عراق عُموماً از مرزهای منطقۀ خوی یا کمی پایین گرفت. می

خواستند مرا ببرند،  ایلدریم میای که شریف و  از منطقه .گرفت کُردنشینِ ایران، صورت می و از مناطقِ

نُدرت فرار و خُروجی صورت  ترین نُقطۀ مرزی در غربِ ایران در اطرافِ شهرِ ماکو، به یعنی از شُمالی

 گرفت.   می
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های سیِ خُرداد، سیلِ مُخالفینِ  ویژه در دو سه سالِ پس از درگیری های خونینِ دهۀ شصت، به در سال

به همان ترتیب هم کُنترلِ  .یافت شدّت افزایش  ر بهاز مرزهای کشو "غیرقانونی"حکومت برای عُبورِ 

مرزهای کشور که تا این زمان، چه در رژیمِ شاه و چه در رژیمِ خُمینی، با جدیّت و دقّتِ خاصّی انجام 

 بهها یا صدها کیلومتر مانده  ها، از ده حاال در اغلبِ منطقه گشت. تر  تر و مُنظّم گهان مُحکمنا ،شد نمی

نیروهای سپاهِ پاسداران و اطالّعات و امنیّت  ،عالوه بر نیروهای ژاندارمری یا پُلیسِ مرزبان خّطِ مرزی

های مرزیِ آذربایجان، که  در منطقه پرداختند. همه چیز و همه کس می بندان و کُنترلِ هم به جادّه

نیز کُنترلِ شدیدی موجود بود.  گرفت،  جا صورت می زیادی در این دوره از آن "غیرقانونیِ"های  خُروج

توانستند از سدّهای مُتعدّدِ پُلیسی و امنیّتیِ  دُشواری می در آن دوران، حتّا اهالیِ آذربایجان هم به

 موجود در منطقه عُبور بکنند.

 

١٢ 

 من از کشور... "غیرقانونیِ"خُروجِ 

قبل از حرکت به او یادآوری  .ادیماُفت جمعی با ماشینِ بنزِ قدیمیِ دوستم راه صُبحِ روزِ جُمعه، ما دسته

دوستم ازارِ تبریز مُعرّفی خواهم کرد. فُروشی از ب عنوانِ فرش کردم که در طولِ راه، من خودم را به

و مادرش هم در حجابِ کامل به  همسرکرد، من در صندلیِ جلو پیشِ او نشسته بودم، و  رانندگی می

یک هم در ن های ناهار و پیک وسیله لیِ عقب نشسته بودند.صند راهِ دو فرزندانِ خُردسالِ دوستم در هم

ی مُناسبی در مرا در جا صُبح قبل از راه اُفتادن، من و دوستم هزار دالرِ صندوقِ عقبِ ماشین بود.

صُبحِ  ویژه پیشِ من پیدا نشوند. رها بهکه اگر احیاناً در راه ما را بگردند، دال تا این ماشین جاسازی کردیم

خواستیم که حتماً  میدوداً سه ساعت تا ماکو راه بود. های مُختلف ح راه اُفتادیم، چراکه با توقّفزود 

بعد هم قرار بود که در شهرِ  .نیک بکنیم ر جایی برای ناهار پیکظُهر به اطرافِ شهرِ ماکو برسیم تا د

های  نیک به نزدیکی رای پیکالبتّه، من و دوستم در نظر داشتیم که ب اصطالح به گشت بپردازیم. ماکو به

 همان محّلِ قرارِ من، یعنی به اطرافِ قصرِ سردار در بیرونِ شهرِ ماکو برویم.

ما از ایستگاهِ پُلیسِ راه و یکی دو کُنترلِ پُلیسی و امنیّتیِ دیگر  ،پس از راه اُفتادن از تبریز، در آن مسیر

 ،منطقه پاسدارها و نیروهای امنیّتیِ . از ابتداخوی رسیدیمراهیِ  که به نزدیکیِ سه هم گذشتیم تا این

ها در صفی طوالنی  ماشینراهیِ خوی برپا کرده بودند.  سه مقّرِ اصلیِ کُنترلِ خودشان را در همین

راهیِ خوی برسند و موردِ بازرسی و تفتیش قرار  بندانِ سه آرام در جادّه در حرکت بودند تا به جادّه آرام

و مرزِ بازرگان ادامه  خودشان به سمتِ شهرِ خوی یا به سمتِ ماکو به راهِ ،بعد از آن هم .گیرندب

گونه  مُرتّب از درون به خودم این .رامشی نسبی نگه دارمکردم که خودم را در آ من سعی می دادند. می

داریم  ،نیک در این روزِ تعطیلیِ جُمعه کبرای تفریح و پی ،ما آذری هستیم و"کردم:  تلقینی می
گیریم، و هیچ دلیلِی هم برای نگرانی موجود  و تردید قرار نمی کما موردِ شّ .رویم گی به ماکو می دهاخانو

ها و  تا ببینم که بازرسیِ ماشین ین جلوترها را هم زیرِ نظر داشتمدرضمن، از شیشۀ ماش ".نیست
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اش  ارها به سُراغت پاسدداش دیدم که هر ماشینی که نگه می د؛ میگیر جام میگونه ان ها چه سرنشین

 گشتند.   کردند و ماشین را هم حسابی می وجو می تکِ افرادِ سرنشین پُرس و از تک رفتند می

پاسداری جلو آمد و ابتدا برای  م و دوستم ماشین را مُتوقّف کرد.بندان رسیدی زودی ما هم به جادّه به

طرفِ راننده رفت و پس از  به سسپ .و همه چیزِ ماشین را ورانداز کردیکی دو دقیقه فقط همه کس 

دوستم رویم؟  کُجا و برای چه منظوری میآییم و به  سالم و علیک، از دوستم پُرسید که از کُجا می

پاسدار پُرسید که آیا  ماکو. گردی و دیدنِ شهرِ رویم به جُمعه جواب داد که تبریزی هستیم، و داریم می

م، و شب روی دوستم جواب داد که فقط برای طولِ روز می مانیم؟ دیم یا شب را در ماکو میگر عصر برمی

پاسدار از  کننده بود. ما، طبعاً بسیار کُمکگی و آذری بودنِ  ترکیبِ خانوادهباید به تبریز برگردیم. 

 کند.   فُروشی می در بازارِ تبریز فرش دوستم جواب داد که ستم پُرسید که شُغل و کارش چیست؟دو

پاسدار ابتدا به دوستم دستور  امّا ،کردم وجواب آماده می لئواخودم را برای س زمان، من هم داشتم هم

نیک و ناهار در  های پیک از پتو و وسیله ما چیزِ زیادی غیر صندوقِ عقبِ ماشین را باز بکند. داد که

مد. طرفِ پنجرۀ من آ ه بعد بهپاسدار رفت و صندوقِ عقب را بازرسی کرد، و چند دقیق تیم.جا نداش آن

با جدیّت و بدونِ تعلُلّ  .با افرادِ داخلِ ماشین از من کردام  الِ معمولی دربارۀ شُغل و رابطهئویکی دو س

دیگر می باشیم. نوعِ لباس و  فُروش هستم، و ما دوستانِ نزدیک و خوبِ هم گفتم که در بازارِ تبریز فرش

او کمی بیشتر  داد. ریِ سُنتّیِ معمولی نشان میانداختن و غیره واقعاً مرا مانندِ یک بازا حریش و تسبی ته

داخلِ ماشین و اعضای خانوادۀ دوستم  پُرسشِ دیگری از من نکرد و رفت. سپس مرا ورانداز نمود، ولی

چادُرِ مشکی و با دوتا طبعاً، دو زن با  نکرد. ها آنلی از ئوارا هم موردِ بررسیِ دوباره قرار داد، ولی هیچ س

پس از یک کرد.  ین پاسدارِ جوان ایجاد نمیو تردیدِ زیادی را برای ا کاشین، شّقبِ مندلیِ عبچّه در ص

دوستم  بیُفتیم و عُبور بکنیم. گیِ ما، باالخره دستور داد که راه شناسانۀ دیگری به همه نگاهِ طوالنیِ روان

   راهیِ خوی گذشتیم. آرامی ماشین را به حرکت درآورد، و ما سالم و موفّق از سه به

ی برای نگرانی بودند و مورد و دلیل  الفی نکردهدر چنین موردهایی، حتّا افرادِ معمولی هم که هیچ کارِ خ

دُرست مانندِ این بود که از  .کشیدند نَفَسِ راحتی می ،گرفتند نداشتند، وقتی اجازۀ عُبور از پاسدارها می

 .کشیدیم هم تاحدّی، نَفَسِ راحتی و دوستم  طورِ قطع و یقین، من به ازداشت یا زندان آزاد شده باشند.ب

ی پُرخطر در آن مسیر برای افرادی ها ناترین موردها و مک راهیِ خوی یکی از بزرگ دانستیم که سه می

، امّا وجود داشتهای دیگری در آن مسیر  بندان و کُنترل پس از آن، باز هم جادّه باشد. ندِ من میمان

 گاهِ ویژۀ خودش را داشت. خاصّ و جای و خُوفِ "شُهرت"راهیِ خوی  سه
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را به جایِ  ها آنخواهد  اش مطرح کرد که می شدیم، دوستم با خانواده وقتی به شهرِ ماکو نزدیک می

حال شدند که باالخره  ها خوش و ناهار خوردن ببرد؛ بچّه نیک رونِ شهرِ ماکو برای پیکباصفایی در بی

طرفِ منطقۀ قصرِ سردار  به انند بازی بکنند و غذایی بخورند.تو می ها نآکنیم و  برای مُدتّی توقّف می

پتوها را در  سپس .خوبی در کنارِ جادّه پارک کردیم جا در مرتعِ سرسبز وهای آن رفتیم و در نزدیکی

 و مادرِ دوستم به تدارُکِ همسرها به بازی مشغول شدند،  بچّه ن و بساطِ ناهار را برپا نمودیم.جایی په

درواقع، من از دوستم  پرداختیم. زدن ناهار پرداختند، و من و دوستم هم باهم در آن دُوروکنار به قدم

دویست یا سیصد  حدوداً .محّلِ قرار را از دور بررسی بکنمخواستم که باهم کمی راه برویم تا من بتوانم 

پیشِ  بعدرا کمی بررسی کردیم،  و اوضاع زدیم جا قدمیدم با قصرِ سردار فاصله داشتیم. دُوروبرِ آنق

.  پذیر بود مُالیم و دل کردیم؛ هوا آفتابی و پاییزی، ناهار را باهم خوردیم و بسیار صفاخانواده برگشتیم. 

ران دوستم هم که از کارِ من اطالّعِ کُلّی داشت، شاید برای من کمی نگ .طبعاً، من اندکی دلهُره داشتم

 راز کشیدیم و اندکی استراحت کردیم.ار روی پتوها دهبود. پس از نا 

شوم، و  جُدا می ها آناش اطالّع داد که من برای انجامِ کاری از  های ساعتِ دو، دوستم به خانواده نزدیک

چنین  من رفتم و مجّله و کُتِ خودم را از ماشین، و هم داد. راهِ خودشان ادامه خواهند  بدونِ من به ها آن

وگو  از خانواده خُداحافظی نمودم، با دوستم جُداگانه گفت اسازی، برداشتم.زار دالر را از جیواشکی ه

ا گرم و صمیمانه در آغوش او ر و کردم، راش تشکّ مُحبّت و حمایتکردم؛ از فداکاری و شُجاعت و 

راه و به  د، و اگر من تا آن موقع برنگردم،ونیم مُنتظر شون جا تا ساعتِ دو به او گفتتم که همانکشیدم. 

تراحت طورِ طبیعی به اس از او خواستم که ابداً کُنجکاوی نشان ندهند، و به .برنامۀ خودشان ادامه بدهند

 طرفِ قصرِ سردار راه اُفتادم.   زنان به از او جُدا شدم و قدم گاه و تفریحِ خودشان بپردازند. آن

مجّله را لوله کردم و  گاه سی کردم. آندُوروبرِ قصر را کمی بررابتدا  .جا شدم واردِ مُحوّطۀ حیاط و باغِ آن

مانندِ یک توریستِ معمولی، به گشت و تماشا پرداختم.   .راستم گرفتم و داخلِ ساختمان شدمدر دستِ 

دیگر را دیده  مانندِ دو دوستی که تصادفی هم .ای ظاهر شد گهان ایلدریم از گوشهچند دقیقه بعد، نا

تا مُطمئن باشد  از بیرون مُواظبِ من بودگفت که او  یلدریم میا شند، به گرمی باهم روبوسی کردیم.با

جا گشت زدیم و سپس از ساختمان خارج  اندکی باهم آن شوم. اک و سالم هستم و تعقیب نمیکه پ

در حالی که با ماشینِ ایلدریم از  وار شدیم تا به شهرِ ماکو برویم.طرفِ ماشینِ او رفتیم، و س به .شدیم

 ها آن .اش را برای آخرین بار دیدم یلگذشتیم، دوستم و فام نیکِ ناهارِ خودمان می بغلِ محّلِ پیک

 مشغول بودند و احتماالً مرا در داخلِ آن ماشینِ ناآشنا ندیدند. 
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 سویِ مرزِ ایران و تُرکیّه... حرکت به

دش در آن زندگی و فرزن همسردر شهرِ ماکو، به خانۀ کوچک و معمولیِ ایلدریم رسیدیم که او با 

 "حسن"تا برادرش مُنتظر بودیم نِ چای شدیم. نوشیدمن و او در اُتاقی نشستیم و مشغولِ  کردند. می

به روستا به ما کُمک و رسیدن تا ظاهراً در رفتن  آمد می ها آنگیِ  از روستای خانواده . اوهم از راه برسد

 ببینند.تدارُک  به روستارا رفتند تا برنامۀ رفتنِ ما  پس از رسیدنِ حسن، ایلدریم و او از اُتاق بیرون کند.

و ایلدریم از من پُرسید که  برگشتند ها آنساعت  پس از نیم ستراحت در آن اُتاق شدم.ا مشغولِمن هم 

ندارم جُز هزار  ام، چیزِ دیگری هایی که پوشیده گفتم که غیراز لباسراهِ خودم دارم؟  چیزهایی همچه 

اگر احیاناً پُلیس مشکوک بشود و ما را  ،توضیح داد که در آن مسیری که خواهیم رفت دالرِ امریکایی.

از من خواست که  .فتداُ بگردد و دالرهای امریکایی را پیشِ من پیدا بکند، کّلِ عملیّات به خطر می

، دالرها گفت که پس از رسیدن به مرز می در جاسازیِ ماشین قرار بدهند. ها آندالرها را به او بدهم تا 

یک  .لحاظِ امنیتّی کامالً منطقی بود حرفِ او بهبه من بدهد. دهد تا او در تُرکیّه  را به شریف تحویل می

بود.   برانگیز می در آن منطقۀ مرزیِ کوهستانی، بسیار شّک ، با هزار دالرِ امریکایی در جیبفردِ غریبه 

اعتماد  ها آنهزار دالر چیزی نبود که بابتِ آن به  من که قرار بود جانم را به دستِ آن دو برادر بسپارم،

جاسازی  را به حسن داد تا در ماشینِ خود ها آندالرها را تحویلِ ایلدریم دادم و او هم بالفاصله  .نکنم

 کند.

ماشینِ خودم من و تو در "داد:  گونه به من توضیح می ایلدریم برنامۀ رفتن به روستای خودشان را این
به این ترتیب، اگر برای ما  کند. حسن هم با ماشینِ خود اندکی بعد از ما حرکت می .اُفتیم جلوتر راه می

شهرِ ماکو حدوداً بیست دقیقه  تالش بکند. به ماتواند برای کُمک  شود و می میاتّفاقی بیُفتد، او متوجّه 
ه در این منطقه است، تُرکیّ ساعت از مرزِ بازرگان، که مرزِ رسمی برای ورود و خُروج بینِ ایران و تا نیم

کند، و سپس در داخلِ ایران  جادّۀ ترانزیتِ اصلی بینِ تُرکیّه و ایران از مرزِ بازرگان عُبور می فاصله دارد.
تهران و به مرکزِ ایران  درنهایت هم، از تبریز به ؛یابد شود و تا تبریز ادامه می میاز منطقۀ ماکو رد 

پس از طّیِ مسافتِ  .کنیم سمتِ مرزِ بازرگان حرکت می نزیت از ماکو بهما در همان جادّۀ ترا رسد. می
راهی، ما  در آن سه شود. نیروهای امنیّتی کُنترل می رسیم، که معموالً توسّطِ راهی می کوتاهی به یک سه

ه تُرکیّهای بینِ ایران و  این جادّۀ فرعی به سمتِ کوه .پیچیم جادّۀ فرعی در سمتِ چپ می به داخلِ یک
ستانی تا خّطِ مرزی، چندین روستا وجود دارند که روستای ما هم در آخرِ آن هرود. در آن مسیرِ کو می
راهی سالم بگذریم، تا رسیدن به روستای ما در نزدیکیِ مرز، خطرِ  اگر از آن سه و دمِ مرز قرار دارد.راه 

اعت یا کمی بیشتر رانندگی ی ما، یک سراهی تا روستا از سه کند. ری قاعدتاً ما را تهدید نمیمُهّمِ دیگ
 ها آنخطری از بابتِ  .تگاهِ کُنترل دارندهای مرزی ایس ها و پُلیس در آن مسیر، چندین جا ژاندارم داریم.

عنوانِ اهالیِ یکی از روستاهای محّلی، برای پُلیسِ منطقه  چراکه، من و برادرم، به برایمان وجود ندارد.
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آوریم،  بریم و می عالوه بر آن، ما بابتِ اجناسی که می  کاری به ما ندارند.معموالً ها آنآشنا هستیم و 
 ".دهیم وحساب می ها حقّ مُرتّب به این

ونیمِ بعدازظُهر از خانۀ ایلدریم راه اُفتادیم؛ یعنی اوّل من و ایلدریم در ماشینِ سواریِ  حدودِ ساعتِ سه

من و ایلدریم برای باهم بودنِ خودمان، این توجیه را  بعد هم حسن با ماشینِ جیپِ خودش.او، و اندکی 

فُروشی از تبریز هستم که سابقاً برای خریدِ فرش و گلیم و قالیچۀ  تنظیم کرده بودیم که ظاهراً من فرش

حاال هم باز برگشته بودم که  .ام کرده کُمکِ پدرش خریدهایی می ام و با آمده می ها آنمحّلی به روستای 

من و ایلدریم  م. البتّههست ها آنیکی دو روزی هم مهمانِ  در همین رابطه و نجام بدهم،همان کار را ا

ای از  در جادّۀ ترانزیت چند دقیقهدیگر مُبادله کرده بودیم.  با یکاسم و رسم و اطالّعاتِ ضروری را هم 

راهیِ معروف  به آن سه مباش داد و گفت که داری گاه، ایلدریم آماده آن ،طرفِ مرزِ بازرگان رفتیم ماکو به

باشد، که البتّه امری  کردم که شاید دلهُرۀ او از من هم بیشتر می ساز لرزشِ صدایش حّ رسیم. می

آوردن و بُردنِ جنس و کارش فقط  انسان نبود، چیِگاه قاچاق بقِ گفتۀ خودش، او هیچط .طبیعی بود

 .روحی و روانی آماده و تقویت کردملحاظِ  به هر حال، من نَفَسِ عمیقی کشیدم و خودم را بهکاال بود. 

