
 ١

 "خان"از ظنِّ خود شد يار کسی هر 
 

 ييداله خسروشاه
 عصرنوسايت 

  
بعدها  ..اولين بار با خواندن دفاعيات يکى از زندانيان سياسى با نام او آشنا شدم و به افسانه شکست ناپذيرى او پى بردم

ر آن جا نگهدارى  زندان قصر تهران که در آن وقت زندانيان زير دادگاه د۳و ۲ پس از دستگيرى و اقامت در بند ۵۳در سال 
 .م شد که از نزديک چهره اين يل زندان را ببينم و با او آشنا شومبيشتر در مورد او شنديدم و نهايت آرزوي, شدندمى

نمى دانم . فکر کردم که امکان ديدن و آشنايى با او برايم ميسر نخواهد بود, با محکوم شدن در دادگاه اول به مدت سه سال
در هر صورت در دادگاه دوم محکوميت من از سه سال به ده سال افزايش يافت و مرا به , يز ديگرىبگويم خوشبختانه يا چ

 . زندان قصر که محل نگهدارى محکومين از ده سال به باال بود بردند۶بند 
 معرفى سيامک لطف الهى و بهرام براتى که هر دو محکوميت ابد داشتند و آبادانى بودند مرا پيش صفرخان بردند و به او

سئواالت زيادى در مورد موقعيت کارگران نفت و مسائل آنجا از من , پس از ُپرس و جو از وضعيتم و علت دستگيرى. کردند
 .پرسيد و اين اولين آشنايى مستقيم من با خان بود

 آن موقع هر زندانى در(  در کيسه هايى که به ديوار آويزان شده ۴ بهرام به من گفت توى اتاق ۶در هفته دوم ورودم به بند 
روى . روى پارچه بزرگى چندين جيب مى دوخت و آنرا به ديوار آويزان ميکرد و وسائل شخصى خود را در آن مى گذاشت

برو آنرا . در کيسه دوم يک ظرف شربت است) همه اين پارچه ها پرده بزرگى کشيده شده بود که منظره اتاق بد بنظر نيايد
 .موقع خوردن متوجه شدم که شراب است. من اينکار را کردم.  هم بخوريمبياور اتاق تلويزيون تا با

سپس در حوض بزرگى که در . پس از آن ظرف را جاى خودش گذاشتم و باتفاق بهرام در حياط بند مشغول قدم زدن شديم
يداله هنوز از راه : چند دقيقه اى نگذشته بود که صفرخان باالى سرمان ظاهر شد و گفت. حياط بود مشغول شنا کردن شديم

خان با رويى گشاده و صورتى خندان . من انکار کردم. نرسيده فريب اين پدرسوخته را خوردى و به کيسه من دستبرد زدى
بعدها از خان . گفت خودم قرار بود تو را مهمان کنم ولى تو پيش دستى کردى بنابراين تا مدتى از مهمانى خبرى نيست

بنابراين . فکر کردم افراد قديمى که اينکار را نمى کنند, خيلى ساده: که من اينکار را کردم؟ گفتپرسيدم که از کجا فهميدى 
کار وادار کرده با توجه به شيطنتى که در بهرام سراغ دارم متوجه شدم که او تو را به اين. بايستى کار يک تازه وارد باشد

 .است
و هيچگاه بجز . سيگارى جاى داشت در حياط مشغول قدم زدن بودصفر خان همواره با سيگار اشنويى بدست که در چوب 

هر گاه خسته ميشد با فالکس چايى مشهورش در گوشه حياط روى صندلىلى . موقع خواب او را بى سيگار نمى ديدى
 از همان گوشه. صندلى او يک پيت حلبى بيست ليترى بود که بچه ها توى آنرا ُپر کرده بودند. مخصوص خود مى نشست

او مرکز اطالعات و . او داشت به پيشش مى رفتصحبتى با , حرفى, هر کس کارى. گر حرکت و رفتار سايرين بودنظاره
مى گفت اين هم جزء رهبران است يا نه و اين , با مرورى کوتاه بر رفتار يک زندانى تازه وارد. رازدار اکثريت زندانيان بود

يداله نکند تو هم : ه من سخت مشغول صحبت با يکى از زندانيان بودم بمن گفتيکروز ک. حرف را بشکل کنايه مطرح مى کرد
 .پيوندىمى خواهى به جرگه روشنفکران به