دیدم که  از دور می کرد. نین موردهایی بسیار کُمک میتجربۀ بازجویی پس دادن در زندان، طبعاً در چ

کرد،  تر  ریم تدریجاً ماشین را آهستهایلد کنند. ها را بازرسی می د و ماشینان جلوتر پاسدارها جادّه را بسته

 دان رسیدیم.  بن که به جادّه تا این

و در حینِ سالم و علیک او را شناخت.   آمدطرفِ پنجرۀ ایلدریم  پاسداری به ،وقتی ماشینِ ما مُتوقّف شد

وآمد  ستای خودشان رفتای چندین نوبت، بینِ شهرِ ماکو و رو ایلدریم و حسن هرروز، و یا هفته

سدار گپِ کوتاهی با پا شناختند. را می ها نآمورانِ مرزیِ منطقه ٴبنابراین اغلبِ پاسدارها و ما کردند، می

ده بودیم، ایلدریم همان توجیهی را که باهم تنظیم کر .از او در موردِ من پُرسیدسپس  ایلدریم زد،

که او  و قبل از این من پنجرۀ ماشین را باز نمودم .آمد طرفِ من  آن پاسدار داد. سپس پاسدار به تحویلِ

  ".تبریزی هستم"جواب دادم:  "؟کُجایی هستید"پُرسید:  می با او کردم.سالم و علیکِ گر چیزی بپُرسد

برای کارِ تجارت پیشِ پدرِ ایلدریم "پُرسید:  ".فُروش هستم فرش"جواب دادم:  "؟تان چیه شُغل"پُرسید: 
ی راندازِ دیگرپاسدار من و ماشین را و ".برای هردو کار": گفتم "؟روید، یا فقط برای تفریح و دیدار می

در حالی که ما با  ره کرد که راه بیُفتد و رد بشود.با دست به ایلدریم اشا گاه آن .کرد، و سپس دور شد

چپ و به داخلِ جادّۀ کردیم، ایلدریم راه اُفتاد و به سمتِ  تکان دادنِ دست از او خُداحافظی و تشّکُر می

 گفت که دیگرم. ایلدریم دوباره حال شدیم و نَفَسِ راحتی کشیدی نهایت خوش فرعی پیچید. هردو بی

کرد که اگر  کیدِ دوباره ٴچنین تا هم .به سالمتی به روستا خواهیم رسید ما خطری جدّی وجود ندارد،

ی بکنند، همان توضیح و توجیهِ قبلی را سئوالهای مرزی و ژاندارمری ماشینِ ما را مُتوقّف و  احیاناً پُلیس

 دهیم. می ها آنتحویلِ 
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ن مدّت از یک ایستگاهِ بدونِ ایدر  .دّۀ فرعی به رانندگی ادامه دادساعتی در آن جا برای نیم ایلدریم

پُلیسِ مرزی گذشتیم، و در یک ایستگاهِ دیگر هم نگهبان با دیدن و شناختنِ ماشینِ ایلدریم با دست 

شناختند و هم  میهای مرزیِ منطقه، هم ماشینِ او را  پُلیس کرد که بدونِ توقّف عُبور کنیم. اشاره

گفت:  دست ۀاشاربا ایلدریم  .به دامنۀ کوهی نزدیک شدیم . سرانجامگرفتند وحساب از او می که حّق این

جا ما را مُتوقّف و  احتمال دارد که آن پُلیسِ مرزی در آن جلوترها است،ایستگاهِ اصلیِ ژاندارمری و "
و ایلدریم ماشین را  ایست دادند ، به ماگاه پُلیسدر آن ایست "هایی از تو بکنند. لئواشاید هم دوباره س

بعد های قبلی را دادم و  که همان جواب ،پُرسیدند عمولی و اغلب هم از من هایی م لئواس .مُتوقّف کرد

 عُبور کردیم.  

درواقع، ما  .رفتیم میبود، شده  واقعکه در باالی کوه طرفِ روستای خانوادۀ ایلدریم،  حاال دیگر داشتیم به

ها باال  دل و کمرۀ کوهدار داشت ما را در  وخم و جادّۀ فرعیِ پیچ بودیم  کوه رشتهسری   یکدر دامنۀ 

برف نشسته بود.   ها آنکه حتّا بر روی قُلّۀ برخی از  شدند های بُلندتری هم دیده می وهدورادور کبُرد.  می

آن جادّۀ در  مابرسیم.  ها آنبه روستای یم تا رانبها  ساعتی در دلِ آن کوه د نیمگفت که بای ایلدریم می

ایلدریم ماشین را تا جلویِ  نطقۀ سرسبزی به یک آبادی رسیدیم.که در م تا این رفتیم درپیچ باالتر  پیچ

یک بُرجِ بزرگِ نگهبانیِ پُلیسِ مرزی و ژاندارمری دُرست در جا توقّف کرد.  مَنزلِ پدرش راند و در آن

گی با  های مرزیِ آن ایستگاه، همه گفت که افسرنگهبان و پُلیس ایلدریم می .قرار داشت بیرونِ این روستا

 باشم.   ها آنبنابراین من ابداً نباید نگرانِ  .و کارشان را دارند ها آندوست و آشنا هستند و هوای  ها آن

مرا به داخلِ  ود،ما استقبال نم پدرِ پیرِ ایلدریم از .کردیم و واردِ حیاطِ کوچکی شدیم از درِ خانه عُبور

ترش در آن زندگی  کوچک و چند فرزندِ همسرکه با  ش هدایت کرد. منزلِ کوچک و خوبی داشتا هناخ

و و به صحبت کردن و خوردنِ نان و پنیر  ترش در اُتاقی نشستیم پسرِ بزرگ من و پدر و دو کردند. می

ای  شد و چه منظره یده میۀ کوهی داز پنجرۀ بزرگِ این اُتاق، قُلّ سبزی و چای و میوه مشغول شدیم.

پدرشان به صحبتِ خودمان بعداً، ایلدریم و حسن دنبالِ کارهای خودشان رفتند ولی من و  هم بود.

گفت که من بهتر است با خیالِ راحت کمی استراحت کنم، چراکه برای گذشتن  پیرمرد میادامه دادیم. 

هروقت شرایط مُناسب باشد  گفت که می .خواهم داشتبه نیروی زیادی نیاز  از خّطِ مرزی در باالی کوه

شد که در آن نوع کارها و در این خانه، هنوز هم  معلوم می او خود فرمانِ حرکت خواهد داد. یعنی

 باشد.   پیرمرد صاحبِ آتوریته می

خّطِ زمانی که من بچّه بودم، "داد:  توضیح چنینخّطِ کار پُرسیدم،  رهایش د ز پیرمرد دربارۀ تجربها
ها و چه  طرفی ما با اهالیِ روستاهای اطراف، چه آن رسمی در این منطقه وجود نداشت. مرزیِ

عنوانِ مرز در بینِ دو کشور هم  به چیزی به .داشتیم رّه های فراوانِ روزم مُناسبت ها، رابطه و طرفی این
افرادی از اهالیِ  .داشتند اوده میکردند، و باهم مُر وآمد می اهالیِ دو طرف آزادانه رفت دی نداشتیم.اعتقا
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هایی در این  کردند، و هنوز هم چنین ازدواج آن روزها باهم ازدواج  ،روستاهای دو طرفِ مرزهای کُنونی
کرد، یعنی انتقال و خرید و فروشِ اجناس  از نوجوانی من به کاری که پدرم می گیرد. منطقه صورت می

دو طرف اجناس  راحتی بینِ ، ما به٥٧چند سال پیش از انقالبِ تا  طرف، روی آوردم. طرف و این نِ آنبی
و پُلیسِ مرزی و تر شدند  فقط در چند سالِ آخرِ رژیمِ شاه، مرزها کمی مُشخّص .کردیم مُبادله می

مامیِ مرزبانان چراکه، ت ،وز هم مُشکلی برای ما وجود نداشتهن البتّه ژاندارمری در اینجا مُستقّر گشت.
تا  ال و  اجناس را ببریم و بیاوریم.گذاشتند که ما کا گرفتند و می می وحساب بودند و حقّبا ما آشنا 

های انقالبِ محّلی و  که سپاهِ پاسداران و کُمیته تا این .قالب هم ما مُشکلِ زیادی نداشتیممُدتّی پس از ان
 رغمِ تمامیِ لیعشروع شدند.  ی ما هم از آن به بعدها مُشکل .الّعاتی در جاهایی مُسّتقر گشتندافرادِ اط

دهیم.   کنیم و به کارِ خودمان ادامه می هم راهش را پیدا می زهای کُنترلِ قدیم و جدید هنو الیه
پسرانِ بزرگِ من  .ام اصطالح بازنشسته کرده م را به، خوداست که من، به دلیلِ کُهولتِ سنّچندین سال 

دیگر اُمورِ کارها را در دست دارند. من بیش از شصت  کردند، حاال که از کودکی همواره مرا کُمک می
 ".های تلخ و شیرینِ زیادی هم دارم ها و خاطره ام، و تجربه سال در این نوع کارها بوده

گذاشت. من حاال اندکی  کم داشت رو به تاریکی می هوا هم کم .ی آوردند و خوردیمخانوادۀ پیرمرد غذای

پدر و پسران با  امّا .شودسریع حل  مشکلخواستم که راه بیُفتیم تا  می .و دلهُره داشتم بودم ناآرام

رز که قرار بود مرا به م انگار وگو و خنده بودند. انگارنه غذا و گفتخوردنِ آرامش و حوصله مشغولِ 

فتم، که در داخلِ حیاط شویی ر حدودِ ساعتِ هشتِ شب من به دست برسانند و تحویلِ شریف بدهند.

پیرمرد با یک حسن هردو سرِپا و آماده هستند.  به اُتاق برگشتم و دیدم ایلدریم و سسپ .قرار داشت

یم گوشِ ایلدر درِ بعد د.کر چشمیِ مخصوصی از پنجره قُلّۀ کوه و آن منطقه را بررسی می دوربینِ یک

 هم که چیلدریم فوری از اُتاق بیرون رفت. من مُنتظر نشستم تا ببینا .چیزی گفت که من البتّه نشنیدم

درِ گوشِ پدرش چیزی گفت و که باالخره ایلدریم برگشت و  تا این ساعتی گذشت آید. نیم پیش می

او رو به من  .به پسرانِ خود دستورِ حرکت داد سرانجامکرد،  پیرمرد، که باز هم بیرون را نگاه مینشست. 

شتن از مرز ایط برای رفتن و گذویژه باالیِ کوه را فراگرفته است، و شر به ،کرد و گفت که مِه همه جا

 به داخلِ بعد .قلب کمالِ تشّکُر را از او کردم و از صمیمِ ن با پیرمرد خُداحافظیم. باشد بسیار مُساعد می

 پُشتِ سرِ من، ایلدریم و حسن هم پس از خُداحافظی از پدرشان به داخلِ حیاط آمدند. حیاط رفتم. 

 

١٦ 

ایلدریم  ای از حیاط جمع شدیم، م در گوشهتایی باه سه .بود یم سردستۀ این تیمِ عملیّاتیایلدر

امشب در وقتی مُشخّص و در بخشِ مُعیّنی از مرز در این منطقه، من با "های زیر را به من داد:  توضیح
هر بخشِ مرزی در این منطقه را، براساسِ عالئمِ طبیعی و  ر دارم تا تو را تحویلِ او بدهم.شریف قرا

.  توانیم در هر شرایطی هر جایی را پیدا بکنیم بنابراین، می .ایم گذاری کرده گذاری و نام رهماغیره، ما شُ
این رمزها فقط   من با شریف مُالقات بکنم. ١٩ʻالنۀ عُقاب در بخشِ ۥ مثالً، امشب قرار است که دمِ 
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خارج بشویم، من  ی از خانهبه هر حال، وقت باشند. ریف قابلِ درک و شناخت میبرای ما دو برادر و ش
کمی بعد از بیرون رفتن از خانه و تا وقتی  .کرد یمو حسن هم در عقب حرکت خواه تو در وسط ،جلوتر

هروقت هم  ضرب خواهیم دوید. کنم آرام و یک گی با ریتمی که من تعیین می که من ایست بدهم، همه
ن هم پُشتِ سرِ تو خواهد نی، و حسکه من با عالمتِ دست یا با صدا ایست بدهم، تو باید فوری توقّف بکُ

پُشتِ سرت را هم ابداً نگاه  تر نباشی. یا چهار قدم از من عقبگاه بیش از سه  سعی کُن که هیچ ایستاد.
حتّا اگر هم او عقب بیُفتد، مُطمئن باش که  .جا است نکُن و نگران نباش، چراکه حسن همواره در آن

درضمن، تحتِ هیچ  سر مُواظبِ تو و من خواهد بود. پُشتِ کند و همیشه از گاه تو را گُم نمی هیچ
دیگر جُدا بشویم، تو  در شرایطی کامالً استثنایی، اگر ما از هم رایطی صحبت نکنُ و صدایی درنیار.ش

ما تا  کنیم. ما حتماً تو را پیدا می .درختی قایم شو و ابداً حرکت نکُنای یا تنۀ  بالفاصله در پُشتِ صخره
در بخشِ مُعیّنی ما تو را تحویلِ  جا آن .که به خّطِ مرزی برسیم ید تا اینکوه خواهیم دو باالی این

تا دوستان و  کند برد و مُحافظت می رفِ مرز میط شریف تو را به آن. گردیم دهیم و برمی شریف می
 ".متوانیم راه بیُفتی الی یا مطلبی نداری، میئواگر س ات تو را از او تحویل بگیرند. یلفام

من با دو سه قدم فاصله  .درِ حیاط را باز کرد و بیرون رفتبنابراین ایلدریم  ی نداشتم،سئوالمن هیچ 

به دنبالِ من از حیاط بیرون آمد. من دلهُرۀ زیادی دیگر بعد از او راه اُفتادم، و حسن هم به همان ترتیب 

آلود، ما  در تاریکیِ شبِ مِهاهد رفت. خوبی پیش خو که کار به کردم می سدانم چرا، ولی حّ نمی .نداشتم

 .ود که از حیاط بیرون زدیمونُه دقیقۀ شب ب وسی ساعت هشت. کردیمآهنگ  آرام و هم دویدنِ شروع به

به سمتِ قُلّۀ کوه باال  سپس م و از درّۀ کوچکی عُبور کردیم،وقتی به بیرونِ روستا رسیدیم، دوُر زدی

یی را برای مُدتّی درپیچ و با شیبِ نسبتاً باال باید مسیری پیچ .دویدیم رفتیم. آهسته ولی مُداوم می

گیِ الزم را  ابراین آمادهبن .کارشان هم همین بود .آشنا بودندو  لمحّاهلِ آن دو برادر پیمودیم.  می

اال رفتن از کوه ازنظرِ جسمی برای ب دنیِ بسیار خوبی بودم،در آن زمان، من هم در شرایطِ ب .داشتند

های طبیعیِ آن  توانستم از زیبایی ویژه در وضعیّتی که داشتم، نمی چون شب بود و بهنداشتم.  مُشکلی

 منطقه لذّتِ کافی ببرم.  

قف داد، ساعت باری که ایلدریم دستورِ توّ نخُستین .رفتیم ضرب می ونیم بود که یک اعتس نزدیک به یک

از رویِ ای، و  و مناطقِ پُردرخت و صخره های سرسبز فقط یادم بود که از درّهحدودِ دهِ شب بود. 

وقتی برای استراحتِ  دیگری هم در آن مسیر موجود نبود.هیچ آبادیِ  .گذشتیم جویبارهای زیادی 

ایلدریم به من  عجب جایی قرار دارد. ها آنکردم که روستای  کوتاهی مُتوّقف شدیم، پیشِ خودم فکر می

گفت  می .شود باال رفت ستقیم یک ساعته میکوه را، از مسیرِ مُ داد که از خانۀ پدرش تا قُلّۀ توضیح می

لحاظِ امنیتّی سالم و مُناسب و  ، تا بههدرپیچ را انتخاب کرد که او به توصیۀ پدرش مخصوصاً مسیری پیچ

نسبتاً سرد، استراحتِ کوتاهی آلود و  به هر صورت، در آن شرایطِ مِهتر باشد.  برای تعقیب کردن مُشکل

 که ایلدریم و حسن منطقه را کمی بررسی نمودند، دوباره راه اُفتادیم.  پس از آن م؛یکرد
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١٧ 

کوه  قلّۀهای  در نزدیکی مُتوقّف شدیم.همه ونیمِ شب، ایلدریم دوباره در جایی ایست داد و  ساعتِ ده

ای هم  ین برادرانِ حرفهی احتّا برابارید.  ه بارانِ ریز هم میآلود بود، و چیزی شبیه ب هوا کامالً مِه .بودیم

 .بتوانند پیدا بکنند راحتی ، بهبود که در آن وضعیّت جایی را که قرار بود مرا تحویلِ شریف بدهند دُشوار 

دو بود.  آل  رای گذشتن از مرز ایدهبود، امّا ب شده برای پیدا کردنِ شریف دُشوارتر هرچند که شرایط 

  بررسی و تصمیم دوُروبر را ها آنند، و گفتند که تکان نخورم تا برادر مرا پُشتِ صخرۀ بزرگی قرار داد

ند برگشتند و گفتند که از محّلِ مُالقات با شریف زیاد دور نیستیم و چ پس از چند دقیقه، .بگیرند

و  "بارانِ ریز"حاال با شدیدتر شدنِ ریزشِ  .رسیم. دوباره شروع به حرکت کردیم دقیقۀ دیگر به آنجا می

 غلیظ و سرما، دویدن اندکی دُشوارتر هم شده بود.   وجود مِهِ

ایلدریم مرا پُشتِ صخرۀ بزرگی گذاشت، و گفت  .شب، دوباره در جایی توقُفّ کردیمحدودِ ساعتِ یازدهِ 

داد و  با شریف است و باید مُنتظرِ او بشویم. درضمن، با اشارۀ دست به من نشان ما  جا محّلِ قرارِ که این

تظرِ شریف خواست که فعالً مُن . توانیم از خّطِ مرزی عُبور بکنیم سه دقیقه دویدن می گفت که با دو

زی در بیرونِ به دستورِ پدرم به ایستگاهِ پُلیسِ مر": گفت  به من تظر بودیم،نبشویم. در حالی که م
ثانیاً،  .رویم طرفِ مرز می شب برای کار بهاطالّع دادم که  ها آناوالً به  .روستای خودمان رفتم

جا به شریف تلفُن زدم و با او در رابطه با شرایط و  که، از آن و باالخره این .را هم دادم ها آنوحسابِ  حقّ
ونیم تا  آب وهوا در منطقۀ مرزی صحبت کردم، و زمانِ قرارِ مُالقاتِ خودمان را هم برای ساعتِ یازده

  ".دوازدهِ شب تنظیم نمودیم

ف خبری نبود.  ولی هنوز از شری ،ونیمِ شب شد ساعت یازده ماندیم.نتظر جا مُ ما کمی بیشتر در آن

آن عالمتِ صوتی،  .کرد آورد، ولی جوابی دریافت نمی را درمی  صدای نوعی پرنده ایلدریم هر از گاه

و حسن باهم باالخره، ایلدریم  کوه و مرز بود. قراردادِ بینِ ایلدریم و شریف برای شرایطِ اضطراری در

خودشان مرا از مرز  ها آنتِ دوازده خبری از شریف نشود، گفتند که اگر تا ساع و مشورت کردند، خلوت

ویژه در  من برای سالم ماندن در تُرکیّه، به رسانند. منی در داخلِ تُرکیّه میدهند و به جایِ ا عُبور می

شده بودم و دلهُره  عصبی  و ؛ بنابراین، از نبودنِ او کمی نگرانمکرد وّل، رویِ شریف حساب میروزهای ا

داد  سرما و مِه و بارانِ ریز هم داشت بی .دید چشم چشم را نمی .دیممانداشتم. به هر حال، ما مُنتظر 

ایلدریم گفت که  .یدمان رس از مسافتی نه چندان دور به گوش ای لهوکرد. ناگهان، صدای شلیّکِ گل می

یم. برای مانجا مُنتظر ب نایدیگر مصلحت نیست که ما ، احتمال دارد برای شریف اتفّاقی اُفتاده باشد

حسن  ایلدریم و ولی باز هم جوابی نشنید. ،درآوردبه صدا عالمتِ صوتیِ مخصوص را  آخرین بار،

خودشان مرا از مرز عُبور اند  گرفته  سپس ایلدریم اعالم کرد که تصمیم مشورتِ کوتاهی باهم کردند،
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خواستند مرا  می ها آن .طرفِ مرز واقِع است وستایی در آنزنِ شریف در رگفتند که خانۀ پدر میبدهند. 

 بفهمند که سرِ شریف چه بالیی آمده است. ه در امنیّتِ آن خانه محفوظ باشم تاجا برسانند ک به آن

چند دقیقه  .وتاه تا خّطِ مرزی را بررسی بکندتا او دوُروبر و مسیرِ ک فرستاد ایلدریم برادرش را جلوتر

پشتِ  یم راه اُفتاد و منررسد. ایلد نظر می ی بهعد، حسن برگشت و اعالم کرد که همه چیز امن و عادّب

ی در قُلّۀ کوه سپس با احتیاط از خّطِ مرز چند دقیقه آرام دویدیم، .سرش و حسن هم به دنبالِ من

ت، در مسیری ساع برای شاید نیم .مرز، به سمتِ پایین سرازیر شدیم طرفِ در آنعُبور کردیم. 

کمی دیگر که رفتیم،  .ه، باریکۀ نوری از دور هُویدا شددفع یکگذشتیم.  ها می ها و تپّه ز درّهدرپیچ، ا پیچ

در  این نخستین آبادی در داخلِ تُرکیّه، دیدیم. ادی را در جلوی خودمان میهای یک آب سوسویِ چراغ

، از همین روستا بودند.  همسرشچنین خانوادۀ  خانوادۀ خودِ شریف و هم .آن منطقۀ مرزیِ کُردنشین بود

به نامِ  ای ، در منطقهدر حالِ حاضر شریف با زن و فرزندِ نوزادش در اوّلین شهرِ مرزیِ تُرکیّه

 کردند.   زندگی می "دوقوبایازیت"

ه گفت که ب .جلوتر رفت و مسیر را بررسی کردحسن  .آهسته به بیرونِ آن روستا رسیدیمما آرام و 

 .به درِ خانۀ پدرزنِ شریف رسیدیم ساعت بعد از نصفِ شب، ما حدودِ نیم است.شرایط امن و آرام  نظرش

محّلیِ کُردی در را باز  اندام در لباسِ سال و دُرشت اندکی بعد مردی میان .ایلدریم درِ خانه را آهسته زد

که ایلدریم  دامادش پُرسیداز  فاصلهبال .ش بُردا هناتا ایلدریم و حسن را دید، فوری ما را به درونِ خ کرد.

ساعتِ  قطعاً .دِ ساعتِ دهِ شب راه اُفتاده بودگفت که دامادش حدو پدرزنِ شریف میتوضیحِ الزم را داد. 

هایش هم،  و فرزندان و نوه همسراو ما را به اُتاقِ بزرگی بُرد.  بود. در محّلِ قرار می ستبای یازده می

  دادند و ما را گرم و سیر با مُحبّت و صمیمیّتِ فراوان، غذا و چای به ما  ها آن .گی بیدار شده بودند همه

گونه نگرانی  و جای هیچ ه در خانۀ او در امانِ کامل هستمداد ک پدرزنِ شریف به من اطمینان می کردند.

ا امّ ،ره به کوه برگردنداخواستند برای یافتنِ شریف دوب میایلدریم و حسن  برای من موجود نیست.

اندکی بیشتر مُنتظر شوند، تا ببینیم که آیا شریف  گفت بهتر است می .شد پدرزنِ شریف مانع 

 ما به استراحت و خوردن و گرم کردنِ خودمان مشغول شدیم.ردد یا نه. گ برمی

 

١٨ 

وقتی  .ب، درِ خانه باز و شریف داخل شد. خیس و آشُفته و نگران بودساعتِ یکِ بعد از نصفِ ش حدود

دای تیراندازی را ص گفت که وقتی حال شد. می زده و خوش جا دید، بسیار هیجان را سالم در آنما 

ردِ ضربِ گلوله که ما احتماالً دستگیر، و یا حتّا مو کرد  فکر می .شنید، تصوّر کرد که در رابطه با ما است

جا  و سرِموقع به آنداد که ا درضمن، توضیح می .نشست تا گرم بشود ،ایم. به هر صورت قرار گرفته

توانست چیزِ زیادی را ببیند، و  شنید، نه می امّا در آن شرایط نه صدای عالمتِ صُوتی را می ،رسیده بود

وقتی شلیّکِ گلوله را شنید، به نظرش  کهگفت  محّلِ دقیقِ قرار را پیدا بکند. مینه حتّا قادر بود که 
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به هر احیاناً لُو نرود.  گاهِ خودش تکان نخورد تا لِ مخفیقدر نزدیک بود که او برای مُدتّی از محّ صدا آن

نهایت  من هم بیایم.  وفقیّت واردِ تُرکیّه شدهسالم هستیم و با مُ حال بود که همه حال، او خوش

اش، و هم برای  هم برای خودش و خانواده .که شریف با خطری مُواجه نشده استحال بودم  خوش

و فامیل یا دوستان مرا از او  همسرکه  او در تُرکیّه سالم و امن بمانم، تا وقتیتوانستم با  که حاال می این

 تحویل بگیرند.

خواست  می .ای برای من موجود نیست و نگرانی داد که در آن خانه ابداً خطر شریف به من اطمینان می

وبایازیت )شهرِ مرزیِ گفت که او صُبحِ زود مرا با ماشین به شهرِ دوق میجا بمانم.  که من شب را در آن

شریف به خانه و زندگی دارد، خواهد بُرد. با شهرِ ماکو در ایران(، که خودش در آنجا  در تقابلکیّه، و تُر

 ام روشن بشود، و بتوانم در داخلِ تُرکیّه من قول داد که در دوقوبایازیت میهمانِ او خواهم بود تا تکلیف

شب به ایران و پیشِ پدرشان   خواستند همان م و حسن میایلدری به راه و سفرِ خودم ادامه بدهم.

ظاهراً، ایلدریم ماند. ب ردد و ایلدریم در خانه پیشِ من گ گرفتند که حسن بر  بعداً تصمیم برگردند، امّا

حدودِ ساعتِ دویِ صُبح،  شریف و من به دوقوبایازیت بیاید.راهِ  خواست که برای کاری صُبح هم می

وبایازیت و پیشِ طرفِ شهرِ دوق شریف هم با ماشینِ خودش به. برگردد ا پیشِ پدرشحسن راه اُفتاد ت

در آن وضعیّت و  دریم هم مهمانِ پدرزنِ شریف شدیم و در آن خانه ماندیم.من و ایل اش رفت. خانواده

الزم و  امّا، به هر حال، استراحتِ ،توانستم خوابِ عمیقی بکنم م، نمیای که داشت گی و دلهُره زده هیجان

کردم که کار هنوز هم ناتمام  ام تا حّدِ زیادی راحت شده بود، امّا فکر می که خیال با آنکوتاهی کردم. 

 است.

باهم نان و پنیر و چای  کرد. مان بود و ما را از خواب بیدار حدودِ ساعتِ ششِ صُبح، شریف باالیِ سر

ی را کردم، و سپس راه کمالِ تشّکُر و قدردانمن از پدرزنِ شریف  .خوردیم و بعد هم آمادۀ رفتن شدیم

ایلدریم هم در صندلیِ  در ماشینِ سواریِ کوچکِ شریف، من در صندلیِ جلو در بغلِ راننده واُفتادیم. 

ساعت رانندگی، به  نیم پس ازطرفِ پایینِ کوه سرازیر شدیم.  های فرعی و باریک، ب از جادّه عقب نشست.

ید، تا شریف به داخلِ جادّۀ اصلی پیچ رانزیت در داخلِ تُرکیّه رسیدیم.ۀ اصلیِ تجادّۀ فرعی با جادّ تقاطُعِ

افسرِ پُلیسِ در طرفِ دیگرِ جادّه، ماشینِ پُلیسِ مرزیِ تُرکیّه با دو  بالفاصله ماشین را نگه داشت.

ده شدن از با دست به شریف فرمانِ ایست داده بودند. قبل از پیا ها آنظاهراً،  .سرنشین ایستاده بود

طرفِ ماشینِ  بهماشین، شریف یک اسکناسِ پنجاه مارکِ آلمانی را از جیبِ خودش درآورد و سپس 

د، شریف چند دقیقه بع خلِ ماشین ناظرِ این ماجرا بودم.من با دلهُره و نگرانی، از دا .پُلیس راه اُفتاد

کُنی؟   شریف، آدم که قاچاق نمی"یدند: پُرس ی از او شوخ ها به گفت که پلیس می .برگشت و ما راه اُفتادیم
 ی او هستیم.  ها ناهمیکه ما م ه بودگفتشریف هم  "؟ات ها کی هستند تویِ ماشین این

جا را  های مرزیِ این من همۀ پُلیس .ها نباش مسألهابداً نگرانِ این "شریف در ادامه به من گفت: 
وحساب  حقّ ها آنجنس و کاال، من مُرتّب به  برای بُردن و آوردنِ طه دارم.راب ها آنشناسم و با  می
مُتقابل بینِ دو  بنابراین نوعی اعتمادِ کنم، وجه کارِ قاچاقِ آدم نمی چدانند که من به هی می ها آن دهم. می



 331   (زرگو ُکشتاِر ب ن )سرکوبوفاتجلد دوم؛ ُگذر از 

 

ما  کند. حاال د نمیدر این منطقه، تا زمانی که با من هستی هیچ خطری تو را تهدی طرف موجود است.
نصفِ جمعیّتِ این شهر از نیروهای نظامی و  شویم. رزیِ دوقوبایازیت نزدیک میمکم به شهرِ  داریم کم

س ی جاسوسی و غیره هستند، و نصفِ دیگرش هم به کارِ قاچاقِ جنها ناپُلیسِ مرزی و امنیّتی و سازم
براساسِ یک  .شناسد گاهِ خودش را می ایهرکسی در این منطقه ج باشند. و کاال و غیره مشغول می

به این ترتیب، نوعی  کنند. م و نظامِ کار را رعایت میوکتابی، همه باهم رابطه دارند و سیست حساب
گیرد؛ همه به کار و زندگیِ خودشان  رّه صورت میکاریِ مُشترکِ روزم آمیز و هم متزیستیِ مُسال هم
 ".کنند حفاظت میاز آن رسند، و سود و منافعِ خودشان را پیدا و  می

محّلۀ ساز بود، و ظاهراً در  زیت رسیدیم و مُستقیم به خانۀ شریف رفتیم؛ ساختمانی تازهبه شهرِ دوقوبایا

 همسرششریف و  فرزندِ نوزادی هم داشتند. ها آن .خوبی از شهر هم قرار داشت. او تازه ازدواج کرده بود

چیزی الزم داشته گفتند که هر   .ضروری را در اختیارِ من گذاشتند های الزم و اُتاقی با تمامیِ وسیله

تند تا به و شریف و ایلدریم هم بیرون رف مُضایقه نخواهند کرد. من مشغولِ استراحت شدم ها آنباشم، 

ایران برگشتند، و ایلدریم از من خُداحافظی کرد تا به  ها آنیک ساعت بعد کارهای خودشان برسند. 

  ه، در آن شرایطِ دُشوار در باالی کوه او تصمیمک این ویژه  به .از صمیمِ قلب از او تشّکُر کردم منبرگردد. 

هزار دالرِ مرا تحویل داد و گفت که حاال  ا سالم به داخلِ تُرکیّه برساند. قبل از رفتن،گرفت و توانست مر

و خُداحافظیِ مُجدّدی  در آغوش گرفتیمدیگر را  د. همدیگر اشکالی ندارد که دالرها پیشِ خودم باشن

ویژه از برادرش حسن، از طرفِ من نهایتِ تشّکُر  ش، بها خواستم که از پدرش و خانوادهاو از  .باهم کردیم

 و قدردانی را بکند.

به خانه  پس از یک ساعت،فت تا ایلدریم را راه بیاندازد. شریف هم ر .در اُتاق ماندم تا استراحت کنممن 

م و همسرو  ا اروپا و ایران صحبت کنمواستم بخ می .خانه ببرد خواستم که مرا به تلفنمن از او برگشت. 

تلفنی  ها آنشریف نپذیرفت و اصرار داشت که از خانۀ او با دوستان را از نگرانی دربیاورم.  فامیل و

شد که چند روزی پیشِ شریف  قرار .تی و بهار صحبت کردماوّل به آلمان زنگ زدم و با کِصحبت کنم. 

م خودش هم با شریف همسر من به اُروپا را تدارُک ببینند. تنِگیِ رف گونه م و دوستان چههمسرتا  بمانم

اش را  ریز زدم، تا خیالتلفُنی هم به مادرم در تب رومدارهای الزم را باهم گذاشتند.و قرا صحبت کرد

به مقصدی در خارج از کشور  و حاال سالم ام ایران را ترک کنم ه مجبور شدهبه او گفتم ک .راحت کنم

خودم حال است که  بنابراین خوش ره برای من در ایران نگران بود،گفت که او هموا می مادرمام.  رسیده

تواند مرا ببیند، بسیار غمگین  که فعالً برای مُدتّی نمی دانستم که او از این می ام. را سالم به خارج رسانده

ن خبر را ایامیل هم مادرم به بقیّۀ اعضای ف قرار شد کهآورد.  ولی به رویِ خودش نمی ،و ناراحت است

 برساند. 

کرد تا  شریفِ بیچاره هم تمامیِ سعیِ خودش را می ن در امنیّت و آسایشِ کامل بودم.در خانۀ شریف، م

چون در شهری مرزی و پُلیسی در داخلِ خاکِ تُرکیّه بودم، هنوز هم  امّا .ته باشممن نگرانیِ زیادی نداش
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 از خود ای گونه دلهُره هیچ اش کامالً راحت بود، خیال اامّ ریفش ل آرامشِ الزم و کافی را نداشتم.تهِ د

مرا به رستورانِ خوب و معروفی در مرکزِ آن شهر بُرد؛ مکانی  داد. همان شبِ اوّل، برای شام، نمینشان 

 سرِ میزی نشستیم و شریف غذا شدند. جا جمع می های دولتی در آن که ظاهراً ثروتمندانِ شهر و مقام

دیگری که شخصی از سرِ میزِ  نوز غذا خوردنِ ما تمام نشده بوده .، و مشغولِ خوردن شدیمسفارش داد

گفتند و  باهم می ها آناو بُلند شد و رفت سرِ آن میز نشست؛ برای مُدتّی،  با اشاره شریف را صدا کرد.