يک هالتر و چند دمبل بود که وسائل ورزش خان بود که همه روزه با آنها ورزش ميکرد و بقيه زندانيان نيز از آنها , در بند
س از شد و پ موضوعى از بند مى بردند اين وسائل توسط پليس جمع آورى مىهر وقت خان را براى. استفاده ميکردند

 .آنها را تحويل مى گرفت, بازگشت او به زندان
شد و به درد بدين صورت که مواد غذايى که توسط مالقات کنندگان آورده مى. زندانيان گهگاهى مهمان صفر خان بودند

هاى او باندازه کوفته تبريزى. شدمشغول آشپزى مىخان , س از آماده شدنجمع آورى و پ, خوردمى" کوفته تبريزى"پختن 
من هميشه داوطلب کمک به خان براى . دادکه در هر کدام تخم مرغ قرار مى) توپ گُل کوچک.(يک توپ کوچک فوتبال بود
 .گرديدز تقسيم مىهايى که در کُمون نبودند نياين غذا بين تمامى زندانيان حتا آن. پختن کوفته تبريزى بودم

بانان وجود صفرخان با آن خصلت باالى مبارزاتى در زندان باعث تقويت روحيه و حرکت يکپارچه زندانيان در مقابل زندان
اين دهقان زاده مبارز با . خواستندهمه چشم به دهان و حرکت او مى دوختند و براى هر حرکتى در زندان از او نظر مى. بود

عنوى او را شان اتوريته مقريب باتفاق زندانيان بدون در نظر گرفتن مرام و مسلکث شده بود که اکثريت عملش در زندان باع
هر گاه زندانى در خود احساس ضعف مى کرد با ديدن اين پيل استوار پيش خود . مى او باشندئبپذيرند و ستايشگر دا

 .شد و بر ضعف درونى خود غلبه ميکردشرمگين مى
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طى . او همچون سروى سرافراز همواره روى پاى خود ايستاد.  نظرى صفر خان براى همه عبرت آموز بوداستقالل فکرى و
تنفر خود را همواره بطور عريان نسبت به خود رهبر بينان .  سال عمر خود هيچگاه خود را متکى به کسى يا گروهى نکرد۸۲

ن همواره در جهت تقويت همبستگى زندانيان با هر نگرش خا. و رهبرى طلبان ابراز ميکرد و ستايشگر مبارزان واقعى بود
 .اين باعث محبوبيت و قبوليت او از طرف اکثريت قريب باتفاق زندانيان سياسى بود. فکرى پيش قدم بود
اسم صفرخان هم . اى را خواندند تا به جشنى که پليس برپا کرده بود بروند مرداد بود که اسامى عده۲۸يکروز فکر مى کنم 

گويا اين اولين بار بود که پليس بخود چنين جسارتى داده بود که از خان . بر بند حاکم گرديدسکوتى مطلق . انده شدخو
همه مات و مبهوت به صفرخان که روى صندليش در حياط نشسته بود خيره شده . دعوت کند به جشن شاهنشاهى برود

که مى توان گفت هم معنى . ر زندان کرداى به افس دست اشارهخان که مثل هميشه مشغول سيگار کشيدن بود با پشت. بودند
از " بريده"شان خوانده شده بود بجز دوسه نفر بقيه زندانيان نيز که اسم" برو دنبال کارت"را داشت و هم معنى " برو گُمشُو"

نواده ند و از مالقات با خاالبته بعدأ ما را براى مدتى به زندان مجرد فرستاد. رفتن به اين جشن پليسى خوددارى کردند
 .ولى جرات چنين برخوردى را با صفرخان نداشتند. محروم شديم

اى از اتاقى به متوجه شدم که صفر خان با شادى و با در دست داشتن نشريه, يکروز صبح زود که روزنامه ها را پليس داد
 که متعلق به راديو و اىآنروز نشريه. دهدى زياد به همه نشان مىقو عکس درون نشريه را با شو. روداتاق ديگر مى

تلويزيون بود عکس سرهنگى را چاپ کرده بود که به دست دهقانان مبارز آن دوره از جمله صفرخان در دهى که اين 
 .بدار آويخته شده بود, سرهنگ دستور قتل و عام مردم را داده بود