واستند؟ خ کی هستند، و چه می ها آنپُرسیدم که  به سرِ میزِ خودمان برگشت. سپس خندیدند. می

مرا  ها آن .باشند یِ ادارۀ مرزیِ تُرکیّه مییس و مُعاونِ امنیّتئافرادِ سرِ آن میز، دو نفرشان ر از"گفت: 
دوستِ سرِ ۥ  شوخی از من پُرسید: به ها آنیکی از  هم دوست و آشنا هستیم.خوب می شناسند، و ما با

گفتم:    من در جواب ʻای؟ و را داخلِ تُرکیّه کردهکه قاچاقی ا آیا مهمانت است، یا این میزت به نظر ایرانیه!
بعد هم باهم  ʻام آمده است. یلمکه از ایران برای دیدارِ من و فانه بابا، دوستم است  من و قاچاقِ آدم!ۥ

بنابراین یِ مهمانِ شریف شناخته می شوی، عنوانِ ایران در این شهر، تو حاال بهگفتیم و خندیدیم.  کمی 
   ".راحت باشد ات کامالً خیال

 .بعد هم با ماشین در شهر چرخیدیم و سپس به خانه برگشتیم پس از شام کمی باهم قدم زدیم و

من سعی  و فرزندش رفت. همسرو بعد شریف پیشِ  ونِ تُرکیّه را تماشا کردیمکمی تلویزی گاه آن

رفت.   ام نمی خواب به چشم گیِ شرایط یرِ محّل و تازهکردم که خواب بروم امّا از هیجانِ زیاد و تغی می

که با موفقیّت از مرزِ تُرکیّه گذشته بودم و پیشِ شریف  با آن .غریبی است و قعاً که موجودِ عجیبانسان وا

اندیشیدم که  حاال مُرتّب به این میکرد.  ز هم فکر و خیال رهایم نمیدر جایِ نسبتاً امنی بودم، امّا با

که  ام این بود د بود؟ یا مشغلۀ ذهنیگونه خواه از پنج سال جُدایی، چه اوّلین دیدارم با کِتی و بهار، پس

گونه  مدّت این بود که بدونِ داشتنِ هیچ ام در کوتاه مُشکلِ اصلی گونه خودم را به اُروپا خواهم رساند؟ چه

گیِ  گونه گونه در داخلِ تُرکیّه حرکت بکُنم که گیرِ پُلیس نیُفتم؟ درنهایت هم، البتّه، چه مدرکی، چه

کنندۀ فراوانی  های نگران به هر صورت، همواره مشغلۀ ذهنی و موضوع بود. خارج شدن از تُرکیّه مطرح 

 موجود بودند.

 

١٩ 

 ...دیدار با همسر و دخترم پس از پنج سال جدایی

شناسی بود.   چه انسانِ بامعرفت و نمک اش بودم. واقعاً که برای چندین روز مهمانِ شریف و خانواده

بنابراین  فامیل و دوستانِ مرا خورده است،نان و نمکِ  ،در گذشته او کرد که مُرتّب به من یادآوری می

واقعاً  اش نوازی میهمانمن از میزانِ مُحبّت و  .هنوز هم کافی نیست ،هر کاری که برای من بکند

رفتیم  بیرون هم که می گذاشت، و ش همۀ امکاناتِ الزم را در اختیارِ من میا هنادر خشدم.  شرمنده می

 های او را فراموش نخواهم کرد.  گاه مُحبّت من هیچکرد.  ز من پذیرایی و مُحافظت میعیار ا تمام
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به فُرودگاهِ شهرِ  راهِ کِتی و بهار باالخره، روزی برادرم به شریف تلفُن کرد و گفت که خودش به هم

رغمِ اصرارِ شریف برای  علی کنند. وبایازیت حرکت میطرفِ دوق زودی با اُتوبوس به اند، و به ارزروم رسیده

قرار  .بگیرد برایشان در هُتلِ شهر دوتا اُتاق ذیرفت، و خواهش کرد کهبرادرم نپ ،شا هنادر خ ها آنماندنِ 

طرفِ شهرِ  بهجا بمانیم و بعد با اُتوبوس  جمعی یکی دو شب آن برسند، ما دسته ها آنشد که وقتی 

عصرِ آن روز من و شریف به ایستگاهِ اُتوبوس و به پیشوازِ برادرم و کِتی و بهار  ارزروم حرکت کنیم.

وقتی کِتی و بهار و برادرم از اُتوبوس پیاده شدند، ما  جا مُنتظر شدیم تا اُتوبوس برسد. در آن .یمرفت

   حالی و خندۀ فراوانی کردیم. دیگر را در آغوش کشیدیم؛ ابتدا کمی گریه، و بعد هم خوش هم

بهار در حیرتِ کامل بود، و واقعاً  ن از کِتی و بهار جُدا شده بودم.دقیقاً، به روز، پنج سال بود که م

ه و ادّعای که از راه رسید ای بودم العملی باید نشان بدهد. من مانندِ مردِ غریبه چه عکس دانست که نمی

با تصویرِ من آشنایی ی کرده بود که بهار کِتی با نشان دادنِ مُداومِ عکسِ من، سع کردم. پدریِ او را می

دگی و تجربۀ ها باهم در غُربت و تنهایی و سختی، زن واقعیّت این بود که آن دو نفر سال داشته باشد. امّا

 قابلِ ، برایِ دُخترم اصالًها آنیک مردِ ناآشنا در رابطۀ تنگاتنگِ بینِ  ورودِ حاال .مُشترکی داشته بودند

فراوان  او با وارد شدنِ من در زندگیِ خُصوصیِ دوتاییِ خودشان، مُشکلِ طبعاًبود. درک و پذیرُفتنی ن

نِ صبر و توضیحِ ای جُز ابرازِ عشق و مُحبّت و نشان داد ما پس از متوجّه شدن به این قضیّه، چاره .داشت

بُرد، تا این  هدفهمیدیم که مُدتّی طول خواهد کشید، و کارِ صبورانه خوا من و کِتی میبیشتر نداشتیم. 

حاال  .و در تهران بود داشت نیمو سال وقتی من دستگیر شدم، بهار یک مُشکل برطرف بشود.

ها  طورِ کّل این به هر حال، بهخواند.  در کالسِ اوّل درس می ،و در کشورِ آلمان ونیم داشت سال شش

 ستبای اکنون می از هم نیز منند، که هستهای اُسرای جنگی و زندانیان  های معمول برای خانواده مُشکل

 کردم. خودم را برای آن آماده می

بعد از شام،  باهم شام را مهمانِ برادرم شدیم.  جا همه با ماشینِ شریف به هُتل رفتیم، و در رستورانِ آن

در   رار داشت که فردا ناهار را همهحال، اص در عینِ .ش برودا هناشریف از همه خُداحافظی کرد تا به خ

قرار شد . ش ببردا هناآید تا ما را به خ مان می گفت که ساعتِ یازدهِ صُبح دنبال لِ او میهمان باشیم.منز

حبت و مشورت که در خانۀ شریف و با کُمکِ او، دربارۀ برنامۀ رفتنِ خودمان به ارزروم و استامبول هم ص

ساعتِ  هم در شهر قدمی زدیم.ردیم و بعد روزِ بعد، ما صُبحانه را در هُتل خو گیری بکنیم. و تصمیم

جا ناهار را باهم خوردیم، و پس از آن به  در آن .ن آمد و ما را به خانۀ خودش بُردما یازده، شریف دنبال

دوستانِ من در اُروپا یک پاسپورتِ ایرانی به  حرکتِ من در تُرکیّه پرداختیم. گیِ گونه مُذاکره دربارۀ چه

اضطراری از آن استفاده تا شاید بتوانم در داخلِ تُرکیّه و در شرایطِ  دم داده بودند که برایم بیاورهمسر

از طریقِ دوست و آشنا و رُشوه دادن به پُلیسِ تُرکیّه، در استامبول مُهرِ ورودی هم به آن  .بکنم

ایرانیان برای وارد شدن به  لی در داخلِ تُرکیّه مواجه نشوم. البتّهپاسپورت زده بودند تا من با مُشک

خورد، و عوارض هم باید  اید مُهرِ ورودی میتُرکیّه نیازی به ویزا نداشتند و فقط پاسپورتِ مُعتبرشان ب
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باید که پاسپورتِ  می ها آنشان در تُرکیّه، درصورتِ تفتیش از طرفِ پُلیس،  در طولِ اقامت .دادند می

 دادند.   مُهرخوردۀ خودشان را ارائه می

صورتِ  اسم و مُشخصّات و عکسِ مرا حتّا به ؛ساس مُتعّلق به من نبوددرا پاسپورتِ ایرانیِ کذایی

شریف و من نظرمان  توانست کُمکِ زیادی به من بکند. درعمل نمی .شده هم در خودش نداشت جعل

اش بسیار ضعیف است که پُلیسِ  گی هستیم، احتمال صورتِ جمعی و خانواده این بود که چون ما به

نگرانیِ ما بیشتر  .مان را بخواهد ا در خیابان مدارکعنوانِ مشکوک، از م ی، و یا بهتُرکیّه شانسی و تصادف

در ارزروم  ویژه برای موقعی بود که بخواهیم در رابطه با مسیرِ مُسافرتِ با اُتوبوس تا ارزروم، و بعد هم به

پیما کُنترل دن به هوادر پروازهای داخلی معموالً پاسپورتِ کسی را موقعِ سوار ش سوارِ هواپیما بشویم.

داخلی کُنترلی صورت  موقعِ پیاده شدن از هواپیما در استامبول هم، باز برای پروازهایِ .کردند نمی

جا به استامبول پرواز  ما مجبور بودیم که با اُتوبوس تا ارزروم برویم، و سپس با هواپیما از آنگرفت.  نمی

جو بود، بمانیم تا  جا دانش ام، که آن زی پیشِ برادرزادهد رواین بود که در استامبول چن برنامه  کنیم.

 بتوانیم برای خارج شدنِ من از تُرکیّه و رفتن به آلمان، طرح و نقشه و برنامه بریزیم و اقدام بکنیم.

و  همسرهای خانه و غیره، برای شریف و  برادرم از اُروپا یک چمدان سُوغاتی، شاملِ لباس و وسیله

من تازه بعدها فهمیدم که شریف و ایلدریم برای خارج کردنِ من از ایران پولی . بودفرزندش آورده 

شریف وقتی طورِ استثنایی، پذیرفته بودند.  ن کار را، بهایند، و فقط از روی دوستی و رفاقت گرفت نمی

 اش کارِ قاچاقِ آدم این مسئولیّت را قبول کرد، از ابتدا به دوستان و فامیل گفت که او و شریک

توانست  درمُقابل، برادرم هم تا می پذیرند. از بابتِ آوردنِ من نمی وجه پولی کنند و بنابراین به هیچ نمی

برای شریف و ایلدریم، که  از آلمان خرید کرده و آورده بود.هایشان  برای شریف و ایلدریم و خانواده

تر  و مُهّم ،تنِ پول بابتِ آوردنِ منکارشان پول درآوردن از طریقِ حرفۀ قاچاقِ جنس و کاال بود، نپذیرف

 العاده انسانی و واال بود.  نشدنی و کاری فوق شان، قابلِ تحسین و فراموش از آن میزانِ مُحبّت و حمایت

 

٢٠ 

 ...جا و اقامت در آن سویِ استامبول حرکت به

گی با  بحانه، همهبعد از صُ .رای صُبحانه شریف هم به ما پیوستصُبح ب شب را دوباره در هُتل ماندیم.

در آغوش مانندِ یک برادر یا رفیقِ نزدیک، من او را  ی کردیم.ا هناشریف خُداحافظیِ بسیار گرم و صمیم

اش نخواهم  گاه فراموش ه هیچبه او گفتم ک .اش کمالِ تشّکُر را نمودم دریغ های بی و از مُحبّت گرفتم

در مُسافرت تا ارزروم، خوشبختانه کسی مدارکی از ما  .ارِ اُتوبوس شدیم و راه اُفتادیمسو پس از آن کرد.

ریدیم تا به استامبول در شهرِ ارزروم، بلیطِ هواپیما خ گونه کُنترلی هم صورت نگرفت. هیچنخواست و 

پرواز  جا هم نه در خریدِ بلیط و نه در موقعِ سوار شدن و نه در حینِ در آن خوشبختانه .پرواز کنیم

فهمیم و  ای می دازهان من و برادرم، که آذری هستیم، تُرکیِ استامبولی را تا است.کسی مدارکی از ما نخو
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 این کند. صحبت می استامبولی رکیِتُ من بسیار اندک ولی برادرم نسبتاً خوب ؛ البتّهکنیم صحبت می

 راحتی پرواز کردیم و به استامبول رسیدیم.   به هر صورت، ما بهکُمکِ زیادی بود.  خود

گاهِ جو بودند، در فرود زمان در تُرکیّه دانش دو در آن، که هر"غنی"اش  و دایی "ضیا"ام  دهبرادرزا

رفتیم.   ها آنجوییِ  تاکسی گرفتیم و باهم به آپارتمانِ کوچکِ دانش د.نه بوداستامبول به پیشوازمان آمد

برای اوّلین بار احساسِ  در طولِ عملیّاتِ پُرخطرِ خارج شدن از ایران، در این آپارتمانِ کوچک بود که

خوردیم و  شتیم و میگ فقط می در شهرِ زیبای استامبولرا یکی دو روزِ اوّل کردم.  ی میآرامشی نسب

از پنج سال پس  ام. رسیده "آزادی"ام و به  کردم که دیگر از خطر جسته می احساس .کردیم صفا می

 .بودیمشهری بزرگ و زیبا در جشن و شادی شکنجه و اسارت و سختی، حاال با کِتی و بهار و فامیل در 

 توانستم آرزو کنم.  ها، چیزی بهتر و بیشتر از آن نمی در آن لحظه

من و برادرم و کِتی و بهار هم روزها را  .و غنی به سرِ درس و کالسِ خود رفتند ضیابعد از یکی دو روز، 

شدیم و طرح و نقشه  مان جمع میگی در آپارت پرداختیم، و عصرها همه در شهر به گردش و تفریح می

نظرم این بود که من و کِتی، که پاسپورتِ  توانیم مرا به آلمان برسانیم. میگونه  ریختیم که چه می

تشریح کنیم، تا  ها آنامریکایی داشت، به کُنسولگریِ امریکا در استامبول برویم و وضعیّتِ مرا برای 

برادرم و کِتی نظرشان این بود که ما به  .خارج شوم بکنند که من از تُرکیّهشاید بتوانند کُمکی 

پس از  ذایی تقاضای ویزای توریستی بکنم.کُنسولگریِ آلمانِ غربی برویم، تا من با آن پاسپورتِ ایرانیِ ک

بر این شد که ابتدا به کُنسولگریِ   ها بحث و بررسی، در طولِ دو سه روزِ مُتوالی، باالخره تصمیم ساعت

 .  امریکا برویم

جا ما  در آن داخلِ کُنسولگریِ امریکا رفتیم. روزی رفتیم و نوبت گرفتیم، و بعد من و کِتی و بهار باهم به

ما  ی با ما مُصاحبه و مُذاکره نمود.را به اُتاقی راهنمایی کردند، و بعد هم یک کارمندِ سیاسیِ کُنسولگر

ن، ضمنِ در پایا داد. می ا دقّتِ فراوانی گوشو او هم ب کردیم طورِ کامل تشریح  خودمان را به وضعیّتِ

توانند کُمکی به من بکنند، به این دلیل که  نمی ها آنصریح و صادقانه گفت که  دردیِ زیاد، ابرازِ هم

ها و  توافُق ها آنعنوانِ کشورِ دوستِ تُرکیّه،  داد که به توضیح میباشد.  من در تُرکیّه قانونی نمی حضورِ

و یک فردِ غیرقانونی  را زیرِ پا بگذارند این قرادادهاتوانند  نمی کهگفت  می .ای دارند بهقراردادهای دوجان

گفت که من حتّا پاسپورتِ  می ن،ایاز آن کشورِ دوست خارج کنند. عالوه بر  ،را با دادنِ مدرک و ویزا

 یی به من بدهند.  ، حتّا اگر هم بخواهند، بتوانند رویِ آن ویزاها آنواقعی و مُعتبری هم ندارم که 

ای از  تنها راه و چاره، به نظرِ آن کارمندِ کنسولگری، این بود که من به پُلیسِ تُرکیّه مُراجعه کنم و نامه

گفت که در آن صورت شاید بتوانند راهی برای خُروجِ من از  می .رم تا در تُرکیّه قانونی باشمبگی ها آن

ها و قرادادهای  ن به او توضیح دادم که به دلیلِ وجودِ توافُقمو ورودم به امریکا پیدا بکنند.  تُرکیّه

امنیّتیِ دوجانبه بینِ ایران و تُرکیّه برای تحویل دادن و مُبادلۀ مُتقابلِ افرادی مانندِ من، مُراجعه به 

کند  در جواب گفت که وضعیّتِ دُشوارِ مرا درک می .رای من مانندِ خودکُشی خواهد بودپُلیسِ تُرکیّه ب
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مطرح کرد که اگر خودم  کارِ دیگری برای من انجام بدهد. درنهایت،تواند  امّا در عینِ حال مُتاسفّانه نمی

انند کُمکِ بیشتری به های سفارتِ امریکا در آن کشور شاید بتو شکلی به کشورِ آلمان برسانم، مقام را به

 د به خانه برگشتیم.با نااُمیدی از کُنسولگریِ امریکا بیرون آمدیم، و بعمن بکنند. 

به کُنسولگریِ آلمان رفتیم.   آن پاسپورتِ قُالّبیِ ایرانی، روزِ بعد، برای گرفتنِ ویزای توریستی برای من با

جا پاسپورتِ کذاییِ ایرانی را دور بیاندازم و  هدف این بود که اگر بتوانم خودم را به آلمان برسانم، آن

گانِ  ، که برای کُمک به پناهندهآلمانی قیِمترّ ریقِ یک وکیلِاز ط م.گیِ سیاسی بکن تقاضای پناهنده

گیِ  کردند و باهم دوست و آشنا بودند، کارِ تقاضا و گرفتنِ پناهنده کاریِ مُشترک می سیاسی با کِتی هم

؛ آن وکیل به کِتی گفته بود که اگر من دتوانست آسان و سریع انجام بگیر یسیاسی برای من در آلمان م

رانی برای گونه نگ تواند مرا در آن کشور نگه دارد، و جایِ هیچ خاکِ آلمان بگذارم، او قطعاً میقدم در 

و رفتن به آن  ویزا گرفتنِ توانستیم از سفارتِ امریکا برای ن صورت، ما میایمن موجود نخواهد بود. در 

 کشور کُمک بگیریم.  

اش محسوب  ست و زبانِ آلمانی مانندِ زبانِ مادریوقتی نوبتِ ما رسید، من و کِتی، که مُتولّدِ آلمان ا

من ابتدا  زا با ما مُالقات و مُصاحبه کرد.یک کارمند یا افسرِ اُمورِ وی .شود، باهم به اُتاقی بُرده شدیم می

ها، برای رفتن به  او نگاهی به آن انداخت و بالفاصله گفت که ایرانی .اش دادم قاضانامۀ خودم را به دستت

من مجبور  ند از کشورِ ثالثی اقدام نمایند.توان اید از کشورِ خودشان تقاضای ویزا بکنند و نمیآلمان، ب

ه، این است در ترکیّ کار این برای انجامِ گفت که تنها راه تِ خودم را به او توضیح بدهم. شدم که وضعیّ

من  ها آنداد که ازنظرِ  ای به من می یعنی، تُرکیّه باید نامه .ه مُعرّفی بکنممن خودم را به پُلیسِ تُرکیّ که

که  اضای ویزای رفتن به آلمان بکنم. مندر کشورشان قانونی هستم، و ایرادی ندارد که از تُرکیّه تق

اصالً چیزی در هنوز پاسپورتِ ایرانیِ قُالّبی را به این کارمندِ کُنسولگریِ آلمان نشان نداده بودم، دیگر 

ا توانستم خودم ر وجه نمی من به هیچمان هم نااُمیدانه بیرون آمدیم. گریِ آلما از کُنسول .ن رابطه نگفتمآ

 شدنی نیست.  ، کارراهِ کُنسولگریِ آلمان هم از متوجّه شدیم که .به پُلیسِ تُرکیّه مُعرّفی کنم

 

٢١ 

 دنِ همه از کار و درس وماندور ای اقامت در استامبول، به این نتیجه رسیدیم که  بعد از یک هفته

کردم که برادرم و کِتی و بهار به آلمان برگردند تا به کار و  من اصرار میفایده است.  کاری بی ، زندگی

قرار شد که سرِ فُرصت  شِ ضیا و غنی در استامبول بمانم.درسِ خودشان برسند، و من فعالً پی

ان در اُروپا، حّل بکنیم.  م یاریِ خودمان، و دوستان فکری و هم گیِ رفتنِ من به آلمان را با هم گونه چه

 چنان در استامبول ماندم.   را هم من سه هفتۀ بعد .و کِتی و بهار به آلمان برگشتند روزِ بعد برادرم

، از طریقِ آذر که در اُروپا مُستقّر بود ١٦در آن مُدتّی که من در استامبول بودم، رهبریِ سازمانِ فداییانِ 

کی از اعضای ی ام. ابتدا به تُرکیّه رسانده طلّع شدند که من خودم راسازمانی مُ م و برخی رُفقای همهمسر

کرد، به سُراغِ من  آذربایجانیِ سازمان، که برادرِ یکی از کادرهای مرکزی بود و در تُرکیّه هم زندگی می
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از گفت که خودش شخصاً هر کُمکی  میوگو کردیم.  بت مُالقات و گفتآمد؛ ما باهم در چندین نو

برای رسیدنِ سازمان در وضعیّتی نیست که بتواند کُمکی گفت  یم .بیاید به من خواهد کرداش  دست

م و فامیل و دوستان همسرجا را خودم با کُمکِ  گفتم که تا این من در جواب به او میمن به اُروپا بکند! 

 ریِ سازمان ندارم.  خواهم به همان ترتیب عمل بکنم و نیازی به کُمکِ رهب بقیّۀ راه را هم می ام،  آمده

با من  چند روز بعد، یکی از اعضای مرکزیّتِ سازمان، که ظاهراً برای کارِ دیگری در تُرکیّه بود، قراری

او  شناختم. در تشکیالتِ سازمان می ٦٠من این رفیق را از ایران و از سالِ  .دیگر را دیدیم گذاشت و هم

به من داد، و من هم مُتقابالً گزارشی از زندان و  ز کشوردر خارج ا را ضعیّتِ سازمانگزارشی کُلیّ از و

ن یز سازمان و یا از شخصِ او نکردم. چنگونه کُمکی ا من تقاضای هیچ تارِ بزرگ و غیره را به او دادم.کُش

بگیرم   جا سرِ فُرصت تصمیم خواستم خودم را مُستقالً به مقصد برسانم تا در آن می قصدی هم نداشتم،

در مُدتّی که من در استامبول گیر کرده بودم،  خواهم بکنم یا نکنم. ازمان چه میبا س که در رابطه

 هم، نکرد. عارُفنهادی و ت صورتِ پیش گونه راهِ حلّ و کُمکی به من، حتّا به سازمان هم هیچ

 

٢٢ 

 ..."کلیدِ ورود به آلمان"

م مشغولِ بررسی و ی در تُرکیّه دائدر طولِ سه هفتۀ بعد، فامیل و دوستان در اُروپا و من و ضیا و غن

کم داشتم به این نتیجه  کمرسیدنِ من به آلمان پیدا بکنیم. ای برای  تا راه و چاره ریزی بودیم طرح

پس از مُوفقیّت در  از طریقِ یک قاچاقچیِ آدم باشد. امّا رسیدم که شاید تنها راهِ رسیدن به اُروپا، می

خواستم یک قاچاقچیِ  یسالم از مرز و رسیدن به استامبول، نم ترین بخشِ کار، یعنی گذشتنِ خطرناک

ن مسیرِ آدر  .ببرد ین وضعیّتچنیدر  راتمامیِ طولِ اُروپا تا آلمان  را در کامیون قایم کند وناشناسی م

ما دنبالِ راهی بودیم که د و کّلِ برنامه را به هم بریزد. توانست پیش بیای ای می طوالنی خطرهای بیهوده

 شیارانه و کم خطر، و در عینِ حال آسان و سریع باشد.  هو

راهی پیدا شده است؛ "که روزی کِتی در مکالمۀ تلفُنی گفت:  شدم داشتم به نااُمیدی نزدیک می کم کم
ریخِ م مُشخصّاتِ آن شخص و تاهمسر ".زودی تو را در تُرکیّه مُالقات بکند فرستم که به کسی را می

دو سه روز بعد، ما به فرودگاهِ استامبول و به پیشوازِ آن فرد رفتیم، و بعد  داد. رسیدنِ او را هم به من

پس از شام، باهم جلسه کردیم تا ببینیم که کِتی و دوستان در  .هم به آپارتمانِ ضیا و غنی آمدیمهم با

جیبِ کُتِ خودش  ی را ازای، این دوستمان پاسپورت پس از مُقدّمه اند. ای پیدا کرده چه راه و چارهاُروپا 

وجّهِ قضیّه من و ضیا و غنی ابتدا مت ".تو به آلمان است این کلیدِ ورودِ"رو به من کرد و گفت:  درآورد،

کم  قولِ معروف کم که به این من پاسپورت را گرفتم و اندکی بررسی کردم و اندیشیدم، تا .نشدیم

شباهتِ عکسِ صاحبِ پاسپورت  .غربی بودیکی از کشورهای اُروپای پاسپورت مالِ  "دوزاریم اُفتاد."

کاری و جعلی در آن صورت  که ابداً دست بود و اصل پاسپورت مدرکی واقعی .نسبتاً خوبی به من داشت
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شد و  قانونی زده می پاسپورت مُهرِ ورودِ در آن ،بنابراین، اگر با دادنِ رُشوه به پُلیسِ تُرکیّهنگرفته بود. 

توانستم  ن صورت من میایگردید، در  رکیّه وارد و ثبت مییستمِ فرودگاهِ تُاطالّعاتِ پاسپورت هم در س

 خُروجِ قانونی از تُرکیّه، و حتّا ورود به آلمان، از آن استفاده بکنم. برای

نخورده، و  همه چیزِ پاسپورت قانونی و دست .ای است فکرِ بکر و عالی و نابغه فهمیدم که چه تازه می

بود که آیا پلیسِ ترکیّه در موقعِ  م خیلی شبیه به من بود. پُرسشِ اصلی این پاسپورت هعکسِ صاحبِ 

براساسِ  پاسپورتِ اُروپایی مالِ من نیست؟توانست تشخیص دهد که آن  خُروج، فقط از رویِ عکس، می

هنوز دوستمان  بود. منفی  سئوالن ایلیِ خودم و دیگران، جوابِ من به المل های بین تجربۀ مُسافرت

اش،  در ادامۀ صحبتباختۀ آن طرح شده بودم.  شق و دلضیحِ خودش را تمام نکرده بود ولی من عاتو

ت و برگشتِ هواپیما هم به اسمِ صاحبِ پاسپورت از آلمان بلیطِ رف ها آنگفت که  می تماندوس

یعنی،  از کنم.از تُرکیّه به آلمان پرو و شِ برگشتِ آن بلیط استفاده نمایمتا من بتوانم از بخ اند خریده

ک بود که صاحبِ پاسپورت برای گردش از آلمان به تُرکیّه پرواز کرده بود، و حاال بعد از ی مانندِ این می

ودش و دیگران هایی که خ دوستمان درضمن اضافه کرد که با رابطهگشت.  هفته داشت به آلمان برمی

ن پاسپورت مُهرِ ورودیِ قانونی خواهند زد و ایختِ رُشوه به پُلیسِ تُرکیّه به با پردا در استامبول دارند،

به این ترتیب، دوستمان با خنده  .مپیوتریِ فُرودگاه وارد خواهد شداطالّعاتِ پاسپورت هم در سیستمِ کا

 گفت، پس از یک هفته من و تو به آلمان پرواز خواهیم کرد. می

آمیزی خواهد  لیّاتِ مُوفقیّتکند و عم ار میقانع بودم که ک  .آمد اندازه خوشم  ن طرح و برنامه بیمن از ای

روی پاسپورت کرد که پُلیسِ تُرکیّه خواهد فهمید که عکسِ  فکر می .بود ضیا هنوز کمی نگران امّا ،بود

طرح و عملیّات به هم  احتمالِ زیاد کّلِ شد، به اگر پُلیس به عکس مشکوک می مُتعّلق به من نیست.

تواند  شناسد، می و می مرا دیده  دادم که چون او از زمانِ کودکی من به ضیا توضیح میریخت.  می

ن تشخیصی برای یک یامّا چن ،صاحبِ پاسپورت تشخیص و تفکیک دهدراحتی مرا از عکسِ مردِ  به

های قبلیِ خودم  های پاسپورت ها و تجربه من از روی مُشاهدهبود.  ارجی و غریبه مُشکل خواهد شخصِ خ

های قبلیِ  ها پس از گذشتِ دو سه سال اشخاص با عکس م که: اوالً، بسیاری وقتدانست و دیگران، می

ای  اُمورِ گُذرنامهو این امری عادّی در  کنند هایی جُزئی پیدا می ن تفاوتهایشا خودشان در پاسپورت

 های جُزئی بینِ مردانِ ثانیاً، برای پُلیسِ هر کشوری تشخیص دادن و تفکیکِ تفاوت .شود محسوب می

، بسیاری از مردانِ چراکه .کاری بس دُشوار خواهد بود هم فقط از رویِ عکس، یک کشورِ خارجی، آن

من تقریباً مُطمئن بودم باشند.  گر، بسیار شبیه به هم می، در نظرِ مردمِ کشورهای دیصیک کشورِ خاّ

صورت پُلیسِ تُرکیّه،  نایابطه با آن پاسپورت و بلیط قانونی و دُرست باشند، در که اگر همه چیز در ر

که تواند تشخیص دهد  فقط از روی عکسِ پاسپورت که اتفاقاً شباهتِ زیادی هم به من داشت، نمی

پس از دو سه شب بحث و مُذاکره، باالخره ضیا هم قانع و تا حدودی پاسپورت مُتعّلق به من نیست. 

 اش راحت شد. خیال
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٢٣ 

شناخت، و البتّه با دادنِ پول،  های مُطمئنّی که می قِ کانالدر طولِ چند روزِ بعدی، دوستمان از طری

قانونی بزنند و  خواستیم رویش مُهرِ ورودِ پاسپورتِ اُروپایی را داد تا برای تاریخِ مُعیّنی که ما می

به این ترتیب، صاحبِ این پاسپورت  .کامپیوتریِ فُرودگاه وارد کنند چنین اطالّعاتِ آن را در سیستمِ هم

 مان روزی واردِ تُرکیّه شده بود که دوستمان به تُرکیّه آمد.  هم ه

معمول  یک شب طبقِ رسید. می پروازمان به آلمان فرا شد و روزِ یکی دو روز بعد، یک هفته تمام می

طرح و کردیم تا مُطمئن شویم که در  را بررسی می ی کارها بار همۀ جنبه نشسته بودیم و برای صدمین

نه  کرد که موقعِ خُروج از تُرکیّه، شاید بهتر باشد که نهاد  یشدوستمان پ وجود نیست.کارمان اشکالی م

 .جنوبِ غربیِ تُرکیّه پرواز بکنیمهای شهرهای ساحلیِ  ز یکی از فُرودگاهاکه  بل ،از فُرودگاهِ استامبول

شاید موقعِ خُروج در اصطالح به فُرودگاهِ استامبول بوده است،  اش این بود که چون ورودِ ما به نگرانی

روزِ بعد  .نهاد و فکرِ بسیار خوبی است پیش من هم قبول داشتم که جا مُشکلی برایمان پیش بیاید. آن

پروازمان را تغییر دادیم تا بتوانیم از شهرِ ساحلیِ دیگری پرواز  ،رفتیم و با پرداختنِ مقداری پولِ اضافی

 کنیم.  

خروج از ترکیّه، من و دوستمان و ضیا و  در روزِه بود. لیّات آمادتقریباً همه چیز برای اجرای عم حاال

از به حدوداً سه ساعت قبل از وقتِ پرو .ه شهرِ ساحلیِ محّلِ پرواز رفتیمغنی صُبحِ زود با اُتوبوس ب

جا  طور بود که در همه ا را خوب بررسی و شناسایی کردیم. قرارمان اینج همه .فُرودگاهِ آن شهر رسیدیم

ضیا و غنی هم قرار بود در جایی و طوری  .کمی فاصله در پُشتِ سرِ من بیایدلوتر و دوستمان با من ج

قرار شد  اُفتیم. کنیم یا احیاناً گیر می بایستند که بتوانند ما را خوب ببیند، تا بفهمند که آیا ما عُبور می

اگر  .من به منطقۀ ترانزیت بیایدپیشِ گاه دوستمان هم عُبور کند و  که اگر من با مُوفقیّت بگذرم، آن

ر تُرکیّه هایی که د گشت تا شاید بتواند از طریقِ رابطه فتادم، دوستمان بالفاصله برمیاُ احیاناً من گیر می

در صورتی که ما هردو  درضمن، دوستمان اطالّعاتِ الزم را به ضیا هم داد تاداشت به من کُمک کند. 

 بگیرد و تقاضای کُمک بکند. ستماّاو بتواند فوری  ،یمشدبازداشت 

جا من و  در آنکُنترلِ پاسپورت راه اُفتادیم.  ما از ضیا و غنی خُداحافظی کردیم و به سمتِ مکانِ

تدریجاً صف حرکت کرد تا باالخره  .فاصله از هم، در صف ایستادیم در ما و بینِ دوستمان، با چند نفر

در جلویِ گیشۀ کُنترلِ پاسپورت برای خُروج از ترکیّه، نَفَسِ عمیقی کشیدم و بعد  نوبت به من رسید.

به هر نگلیسی واقعاً کُمکِ بزرگی بود. ها، دانستنِ زبانِ ا در این موقعیّتقابلِ افسرِ پُلیس قرار گرفتم. درمُ

م ه حال، پاسپورتِ کذاییِ اُروپایی و بلیطِ پروازِ خودم را به افسرِ پُلیس دادم، و به انگلیسی سالمِ گرمی

چنین  لِ بررسیِ خودِ من و پاسپورت شد.درمُقابل، او جوابِ سردی به من داد و مشغو .به او کردم

که مرا حسابی بررسیِ  افسرِ پُلیس، پس از آن گذرد. آدم مانندِ طولِ عُمری می هایی در ذهنِ لحظه
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هایی به من انداخت،  شناسانه و پُلیسی نمود و پاسپورت را هم چندین نوبت ورق زد و باز هم نگاه روان

جواب دادم:  "؟چه مدّت و برای چه منظوری در تُرکیّه بودیدبرای "باالخره به انگلیسی از من پُرسید: 

از تُرکیّه خوشتان آمد؟  "پُرسید:  "ام هدر تُرکیّه بود یتتوریس به شکلِ یک هفته است که برای تفریح و"
زودی باز  حتماً به .ویژه از استامبول، خیلی خوشم آمد بهاز تُرکیّه، "جواب دادم:  "؟گردید باز هم برمی

سپورت را هم نگاهِ دوباره مرا ورانداز نمود و پا الّعاتی را واردِ کامپیوتر کرد،اط سپس ".هم خواهم آمد

خیر گفت. پاسپورت  و سفر به پورت زد، تشّکُر و خُداحافظی کرددرنهایت، مُهری به پاس دیگری انداخت.

دوستمان  تپید. شدّت می قلبم از هیجان به .خلِ منطقۀ ترانزیتِ فُرودگاه شدم، و سریع دارا پس گرفتم

، در آغوش گرفتیمدیگر را  هم و او هم داخلِ منطقۀ ترانزیت شد.هم چند دقیقه بعد کارش پایان یافت، 

 حالی مانندِ کودکانِ خُردسال باالپایین پریدیم. و از خوش

زده و در حیرت بودیم که طرحِ  هنوز هردو هیجان .ی آرامش پیدا کنیمی نشستیم تا کمرفتیم و جای

نگرانِ طبعاً  آمیز کار کرده است. حاال وب و مُوفیّتقدر خ پاسپورتِ اُروپایی، حّداقل تا اینجایِ کار، چه

وست و قولِ وکیلِ آلمانیِ د رفت، به هم با مُوفقیّت پیش می ورودِ من به آلمان بودیم. اگر این مرحلۀ آخر

پاسپورتِ موردِ استفادۀ من، نه مُتعّلق به کشورِ  داشت. یِ نگرانیِ زیادی وجود نمیکارِ کِتی، دیگر جا هم

در این مقطعِ زمانی بینِ بسیاری از کشورهای اُروپای  .مالِ یک کشورِ اُروپایی دیگر بودکه  بل ،آلمان

طورِ خاصّ، هیچ محدودیّت و شرطی برای  هطورِ کُلیّ، و آن کشورِ صاحبِ پاسپورت و آلمان ب غربی به

اً مانع و بنابراین، برای ورودِ من به آلمان با آن پاسپورت، ظاهر شان موجود نبود. و خُروجِ اتباع ورود

گرفتند که من از تُرکیّه به   م و دوستان از اوّل تصمیمهمسرکه  علّتِ این داشت. مُشکلی وجود نمی

حبِ پاسپورت پرواز کنم، یکی این بود که برادرم و کِتی و بهار مُقیمِ آلمان کشورِ آلمان و نه به کشورِ صا

دلیلِ دیگرش هم این بود  .توانست درصورتِ لزوم کُمکی بکند بودند، و درضمن آن وکیلِ آلمانی هم می

 ند،کرد خودشان با من صحبت می رفتم و موقعِ ورود احیاناً به زبانِ که اگر به کشورِ صاحبِ پاسپورت می

انگلیسی صحبت  ای از زبانِ آن کشور را بلد نبودم، و اگر هم در آن موقعیّت فقط به زبانِ ابداً کلمه

توانستم به انگلیسی صحبت  موقعِ ورود به آلمان، من می شدند. کردم، احتماالً به من مشکوک می می

 ها را پُشتِ سر بگذارم. راحتی مانع کنم و به

 

٢٤ 

 .سویِ آلمان.. پرواز به

پروازمان آغاز  .هواپیما شدیم و نشستیمسوارِ هواپیماییِ ملّیِ تُرکیّه بود.  پروازمان به آلمان با شرکتِ

گذشت، که ناگهان  ساعتی از پرواز نمی نیمرفت.  خوبی پیش می بقِ نقشه و بههمه چیز هم داشت ط .شد

  ".ای کُنترلِ مُجدّد آماده بکنندهایشان را بر مُسافرانِ ایرانی، لُطفاً پاسپورت"خلبان اعالم کرد: 

ها بود  او سال .ر و زندگی کردن در آلمان را داشتدوستمان پاسپورتِ ایرانی و کارتِ اقامتِ دائم برای کا

های ایرانیانِ  راه اُفتاد و پاسپورت ها ناخلب به هر حال، یکی از کُمک کرد. که در آلمان زندگی و کار می
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اندکی بعد، خلبان اعالم کرد که طبقِ قانون و ضابطۀ جدیدِ  .با خودش بُرد اپیما را جمع کرد وداخلِ هو

گردد و موقعِ ورود  آوری می های مُسافرانِ ایرانی جمع آلمان و توافُقِ شرکتِ هواپیماییِ تُرکیّه، پاسپورت

مان ظاهراً به این ترتیب، دولتِ آلشود.  سِ فُرودگاه تحویل داده میبه کشورِ آلمان مُستقیماً به پُلی

های مُسافرانِ ایرانی را، پس از بررسی و انجامِ کارهای مربوط به ویزا و غیره، به  خواست پاسپورت می

 بقیّۀ ایرانیان جلوگیری کند. از ورودِ در فرودگاه تحویل دهد، و ،یی که اجازۀ ورود به آلمان داشتندها آن

هایشان را در   رساندند، و سپس پاسپورت آلمان می شکلی به ها، ایرانیانِ زیادی خودشان را به در آن سال

گرفته بود که   دولتِ آلمان ظاهراً تصمیم حاال .کردند گی می ند و تقاضای پناهندهبُرد فُرودگاه از بین می

به همین منظور، دولتِ آلمان به کشورهایی که ایرانیان عُمدتاً از مُمکن جلوی این کار را بگیرد.  تا حّدِ

ای که از آن کشورها  ویژه به کشورِ تُرکیّه، اعالم کرده بود که هر ایرانی آمدند، به به آلمان می اه آنطریقِ 

برگردانده  ٴبالفاصله به همان کشورِ مبدا ،واردِ آلمان بشود و پاسپورتِ مُعتبر و ویزای ورود نداشته باشد

 ود.  خواهد شد، و کشورِ مزبور مسئولِ تمامیِ هزینۀ آن کار نیز خواهد ب

دوستمان و  ای بود. داخلِ هواپیمای تُرکیّه های ایرانیانِ آوری و کُنترلِ پاسپورت دلیلِ جمع موضوعاین 

قبل از سوار "گفتم:  من به او می .خندیدیم گفتیم و می کردیم و می یمن سرِ این داستان باهم شوخی م
راحتی از خطر گذشتم و در داخلِ هواپیما  بهامّا من  ،ِ ما بیشتر در موردِ من بود شدن به هواپیما، نگرانی

تو که مُقیمِ آلمان هستی و چندین بار  در حالی که ،شود روپایی با من رفتارِ خوبی میعنوانِ یک اُ هم به
ای، حاال  گاه هم تا حاال مُشکلی نداشته کنی و هیچ در سال هم از آلمان به تُرکیّه و ایران مُسافرت می

البتّه، اینها  ".اند و مُمکن است که موقعِ ورود به آلمان حتّا دُچارِ مُشکل هم بشوی ات را گرفته پاسپورت

کردیم، وگرنه او کارتِ اقامتِ آلمان داشت و موقعِ ورود مشکلی برایش  ما باهم می که بود هایی شوخی

بود، که  المیآمد. این قضیّه، فقط از مزایای داشتنِ پاسپورتِ ایرانی در دورانِ جُمهوریِ اس پیش نمی

 شاملِ حالِ دوستمان هم شده بود. 

به هر صورت، پروازِ چند ساعتۀ ما به پایان رسید و هواپیما در فُرودگاهِ هامبورگ به زمین نشست.  

هر مُسافرِ ایرانی  یلِ پُلیسِ فُرودگاهِ آلمان داد.های مُسافرانِ ایرانی را مُستقیماً تحو خلبان پاسپورت کُمک

سپس،  .اش را پیدا کنند گفت تا پاسپورت اش را می رسید، اسم نترلِ پاسپورت و ویزا میکه به گیشۀ کُ

گونه  ما قرارمان باز این دادند. کردند و به او اجازۀ ورود می بارِ آن را بررسی و ثبت میداشتنِ ویزا و اعت

شه قرار گرفتم و نوبتِ من که شد، جلوی گی م و دوستمان پُشتِ سرِ من بیاید.که من جلوتر برو بود

در حالی که  .نگلیسی سالمِ گرمی هم به او کردمپاسپورت را به پُلیسِ آلمان دادم، و درضمن به ا

جواب دادم که فقط یک  در این مُسافرت به کُجاها رفتم؟ کرد، پُرسید که پاسپورت را بررسی می

ستقیم به کشورِ خودم برنگشتم و به ا مُپُرسید که چر ر و تفریح به تُرکیّه رفته بودم.ای برای دیدا هفته

باشد، باهم  مان هم میجواب دادم که با دوستم، که پُشتِ سرم در نوبت است و مُقیمِ آلآلمان آمدم؟ 

جا که فامیلِ خودم را ببینم و بعد به کشورِ خودم بروم.   ام این گفتم که من حاال برگشته .رفته بودیم
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 .ذاییِ من زد و خیرِ مقدمی هم گفتهری به پاسپورتِ کپس از اندکی بررسیِ بیشتر، باالخره مُ

ترانزیتِ من فوری گذشتم و سریع داخلِ منطقۀ  .س داد و اشاره کرد که عُبور بکنمپاسپورت را به من پ

یدم که د ای، تمامیِ فامیل و دوستان را می جا، از پُشتِ یک دیوارِ شیشه در آن فُرودگاهِ هامبورگ شدم.

باهم داخلِ  سپس من و او .زودی کارش تمام شد و آمد هم بهدوستمان ر بودند. جمع شده و مُنتظ

ویژه کِتی و بهار، رویِ سرم ریختند و مرا در آغوش کشیدند.   فامیل و دوستان، به سالُنِ انتظار شدیم.

یم.  طرفِ خانۀ برادرم در هامبورگ راه اُفتاد حالی، باالخره با چندین ماشین به پس از کمی گریۀ خوش

ای پس از کُشتارِ بزرگِ زندانیانِ سیاسی، من توانستم  وخُرده سال ، یعنی حدودِ یک٦٨در آبانِ سالِ 

بودم  ٦٧گانِ کُشتارِ بزرگِ سالِ  خودم را به آلمان برسانم؛ شاید از نخُستین افراد از میانِ جان به در بُرده

 ج بشوم.  ، خار"غیرقانونی"که توانستم از ایران، البتّه از طریقِ 

 

٢٥ 

 ...و مهاجرت به امریکا سفرِ پایانی

چند روزی را با فامیل و دوستانی که از جاهای مُختلفِ اُروپا آمده بودند، باهم بسیار خوش گذراندیم.  

طبقِ  .ام اد که من رسیدهگرفت و به او اطالّع د ستماّکارش  کِتی با وکیلِ آلمانیِ دوست و هم

 اوکند.  گیِ سیاسی می اهندهدادگاهِ آلمان تقاضای پن ازگفت که برای من ریزیِ قبلی، وکیل  رنامهب

من  .شخصاً در دادگاه حضور داشته باشدابداً نیازی نیست که شوهرت ": ه بودبه کِتی گفت چنین هم
  ".ضمانت خواهم کرد که درصورتِ نیاز او را در دادگاه حاضر کنم خود

یکی دو روز بعد هم تلفُن کرد و به کِتی گفت:  .عمل آورد م را بههای الز ه اقداموکیلِ آلمانی بالفاصل

درصورتِ احضار از طرفِ دادگاه، من  .داده است که شوهرت پیشِ تو بمانددادگاه با ضمانتِ من اجازه "
ای هم از دادگاه بگیرد مبنی  قرار شد که وکیلِ آلمانی نامه ".بایست او را در دادگاه حاضر بکنیم و تو می

باشد. با در  ام در جریان می م و پروندها گیِ سیاسی از دولتِ آلمان کرده که من تقاضای پناهنده اینبر 

توانستیم به کُنسولگریِ امریکا در فرانکفورت برویم تا کِتی برای من ویزای  ن نامه، ما میایدست داشتنِ 

 ورود و اقامت در امریکا را تقاضا بکند.

من و کِتی و بهار هم چند روز  .تان به محّلِ زندگی و کارِ خود برگشتندپس از چند روز، فامیل و دوس

اُفنباخ در حومۀ م راهیِ شهرِ همسراش ماندیم، و بعد ما هم با ماشینِ  بیشتر پیشِ برادرم و خانواده

آن در  .جا داشتند ایِ کوچکی در آن که کِتی و بهار آپارتمانِ کرایه اُفنباخ شهرکی بود فرانکفورت شدیم.

م، وکیلِ همسرروزِ بعد از رسیدنِ ما به آپارتمانِ رفتند.  مدرسه و کار میبه کردند و  منطقه زندگی می

چند روز بعد هم، من و کتی و بهار به گاه گرفته بود به ما تحویل داد. ای را که از داد آلمانی نامه

من، و مُصاحبه دربارۀ وضعیّتِ جا، پس از طرح و بحث  در آن گریِ امریکا در فرانکفورت رفتیم.کُنسول

نیم هرچه زودتر تا ما بتوا تر راه خواهند انداخت مرا سریع گفتند که کارِ .ای برایم تشکیل دادند پرونده
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باالخره ویزای  امّا ،دو سه ماهی طول کشید ،تهیّۀ مدارک و مراحلِ بررسی و تحقیق به امریکا برویم.

 ید.  اقامتِ دائمِ من در امریکا به دستم رس

جا که در درازمدّت کُ های فراوان در رابطه با این پس از مقداری تحقیق و بررسی و بحث، و مشورت

لحاظ  ربه امریکا از ه گرفتیم که رفتنِ ما  کِتی و من باهم تصمیم ،خواهیم زندگی و کار بکنیم می

چند  سرانجام و فظی کردیمدوستان و فامیل خُداحا با های الزم را دیدیم، تر خواهد بود. تدارک مُناسب

به این ترتیب، فصلِ جدیدی در زندگیِ ان، سه نفری راهیِ امریکا شدیم. ماه پس از رسیدنِ من به آلم

 ما آغاز شد، که هنوز هم ادامه دارد ... 
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 اُفقِ روشن 

 روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

 و مهربانی دستِ زیبایی را خواهد گرفت

 روزی که کمترین سُرود

 بوسه است

 و هر انسان

 ای هر انسانبر

 ست برادری

 بندند شان را نمی روزی که دیگر درهای خانه

 قُفل

 یستا هناافس

 و قلب

 برای زندگی بس است

 روزی که معنای هر سُخن دوست داشتن است

 تا تو به خاطرِ آخرین حرف دنبالِ سُخن نگردی

 ست روزی که آهنگِ هر حرف، زندگی

 رمبقافیه نوجویِ  رین شعر رنجِ جُستتا من به خاطرِ آخ

 یستا هناروزی که هر لب تر

 تا کمترین سُرود، بوسه باشد

 روزی که تو بیایی، برای همیشه بیایی

 و مهربانی با زیبایی یکسان شود

 روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم

 کشم و من آن روز را انتظار می

 حتّا روزی که

 دیگر نباشم.

 )احمد شاملو(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"که بتوانیم دیگران را رها سازیم، اوّل باید خودمان را آزاد کنیم. برای آن"  

سمارککارل  



 



 

 یادداشت و توضیح

 

 از احمد شاملو. "از شهرِ سرد ..."از شعرِ  - ١

های بدنی  دستی و عملی و فعالیت شد که تمایُلِ زیادی به کارهای به کسانی اطالق می "کار عملی" - ٢

 کردند. از مُطالعه و تحقیق و کارِ فکری دوری و یا فرار می ها آنداشتند؛ معموالً 

را شبیه به جای وسایل در  ها آنپوشاند و  ها را می به خاطرِ پردۀ قشنگی که روی این طاقچه - ٣

مانندها نیز  را در موردِ آن طاقچه "بی تیتی "کرد، زندانیان اصطالحِ  قدیم می "تی بی تیِ"های  اُتوبوس

 بُردند.   کار می به

 "شهری، یک چاقو یا تیزی به من برسانید. هم" - ٤

در  ،٦٧که در کُشتارِ بُزرگِ زندانیان در تابستانِ سالِ  بل ،گاه آزاد نگردید تنها هیچ منصور داوران نه - ٥

 اش گرامی باد! یاد و خاطره نِ گوهردشت باالی دار کشیده شد.زندا

پس از اشغالِ  دولتِ موقّتِ مهدی بازرگان بود. گویِ وزیر و سخن عباّس امیرانتظام معاونِ نخست - ٦

سفارتِ امریکا و سقوطِ دولتِ بازرگان، رژیمِ خُمینی امیرانتظام را، که در آن زمان سفیرِ ایران در 

 او  امِاخواند و سپس او را بازداشت کرد. اتهّربه ایران ف ٥٨کشورهای اسکاندیناوی بود، در آذرماهِ سالِ 

وچند سال با شرافت و  امیرانتظام بیش از بیستسیا و دولتِ امریکا بود.  جاسوسی برای سازمانِ

او از زندان  را رها کند، خواست وی هم، در حالی که رژیم می درنهایت کشید. حبسنظیری  استقامتِ بی

 رژیم از او رفعِ اتهّامِ جاسوسی و اعادۀ حیثیّت بکند. رفت و خواهانِ آن بود که بیرون نمی

اهلل مُعینی، حسین صدرایی، علی صدرایی، محمّدعلی بیگدلی، و کامبیز  از جمعِ آن زندانیان، هبّت - ٧

العابدین کاظمی )عبدی(  در زندانِ اوین، و زین ٦٧چوبیان در جریانِ کُشتارِ بُزرگِ زندانیان در سال  گل

علی محبّی هم پس از پایانِ کُشتارِ بُزرگ و  دانِ گوهردشت به دار کشیده شدند.ی هم در زنو امیر باقر

محمّدعلی  گوهردشت از جهان رفت. ی در زندانِبعد از تحمّلِ فشارهای فراوانی، در اثرِ سکتۀ قلب

 ها آنمۀ یاد و خاطرۀ ه در اوین اعدام شده بود. ٦٥ترها در پایانِ سالِ  الدیّن )شرف( هم پیش شرف

 گرامی باد!

شنیدیم.   ٦٥حصار و در نیمۀ اوّلِ سالِ  به یاد دارم که ما خبرِ اعدامِ مسعود انصاری را در زندانِ قزل - ٨

 اند. ذکر کرده ٦٦ها و یادبودها برخی تاریخِ اعدامِ او را در نیمۀ اوّلِ سالِ  های اخیر، در نوشته در سال

 لو.از احمد شام "رستاخیز"از شعرِ  - ٩

و بندهای گوناگون،  ها نابرای یافتنِ اطالّعاتِ بیشتر در بارۀ زندانِ گوهردشت و یا موقعیّتِ ساختم -١٠

 نه زیستن، نه مرگهایی از این زندان در انتهای جلدِ چهارمِ خاطراتِ ایرج مصداقی با عُنوانِ   به نقشه

 ه بکنید. مُراجع (٢٠٠٤)از انتشاراتِ آلفابت ماکزیما در سوئد در سالِ 
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بودند، در  "کانونِ ابالغِ افکارِ علی شریعتی"زندانیانِ هوادارِ دکتر علی شریعتی، که اغلب وابسته به  -١١

 شدند. نیز شناخته می "کانونی"زندان با اتهّامِ 

به  ٦٧مجید منبری در کُشتارِ بزرگِ زندانیان در سالِ  ها آنها سه برادر بودند که از میانِ  منبری -١٢

 اش گرامی باد. یاد و خاطره ر کشیده شد.دا

اش گرامی  یاد و خاطره باالی دار کشیده شد. ٦٧احمد مُطهّری در کُشتارِ بزرگِ زندانیان در سالِ  -١٣

 باد!

یاد و  باالی دار کشیده شد. ٦٧اهلل قیاسوند در جریانِ کُشتارِ بُزرگِ زندانیان در سالِ  دکتر سیف -١٤

 اش گرامی باد! خاطره

توانید در ضمیمۀ اوّل در  ام را می ی مُختلف به خانوادهها ناهای ارسالیِ من از زند هایی از نامه نمونه -١٥

  پایانِ جلدِ دوّم مُشاهده کنید. 

یاد و  باالی دار کشیده شد. ٦٧سیامک الماسیان در جریانِ کُشتارِ بزرگِ زندانیان در سالِ  -١٦

 اش گرامی باد! خاطره

انیانِ مُجاهدِ زندان بسیار جوان بودند، و معموالً بیشترِ وقتِ خودشان را به کارِ تابیدن و اغلبِ زند -١٧

برخی از زندانیانِ چپ، به این شیوۀ زندگی و کارِ زندانیانِ  شدند. ن و مالیدنِ چیزی مشغول میسابید

 داده بودند. "بتاب، بساب، بمال"مُجاهد عُنوانِ 

یاد و  باالی دار کشیده شد. ٦٧کُشتارِ بزرگِ زندانیان در سالِ در جریانِ  یوهاب افخممیر -١٨

 اش گرامی باد! خاطره

شد که  در مجموعۀ ساختمانِ اصلیِ زندانِ گوهردشت، بندِ فرعی به بندِ بسیار کوچکی اطالق می -١٩

ا هم به عُهده ربوطه ری هر بندِ اصلی مسئولیّتِ بندِ فرعیِ مها نانگهب ل بود.به زیرِهشتِ بندِ اصلی متصّ

در هر یک از بندهای  و یک واحدِ حمّام و دستشویی بود.یک بندِ فرعی شاملِ دو اُتاق  داشتند. می

 اغلبِ کرد. و یا بیشتر را هم نگهداری میهای گوناگون، زندانبان از چند نفر تا سی نفر  فرعی، در دوره

بندِ فرعی حیاطِ  داشتند. بندِ فرعی نگه میای زیرِ فشار گذاشتن و تنبیه در ها هم، زندانیان را بر وقت

هم در صورتِ اجازه داشتن از  و فقط برای مدّتِ بسیار کوتاهی، آن هواخوری نداشت. پاسدارها هر از گاه

 بُردند. طرفِ مسئوالن، زندانیانِ بندِ فرعی را به حیاطِ بندِ اصلیِ مربوطه می

یم، بند بود حصار و گوهردشت هم باهم در زندانِ قزلهایی  دوستِ عزیزم ایرج مصداقی، که در دوره -٢٠

از اعتصابِ غذایِ بندِ  ٤٠در جلدِ سوّم در صفحۀ  "،نه زیستن، نه مرگ "در کتابِ خاطراتِ زندانِ خود، 

های  روز را طبعاً از روی گفته ٤٢بود، و رقمِ  ٢ایرج در آن زمان در بندِ  برد. روز نام می ٤٢ به مدّتِ ٣

 باشد. که رقمِ صحیحی نمی های خودش نوشته، ها و یادمانده دهدیگران و شنی

که پس از آزادی خودش را به کشورِ آلمان  گانِ کُشتارِ بُزرگ بود مانده دهاکبر شالگونی از زن علی -٢١

بیماریِ سرطان او را از ما گرفت.   جا از سرگرفت، امّا چند سال پیش اش را آن رساند و زندگی و فعالیت

 اش گرامی باد!  اطرهیاد و خ
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هیئتی شکل گرفت  ٦٧براساسِ فتوایی از خُمینی برای کُشتارِ زندانیانِ سیاسی، در تابستانِ سالِ  -٢٢

برای گول زدنِ زندانیان، در برخی موارد مسئوالن از آن هیئت  آن کُشتار اختیاراتِ کامل داشت. که در

دراساس، آن هیئت  بُردند. نیز نام می "دیِ بندهابن هیئتِ تفکیک و دسته"یا  "هیئتِ عفو"عُنوانِ  به

 دادند. "هیئتِ مرگ"درستی تدریجاً به آن نامِ  مسئولِ کُشتارِ زندانیان بود، و زندانیان به

تفتیش و تفکیکِ زندانیان،  روندِشده برای  های انجام یکی از تدارُک ،٦٧در کُشتارِ بُزرگِ سالِ  -٢٣

ترین ساختمانِ مجموعۀ اصلیِ زندانِ گوهردشت بود.   در جنوبی ١٠و  ٢خالی کردنِ بندهای سابقِ 

ربستۀ این بندها مُنتقل های د های انفرادی یا اُتاق زندانیانِ مُجاهد را پس از تفتیشِ اولیّه به سلوّل

در بازجویی و تفتیشِ بیشتری بکنند.  ها آنکه از  را به پیشِ هیئت ببرند و یا این ها آنتا بعداً  کردند می

ندند و یا برای نماز ما باید مُنتظر می هیئت  نزدِیی را که برای رفتن ها آنموردِ زندانیانِ غیرمذهبی هم، 

 "ترمینال"زندانیان تدریجاً به این بندها نامِ  داشتند. د، در همین بندها نگه میخوردن شالّق می نخواندن

 داده بودند. "ترانزیت"یا 

اش به دفترِ  مجموعۀ اصلیِ ساختمانِ زندانِ گوهردشت، در انتهای جنوبیکُریدورِ طبقۀ پایین، در  -٢٤

شد.   تئاترِ زندان مُنتهی می های مجموعه، و از طرفِ انتهای شُمالی هم به آمفی زندان و یکی از ورودی

ون این راهروی طوالنی مسیری بود که بسیاری از زندانیانِ اعدامی پس از بیر، ٦٧در کُشتارِ بُزرگِ سالِ 

اصطالح  به تئاترِ زندان، ی در جنبِ آمفیدر بند کردند. سپس باید طّی می "هیئتِ مرگ" آمدن از اُتاقِ

زندانیانِ جان به در  شدند. ر کشیده میتئاتر به باالی دا نوشتند، و باالخره در داخلِ آمفی نامه می وصیّت

 نامیدند. می "راهرویِ مرگ"این کُریدور را بُرده، پس از اطالّع یافتن از طوطئۀ کُشتارِ بُزرگ، تدریجاً 

اصلیِ  ای در ضلعِ غربیِ مجموعۀ بخشِ اداریِ زندانِ گوهردشت در طبقۀ اوّلِ ساختمانِ دوطبقه -٢٥

این ساختمانِ دوطبقه تقریباً در مقابلِ ساختمانِ آشپزخانۀ زندان واقع بود.   ساختمانِ زندان قرار داشت.

در آن مُستّقر بود، در همین بخشِ اداریِ زندان قرار  "هیئتِ مرگ"تاقی که دفترِ بایگانیِ زندان و اُ

 داشتند.

من پنج ضربه شالّق برای هر رکعتِ نماز )یعنی روزانه هشتادوپنج ضربه( را به خاطر دارم، و همین  -٢٦

های خاطراتِ  تابها و ک الهبرخی زندانیان در مق ام. خاطراتِ خودم به زبانِ انگلیسی آوردهرا هم در کتابِ 

    اند. ، از ده ضربه شالّق در هر وعده نماز )یعنی روزانه پنجاه ضربه( صُحبت کردهخود

 از احمد شاملو. "گردد سرودِ آن کس که از کوچه به خانه بازمی"شده از شعرِ  گرفته -٢٧

 م مُراجعه بکنید.خُمینی، لُطفاً به ضمیمۀ دوّم در پایانِ جلدِ دوّ ٦٧در رابطه با فتوای سالِ  -٢٨

، مسئوالن زندانیانِ وابسته به سلطنت، نظامیان و کودتاچیانِ بندیِ خودشان از زندانیان در دسته -٢٩

صدر، و سارقانِ مُسلحّ و حتّا زندانیانِ غیرسیاسیِ  وابسته به رژیمِ شاه، افرادِ وابسته به دفترِ بنی

 نامیدند. می "غیرگروهکی"دستگیرشده توسّطِ دادستانیِ انقالب را با عُنوانِ 

 از احمد شاملو. "عاشقانه"از شعرِ  -٣٠
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از زندانیانِ سیاسی مانندِ کیانوری، عمویی، سعید شاهسوندی، ایرج کایدپور، و  افرادیمنظور  -٣١

 داشتند. گاه نگه می هایی در آسایش را در اُتاق ها آنظاهراً  باشند. دی پرتُوی و غیره میمه

ه بود یا هنوز هم مُطمئن نیستم که آیا قبالً حُکمی گرفت در زندانِ اوین بود. ریطاه صمد اسالمی -٣٢

به باالی دار کشیده  در اوین ، او نیز٦٧در هر حال، در کُشتارِ بُزرگِ زندانیان در تابستانِ  زیرِحُکمی بود.

 اش گرامی باد! یاد و خاطرهشد. 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها همضمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ضمیمۀ اوّل: 

 حصار و گوهردشت های اوین و قزل ام از زندان های ارسالیِ من به خانواده هایی از نامه نمونه
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 ٦٧متنِ فتوای خُمینی برای کُشتارِ زندانیانِ سیاسی در سالِ ضمیمۀ دوّم: 

 

 ٦٧وانامۀ خُمینی ظاهراً ششّمِ مُردادماهِ سالِ ، تاریخِ فتنتظری در خاطراتِ خوداهلل مُ براساسِ نوشتۀ آیت

 متنِ این فتوا به شرحِ زیر است: بوده است.

گویند از روی حیله و نفاقِ  از آنجا که منافقینِ خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هرچه می"
ها و جنگِ  حارب بودنِ آناند، با توجّه به م هاست و به اقرارِ سرانِ آنها از اسالم ارتداد پیدا کرده آن

ها  های حزبِ بعثِ عراق و نیز جاسوسیِ آن کاری ها در شمال و غرب و جنوبِ کشور با هم کالسیکِ آن
برای صدّام علیهِ ملّتِ مسلمانِ ما و با توجّه به ارتباطِ آنان با استکبارِ جهانی و ضرباتِ ناجوانمردانۀ آنان 

های سراسرِ کشور بر سرِ موضعِ  می تا کنون، کسانی که در زنداناز ابتدای تشکیلِ نظامِ جمهوریِ اسال
باشند و تشخیصِ موضوع نیز در  کنند، محارب و محکوم به اعدام می نفاقِ خود پافشاری کرده و می

االسالم نیرّی دامت افاضاته )قاضیِ شرع( و جنابِ آقای اشراقی  یِ اکثریّتِ آقایان حجّتٴتهران با را
طور  باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همین ای از وزارتِ اطالّعات می ن( و نماینده)دادستانِ تهرا

یِ اکثریّتِ آقایانِ قاضیِ شرع، دادستانِ انقالب و یا دادیار و نمایندۀ ٴهای مراکزِ استانِ کشور را در زندان
قاطعیّتِ اسالم در برابرِ اندیشی است،  باشد، رحم بر محاربین ساده االتباع می وزارتِ اطالّعات الزم

دشمنانِ خدا از اصولِ تردیدناپذیرِ نظامِ اسالمی است، امیدوارم با خشم و کینۀ انقالبیِ خود نسبت به 
دشمنانِ اسالم رضایتِ خداوندِ متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیصِ موضوع به عهدۀ آنان است 

الکفّار باشند، تردید در مسائلِ قضاییِ اسالمِ  لیع ٴوسوسه و شکّ و تردید نکنند و سعی کنند اشدا
 "اهلل الموسوی الخمینی باشد. والسالّم. روح انقالبی نادیده گرفتنِ خونِ پاک و مطّهرِ شهدا می

 

هایی که برخی از  اهلل خُمینی در آن زمان، به دلیلِ پُرسش یسِ دفترِ آیتو رئ احمد خُمینی، فرزندحاج 

کردند، در یادداشتی کوتاه از پدرش توضیح  اردبیلی در رابطه با فتوای باال می ویژه موسویِ مُجریان به

اند،  اند و یا نگرفته پُرسد که آیا فتوا همۀ کسانی را که قبالً حُکم گرفته طورِ مُشخّص می خواهد؛ او به می

د که در پُرس چنین می شود؟ او هم شان هستند یا نیستند، شامل می و کسانی را که بر سرِ موضع

ها بفرستند، یا  شان را به مراکزِ اُستان هایی که استقاللِ قضایی دارند، آیا پروندۀ محکومان شهرستان

 خودشان تصمیم بگیرند؟

 دهد: آیتاهلل خُمینی در پاسُخِ کوتاهی، به این شکل دستور می

اش اعدام است.  کمبسمه تعالی در تمامیِ مواردِ فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سرِ نفاق باشد ح"
 "تر اجرا گردد همان موردِ نظر است. ها در هر صورت که حُکم سریع درصورتِ رسیدگی به وضعِ پرونده
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اهلل مُنتظری  که فتوای دوّمی هم در رابطه با کُشتارِ زندانیانِ چپ موجود بوده باشد، آیت در رابطه با این

ای در آن زمان، گویا چنین فتوایی را  دعلی خامنهگوید که براساسِ اظهاراتِ سیّ در خاطراتِ خودش می

البتّه، کسی دیگر تا به  است. بوده آن را دیده ای هم خودش هم از خُمینی گرفته بودند و ظاهراً خامنه

در هر حال، زندانیانِ مُجاهد و مذهبی براساسِ فتوای یید نکرده است. ٴحال وجودِ این فتوای دوّم را تا

 ٦٧و غیرمذهبی هم برمبنای همان فتوا یا براساسِ فتوای دوّمی از خُمینی در سالِ  اوّل و زندانیانِ چپ

 کُشتار شدند.

های احمد خُمینی، هرچند که ناروشن و ناخوانا  لئوااهلل خُمینی به س کُپیِ متنِ اصلیِ فتوا و پاسُخِ آیت

 شوند: هستند، ولی در زیر آورده می
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 ۀ سوّم: ضمیم

 ١٣٦٣در سالِ   های پیش از دستگیری ودم در ماهعکسی از خ
 

 

 
 

 های اخیر: کسی از خودم در این سالاین هم ع



 

 نمایه
 

 آ
    ٣٠٨    "آزاد"

                                                    

 ا

 ١٠١   "احد"

  ٦٩،  ٦٨اهلل   قدرت -ارجمندی 

  ١٦٨،  ١٦٢   "ارسالن"

                           ١٩،  ١٨  "اسد"

 ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢٢٤،  ٢٠٩،  ١٧٢   "اسفندیار"

 ،٢٢٨                          

  ٣٥٢،  ٣١٨صمد    –اسالمی طاهری 

    ١٧٢،  ٢٢،  ٢١   "اسماعیل"

   ٣٥٧،  ٢٦٦،  ٢٣٣مرتضی   –اشراقی 

             ١٨٧خان    قلی صفی -اشرفی 

 ١٠٢،  ١٠١  "اشکان"

،  ٤٠،  ٣٦،  ٣٥،  ١٩،  ١٨،  ١٣ -١١  "اصغر"

٨٥،  ٨٤ ، ٨٠،  ٧٩،  ٧٤،  ٧٣،  ٦٤،  ٤٣  ،

١٠٢،  ١٠١،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٤ - ٩٢،  ٩٠  ،

١٢٤،  ١٢٠،  ١١٥،  ١١٤،  ١٠٦،  ١٠٥  ،

١٨٧،  ١٨٠،  ١٧٢،  ١٥٩،  ١٣٠ ،  ١٢٩  ،

٢٦١،  ١٨٨    

 ٥٨عابدین     –افتخاری 

 ١١٣،  ١١٢(  "وافخمعم"میروهاب ) -افخمی 

 ،٣٥٠،  ١٢٠     

   ٢٦٣،  ٢٦١ – ٢٥٩  "اکبر"

،  ١١٥،  ١٠٩،  ١٠٦سیامک   –الماسیان 

٣٥٠،  ١٢٤   

   ٣٤٩،  ٥٩،  ٥٨عبّاس   –امیرانتظام 

    ١٨٦  اهلل عزّت -انتظامی 

  ٧٣،  ٤٣  "انصاری"

،  ٧٠،  ٥١(  "حسین لُر"مسعود ) -انصاری 

٣٤٩   

  ٣٠٩ ، ٢٦٣،  ١١٤  "انوش"

   ٢٩٣،  ٢٩٢  "اوشین"

،  ١٧٧،  ١٧٣ ، ١٧٢،  ٤٣،  ٢٦،  ٢٤  "ایرج"

٢٥٥،  ٢٤٠،  ٢٣٠،  ٢٢٩،  ٢١٨ – ٢١٦  ،

٢٥٦   

   ٣٣٤،  ٣٣١ – ٣٢٢،  ٣١٩ – ٣١٣  "ایلدریم"

 

 ب

   ٣٤٩،  ١٨٢،  ٧٠امیر –باقری 

  ٢٤١،  ٢٣٣بشیر   

،  ٣٧،  ٢٢،  ١٨،  ٩ابوالحسن   –صدر  بنی

٣٥١   

،  ٣١١،  ٣٠٨،  ٣٠٤،  ٣٠٣،  ٢٩٧ ، ٥٣بهار  

٣٤٠،  ٣٣٦،   ٣٣٥،  ٣٣٣ – ٣٣١،  ٣١٤  ،

٣٤٢   

  ١٧٢  "بهروز"

   ٢٥٣سیّدمحمّد   –بهشتی 

   ٧٤،  ٦٧  "بهمن"

  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٢٩،  ٢٢٨محسن   –بیدگُلی 

    ٣٤٩،  ٧٠محمّدعلی    -بیگدلی 

 

 پ

  ٤١ایلیا پاولوویچ   –پتروشفسکی 

   ٣٥٢،  ٢٩٥مهدی   –پرتُوی 
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،  ٢١٦ ، ٢١٢،  ٢١١،  ٢٠٩،  ٢٠٦   "پرهام"

٢٣٠ – ٢٢٦،  ٢٢٤،  ٢٢٢،  ٢١٩،  ٢١٧   

   ١٠٢،  ١٠١   "پژمان"

،  ٢٠٤،  ١٧٢(   "کاکو"محمّدعلی ) -پژمان 

٢٦٩،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢١٧،  ٢٠٨،  ٢٠٥   

  ١٨١گئورگی    –پلخانف 

  ٢٦٦،  ٢٣٣مصطفی   –پورمحمّدی 

  ٢٦٣   "پیران"

   ٣١٠،  ٢٦٤،  ٢٦٣   "پیروز"

  ١١٢جعفر    –وری  پیشه

   ١٠٢،  ١٠١،  ٩٤،  ٢٤ – ٢٢  "پیمان"

 

 ت

  ١٨٢،  ٦٧رضا    علی -تشیّد 

  ٣٠٧ – ٣٠٤   "تقی"

  ٤١مارک   –تواین 

  ٤١لئون    –تولستوی 

 ١٢١،  ١٢٠   "تهمورث"

 

 ج

  ٢٢   "جابر"

 ١٨   "جمال"

   

 ح

   ١٨٦علی   –حاتمی 

،  ٢٠٤،  ١٧٢،  ١٦٨سین  ح –محسن  حاجی

٢٦٩،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢١٧،  ٢٠٨،  ٢٠٥   

،  ٨٨،  ٨٦،  ٨٤،  ٨٢،  ٨١  "حاجی محمود"

١٢٨،  ١١٦،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٧ ، ٩٦،  ٩٤،  ٨٩ 

 ،١٤٠،  ١٣٦   

   ٣٠٩،  ٢٦٣،  ١٩،  ١١  "حبیب"

   ٤٤   "حجّت"

  ١٧١محمّد     –پور  حُرمتی

     ٣٣١ – ٣٢٣   "حسن"

،  ٢٢٨،  ٢٢٥،  ٢١٢مهدی   –پاک  حسنی

٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٢٩     

   ٦٣  "حسین چلو"

   ٢٦٧   زاده حسین

    ١٢١،  ١٢٠،  ٧٠،  ٥٢اسماعیل    –حسینی 

   ٣٦ ، ٣٤  "حکیم"

  ٢٦٧  مجتبی –حلوایی 

   ٢٦٣،  ١٨٢  "حمید"

   ٣٦ ، ٣٤    "حنیف"

 

 خ

    ٣٥٨،  ٣١٢،  ٢٥٣سیّدعلی    –ای  خامنه

  ١١٣بک   با –دین  خرّم

  ٢٩٧،  ٢٩٦   "خلیل"

،  ٣٥٧،  ٣١٢،  ٣١١،  ٤٧احمد    –خمینی 

٣٥٨    

،  ٤٩،  ٤٧(  "خمینی امام"اهلل ) روح -خمینی 

١٩٠ ، ١٥٩،  ١٥٦، ١٣٩،  ٦٢،  ٦٠ – ٥٨  ،

٢٠٦ ، ٢٠٢،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٣ – ١٩١  ،

٢٦٦،  ٢٥٤ ، ٢٥٣ ، ٢٢٧،  ٢١٩،  ٢٠٧  ،

٢٩٧،  ٢٩٤ – ٢٩٢،  ٢٨٨،  ٢٨٧،  ٢٦٧  ،

٣٤٩،  ٣٢٠،  ٣١٩،  ٣١٢،  ٣١١،   ٣٠٠  ،

٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٥١   

 

 د

   ١٨٠،  ١٩،  ١٢،  ١١  "داریوش"
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   ٤١فئودُر    –داستایفسکی 

   ٨٥   "داور"

   ٣٤٩،  ٤٩،  ١٨منصور    –داوران 

  ١٨   "داوود"

   ٥٧،  ٣٧،  ٢٧،  ١٨،  ٩   درویش

   ١٧١،  ٣٤اشرف    –دهقانی 

   ٤١ز  چارل –دیکنز 

 

 ر

   ٢٤٠،  ٣٤،  ١٩ ، ١٨  "رجب"

   ٢٩٢،  ٥٥مریم    –رجوی 

  ٢٩٢،  ٥٥مسعود    –رجوی 

   ٤٤  "رحمان"

 ، ٣١،  ٢٢(  "حاج داوود"داوود ) -رحمانی 

٩٣،  ٧٧،  ٦٧،  ٦٣،  ٥٨،  ٤٢،  ٣٩،  ٣٢  ،

٢٢٢،  ١٧٠،  ١٤٧   

   ٢٥٩،  ٩٣،  ٩٠  "رُستم"

   ٤٣،  ١٩،  ١٨،  ١٢ ، ١١،  ٩  "رسول"

   ٢٩٣،  ٢٩٢سلمان   –رُشدی 

 ٣٦،  ٣٥  "رضا"

،  ١٩٢،  ٦٢،  ٤٩،  ٣٦اکبر   علی –رفسنجانی 

٣١٢،  ٣١١،  ٢٥٣ 

،  ٢٠٢،  ١٧٢ ، ١٧٠   ()روزبه "چاخان روزبه"

٢٤٤، ٢٤١،  ٢٣٥   

     ٢٨٨،  ٢٨٧محمّد   –شهری  ری

   ٦٢،  ٤٩رونالد    –ریگان 

 

 ز

   ٥٨سعداهلل    -زارع 

  ٥٨   حیدر –زاغی 

   ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٩٤  بابک –زهرایی 

  ٢٩٣  زینبِ کُبری

 

 س

   ٩٠   "سامان"

   ٢٦١،  ٩٠جمشید   -سپهوند 

   ٢٧٢،  ٢٧١  بخش جهان -سرخوش 

   ٤٦  دُن میگل -سروانتس 

   ١٤حبیب    –سروش 

   ٣١،  ٣٠محمّدرضا    –سعادتی 

   ٩٧،  ٩٦،  ٨٦،  ٨٤،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٤   "سعید"

  ١٩٢  قراطسُ

   ٢٩٠،  ٢١٦  سعید –پور  سُلطان

 ،  ١٨٢،  ١٧٨،  ١٧١ – ١٦٩   "سیاوش"

٢٧٣،  ٢٠٩ – ٢٠٦،  ٢٠٢،  ٢٠١   

،  ١٨٠،  ٥١،   ٥٠صدراهلل   –منصوری  سیاه

١٨٧،  ١٨٦   

 

 ش

   ٢٤٠  "شاپور"

   ٣٥٠،  ٢٠٥اکبر    علی -شالگونی 

،  ٢٥٧،  ٢٢٧،  ٢١٩،  ٢١٠   احمد –شاملو 

٣٥١،  ٣٤٩،  ٣٤٥  

   ٤٧   ("گناه ولی بی"اهلل ) ولی -شانجانی 

،  ٢٩٧ – ٢٩٤،  ٢٩٢سعید    –شاهسوندی 

٣٥٢   

   ٣٤٩،  ٧٠   محمّدعلی )شرف( -الدیّن  شرف

   ٣٥٠،  ٩١،  ٩٠،  ٨٥،  ٨٠علی   –شریعتی 

،  ٣٢٣،  ٣١٩،  ٣١٨،  ٣١٦ – ٣١٣  "شریف"

٣٣٤ – ٣٢٦   
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   ١٤٩،  ١٣٤،  ١٣٣   "شهاب"

   ٢٧٠،  ٥٨  جلیل –ازی شهب

   ٢٥٥  شهریار )محمّدحسین بهجتِ تبریزی(

 

 ص

   ٣٥٧،  ٢٩٢،  ١٩٢،  ١٩١،  ٥٥ین  حس صدّام

   ٣٤٩،  ٧٠(  "اقدامی"حسین ) -صدرایی 

   ٣٤٩،  ٧٠،  ١٤علی   –صدرایی 

   ١٢١،  ١٢٠  "صمد"

 

 ض
  ٣٣٩ – ٣٣٥  "ضیا"

 

  ط
   ٨٦سیّدمحمود   -طالقانی

 ١٣٦،  ١٣٢،  ١٢٨،  ١١٧ی  عل –طاهرجویان 

– ١٥٢،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤١   

،  ١٧٣،  ١٦٨،  ١٦٢محمّدرضا   –طبابتی 

٢٢٥،  ٢٠٨،  ٢٠٥،  ١٩٧،  ١٧٩،  ١٧٨  ،

٣١٨،  ٢٦٩ ،  ٢٥٦،  ٢٥٥   

 

 ع
  ٢٧٦،  ٢٦٧   )حمید نوری( "عباّسی"

  ٤٠،  ١٩ ، ١٨   "عبدل"

،  ١٨٦،  ١٨٢  العابدین کاظمی( )زین "عبدی"

٢٧٩،  ٢٧٢،  ٢٢١                          

   ١١٥،  ١٠١،  ٤٠،  ٣٨   "عزّت"

  ٢٦٣،  ٦٧   "علی"

   ٢٣٢  عمرخّیامِ نیشابوری

   ٣٥٢،  ٢٩١  محمّدعلی –عمویی 

،  ١٢٥ – ١٢٣،  ١١٥،  ١٠٩،  ١٠٦  "عیسی"

١٢٩      

 

 غ
   ٣٦،  ٣٤هادی    –غفّاری 

   ٣٣٩،  ٣٣٧ – ٣٣٥  "غنی"

 

 ف
   ٢٩٣ فاطمۀ زهرا  

،  ٤٦،  ١٩،  ١٨،  ١٢ ، ١١،  ٩   "فرزین"

١٧٩،  ١٧٨،  ١٧٣،  ١٦٨،  ١٦٢،  ١٦١  ،

٢٦٣ ، ٢٥٦،  ٢٢٥،  ٢٠٩،  ٢٠٨،  ١٩٧  ،

٢٧٣   

   ٩٠،  ٨٥   "فرشید"

   ٢٦٣   "فرمان"

   ١٣٠،  ١٢٤،  ١١٥،  ١٠٩،  ١٠٦   "فرنود"

   ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٢،  ٣٦   "فرهاد"

   ٨٨   فریدون –فمِ تفرشی 

 

 ق
   ٤٣،  ١٩ ، ١٨   "قلی"

   ٣٥٠،  ٩١اهلل  سیف -قیاسوند 

         ٩١محمّد    –قیاسوند 

 

 ک
           ٣٤٩،  ٧٠  ("عبدی"العابدین ) زین -کاظمی 

،   ١٠٦،  ١٠١،  ٩٤ -٩٢،  ٣٩،  ٣٨  "کامران"

١٢٨،  ١٢٥ – ١٢٢،  ١١٥،  ١١٤،  ١٠٩- 

٢٩٢،  ٢٩١،  ١٣٠   

   ٣١٠ ، ٣٠٩  "کاووس"
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،  ٣٠٨،  ٣٠٤،  ٣٠٣،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٥٣  کِتی

٣٣٥،  ٣٣٣ – ٣٣١،  ٣١٤،  ٣١١،  ٣٠٩- 

٣٤٣،  ٣٤٢،  ٣٤٠،  ٣٣٧   

   ١٤کیان  

،  ٢٩٧ – ٢٩٤،  ٢٩١نورالدیّن   –کیانوری 

٣٥٢   

   ١٢١،  ١٢٠  ("صمد"ستّار ) -کیانی 

   ٤٦،  ٤٥  "کیخُسرو"

 

 گ
   ٣٤٩،  ٧٠کامبیز   –چوبیان  گُل

  ٧٠محمّد    –گوداغی 

 ٤٧محمّد   -گیالنی 

 

 ل
،  ٧٧،  ٦٥،  ٦٤،  ٣١   اسداهلل –الجوردی 

٢٢٢،  ١٧٠،  ١٤٧  

،  ١٣٠،  ١٠٢،  ٨٩،  ٨٨   داوود –لشگری 

١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٤،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٣٨  ،

١٨٣،  ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٦، ١٥٥،  ١٥٠  ،    

٢٢٦،  ٢١٥،  ٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٠ ، ١٩٨ ،١٨٤ 

– ٢٧١،  ٢٦٧،  ٢٥٢،  ٢٣٦ -٢٣٤،  ٢٣٢  ،

٢٨٥      

   ٤١  جک –لندن 

 

 م
   ٣٤٧،  ١٧٢  کارل –مارکس 

،  ٣٠٣،  ٣٠٠،  ٢٩٩،  ٢٩٧،  ٢٨٦  "متین"

٣١٨،  ٣١٠                                        

   ٢٦٩اصغر   –محبوب 

 – ٢٧٨،  ٢٦٣،  ١٨٢،  ٧٠علی   –محبّی 

٣٤٩،  ٢٨٠       

   ٦٩،  ٦٨  محمود –محمودی 

   ٢٩٦  "مُختار"

، ٤٣،  ٤٠ ، ٣٩،  ٢٢،  ١٩،  ١٢،  ١١  "مُراد"

٢٧١،  ٢٦٣،  ١٧٢،  ٥٥،  ٥٤،  ٤٨ – ٤٥  ،

٣٠٩،  ٣٠٨،  ٢٩٦،  ٢٨٠،  ٢٧٩   

،  ٩٧ – ٩٤،  ٧٩  سیّدحسین –مُرتضوی 

٢٦٧    

  ٨٥  "مُرتضی"

،  ١١٥،  ١٠٩،  ١٠١،  ٣٨،  ٣٣   "مُصطفی"

١٣٠   

  ٣٥٠،  ٨٨ – ٨٦احمد   –مُطهّری 

   ٢٥٣مرتضی   –مطهّری 

،  ١٨٢ ، ٧٠(  "هُمایون"اهلل ) هبت -مُعینی 

٣٤٩   

  ٦٢  رابرت –فارلین  مک

        ١٢١رضا   غالم –مُالّحسنی 

   ٣٠٩،  ٢٦٣  "ممّد"

   ٣٥٠،  ٨٤،  ٨٢  مجید –منبری 

،  ٣١١،  ٤٩،  ٤٧علی   حسین -مُنتظری 

٣٥٨،  ٣٥٧، ٣١٢   

  ٣٦  محمّد –مُنتظری 

، ٢٠٧،  ٤٧  سیّدعبدالکریم –موسوی اردبیلی 

٣٥٧،  ٢٥٤،  ٢٥٣   

   ١٢٣،  ١١٥،  ١١٤،  ١٠٩،  ١٠٦  "موسی"

   ٥٤،  ٤٣،  ٤٠،  ١٩،  ١٨  "مهران"

   ١٧ – ١٤  "مهرداد"

  ٧٩،  ٦٩،  ٦٠  میثم )مسئولِ زندان(
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  ٣٠٣،  ٢٩٨،  ٢٩٧  "مینا"

 

 ن
،  ٩٨ ، ٩١،  ٩٠،  ٨٥،  ٨٠،  ٧٩،  ٧٤  "ناصر"

١١٥،  ١١٢،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٢،  ١٠١،  ٩٩ 

 ،١٥٩،  ١٣٦،  ١٢٣ ، ١٢١،  ١٢٠   

،  ٢١٠،  ٧٩  ای( محّمد مغیثه )شیخ "ناصریان"

٢٥٠،  ٢٣٤ – ٢٣١،  ٢١٦ -٢١٤،  ٢١١- 

٢٨٥،  ٢٧٢ ، ٢٧١،  ٢٦٧،  ٢٥٦،  ٢٥٢  ،

٢٩٧،  ٢٩٤   

،  ١٨٩،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٦ابراهیم   –نجّاران 

٢٧٣،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٠٨ ، ٢٠٢،  ٢٠١   

   ١٢١  "نصرت"

   ١٨٦  علی –نصیریان 

،  ٢٠٤،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٨٩ ، ١٨٨  "نعمتی"

٢٥٦،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٠٥   

   ٥٢  امیرساعد –نعمتی 

    ٢٦٣،  ٢٦١ – ٢٥٩،  ٩٠  "نقی"

   ٥٠  "نورالدیّن"

   ١٢١، ١٢٠،  ٧٠،  ٥٢  منصور –نورمحمّدزاده 

 ٢٦٦،  ٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢١٥  علی حسین -نیرّی 

، ٣٥٧  

 

 و
  ٤٨،  ٤٧ اهلل شانجانی(  )ولی "گناه ولی بی"

   ١٠٢  "وهاب"

 

 ه
    ٢٦  "هادی"

   ٦٢،  ٤٩،  ٤٧مهدی    –هاشمی 

   ١٧١،  ١٦٩،  ١٦٨   "هورنگ"

   ٤١ویکتور   –هوگو 

   ٤٧ – ٤٣،  ٣٤،  ٣٣،  ١٨،  ١٢  "هومن"

 ی
،  ٢٦٣،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٣،  ١٩،  ١١  "یاشار"

٢٧٢   

   ٥٥،  ٣٢ – ٣٠  "یاور"

   ٥٥پرویز    –یعقوبی 



 

reader with firsthand knowledge about how the prison system of 

the Islamic theocracy in Iran functioned, what the mentality of 

the authorities toward prison and prisoner-issues were, and 

particularly about their brutal and dehumanizing methods in 

interrogating, torturing, and killing of the prisoners.  Many 

prisoners, in mutual camaraderie and solidarity, showed courage, 

resisted, sacrificed, and refused to give in to the unrelenting 

pressures of the prison authorities, so as to keep the hope alive 

despite brutal interrogation, torture, and fear for their lives.  

Other prisoners broke down under pressure and collaborated in 

torturing, abusing, and controlling their fellow prisoners. The 

Unknown Boundaries of Life and Death tells the stories of all 

those prisoners. 

 



 

Let Us Water the Flowers and the Unknown Boundaries of Life 

and Death, his expanded Farsi-language memoir book (in two 

volumes), represent a small step toward the fulfillment of a 

promise he made himself during the most dangerous days of his 

political prison ordeal, while in a solitary cell awaiting the 

executioners to fetch and hang him during the mass killings of 

1988.  He promised himself then that if by a random chance he 

survived that massacre, and more importantly if he was released 

and was able to get out of Iran safely, he would one day tell the 

Iranian people and the world what their Islamist captors did to 

them, the young and old freedom-fighters and political activists, 

during the 1980s in the Islamic Republic prisons.  Remembering, 

recounting, and reliving the terrible experiences of those years 

have been difficult but liberating.  He believes that these stories 

need to be told so that younger generations are informed and 

equipped about the nature of the struggle for freedom, justice, 

and humanity. 

Jafar Yaghoobi experienced the terrible ordeal of being a 

political prisoner in Iran from 1984 to 1989.  The Unknown 

Boundaries of Life and Death is his personal memoir of the 

events of that terrible period, combined with testimonials of other 

prisoners who shared their experiences with him.  It provides the 



 

1989; subsequently, he escaped to Turkey with the help of 

smugglers before joining his wife and daughter in Germany.  

After settling in the United States, he worked as a genetics 

research scientist at the University of California in Davis until his 

retirement in 2005.  Since his retirement, besides writing his 

English-language memoir, Let Us Water the Flowers: The 

Memoir of a Political Prisoner in Iran (Prometheus Books, 

April 2011), he has been active in bringing attention to human 

rights violations and abuses in Iran. 

Let Us Water the Flowers is a memoir of his experiences of the 

1980s in Iran as an activist and a political prisoner.  To date, it is 

the most comprehensive English-language memoir by a survivor 

of the 1980s mass killings; in it, he recounts his personal 

experiences as a political prisoner, as well as testimonials of 

those who shared the ordeal.  It includes an introduction that 

explains the events of the 1980s within the larger context of the 

twentieth century Iranian history, an epilogue that describes the 

traumatic effects of imprisonment on survivors and their families, 

a glossary, and a list of resources for further research.  Let Us 

Water the Flowers is essential reading in English for those who 

are trying to understand the complexities of Iranian politics and 

the nature of the current regime, many of whose leaders were 

involved in the events described.



 

The Unknown Boundaries of Life and Death is the prison 

memoir of Jafar Yaghoobi, who is a survivor of the mass killings 

of political prisoners in Iran, following a religious edict (fatwa) 

issued by Ayatollah Khomeini, during the summer of 1988. 

Jafar Yaghoobi, born in 1950, was raised in Tabriz, Iran.  He 

attended the University of Tabriz and earned a B.S. degree in 

1971.  After doing his mandatory military service, he arrived in 

the United States in 1973 and studied at the University of 

California in Davis until 1979, and earned a doctorate degree 

(PhD) in Genetics.  He met his wife Ketty at UCD and they got 

married during this period.  He was active in the Iranian student 

movement abroad, opposing the dictatorial regime of the Shah. 

They returned to Iran in 1979, as the revolution of 1979 toppled 

the Shah’s regime. Their daughter Bahar was born in Tehran in 

1983.  After returning to Iran, while teaching at the National 

University in Tehran, he joined Fadaiyan, a secular leftist 

opposition organization, in 1980.  In 1981, he became a member 

of the newly formed Fadaiyan (16
th

 of Azar) organization. 

Jafar Yaghoobi was arrested in 1984 for membership in a 

clandestine opposition group, and for struggling against the 

brutal regime of Ayatollah Khomeini; he was interrogated and 

tortured, and later sentenced to fifteen years imprisonment.  He 

served four-and-a-half years, and was released from prison in 
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