گويم دکتر اقبال ن دادن چند شيرينى به من گفت تبريک مى به سراغ من آمد و ضمى بعد يکروز صفر خان با خوشحالىچند
 .رئيس هيات مديره نفت ُمرد و تو حداقل از فکر انتقام اين يکى بيرون بيا

که در هر دو مورد صفرخان همچون . طى اقامتم در زندان قصر دو بار خان را به کميته مشترک براى گرفتن عفو نامه بردند
 بود که همراه تعداد زيادى او را به ۵۶بار آخر فکر کنم سال .  از پذيرش اين ننگ خودارى ورزيدگفتن" نه" سال گذشته با ۲۶

 فقط خواستند کهاز او مى. خواست که يک جمله بنويسد تا او را آزاد کنندرژيم تنها از صفر خان مى. کميته مشترک بردند
. دستگير کنيد که حاال بنويسم مرا آزاد کنيدنوشته ام که مرا  او همواره مى گفت من براى شما نولى" مرا آزاد کنيد"بنويسد

اله انوارى همراه با چند نفر از گروه حاجى امانى و آيت, حاجى عراقى, عسگر اوالدى, در اين موقع تعداد زيادى از جمله
ما ا. دان آزاد شدندگلسرخى ضمن نوشتن عفو نامه و ظاهر شدن در تلويزيون و با درخواست عفو از شاه از زن, دانشيان

در همين سال تعدادى از طرف حقوق بشر براى بررسى زندانها و وضعيت .  بازگشت۶صفرخان با سرافرازى به بند 
رژيم صفر خان را در بيمارستان شهربانى مخفى کرده بود که . زندانيان به ايران آمدند و با زندانيان به تنهايى تماس گرفتند

اما با افشاى اين حرکت از طرف ساير زندانيان باالخره مسئولين حقوق بشر . افراد حقوق بشر به او دسترسى پيدا نکنند
 .صفرخان را نيز مالقات کردند

پس از . از زندان آزاد شدم, شدمان در روزنامه ها نوشته مى همراه با تعداد زيادى از زندانيان که اسم۵۷من اوائل سال 
,  ساله ام براى ديدن خان به منزل او که نزديک ميدان انقالب بود۱۱پسر  همراه ۵۷رهايى همه زندانيان از بند در اواخر سال 

در دست هر . مردم با اشتياق باور نکردنى در صف چند کيلومترى براى ديدن اين نماد مقاومت در صف ايستاده بودند. رفتم
را بدون نوبت بداخل منزل مسئولين نظم همه از رفقاى زندانى بودند و م. يک هديه اى براى اهدا به خان وجود داشت

. ها را هم از نزديک ديدى و پسرم را به او معرفى کردمپس از روبوسى با خان به او گفتم باالخره آپارتمان. فرستادند
يداله اين مرد مى تواند ده سال زندان را يک نفس : خان دست بر شانه او زد و گفت, بخاطر تنومند بودن و جثه بزرگ پسرم

پس از آن همراه چند زندانى ديگر چون سيامک و بهرام . و مقاومت افراد در مقابل حداکثر فشار رژيم بودمعيار ا. بکشد
 . دوباره دستگير شدم۶۰مرتب به ديدار خان مى رفتيم تا اين که من در سال 

يک کفاشى کار پس از آزادى از زندان براى يافتن صفرخان که منزلش عوض شده بود به محل کار آلبرت سهرابيان که در 
هديه من براى خان هميشه يک چهار ليترى عرق بود که در آن آلبالو مى . بعد از ظهر به اتفاق پيش خان رفتيم. ميکرد رفتم
خان از وضع زندان رژيم اسالمى از من سئواالت زيادى کرد و با دقت و حيرت به حرفهاى من گوش داد و بمن . خواباندم

. من و آلبرت مرتب به ديدنش مى رفتيم. حتا اوين با زندان برازجان قابل مقايسه نيست, ن رژيمگفت واى به حال زندانيان اي
خان گفت اين . يکبار به او گفتم خان پس همسرت کجاست؟ او پس از آزادى به توصيه دخترش دوباره ازدواج کرده بود

پس از اينکه به توصيه بعضى ها با دادن کرايه . دخانم فکر ميکرد با اين سابقه طوالنى زندان فردا مرا رئيس جمهور ميکنن
حاال همه اش در سفر خارج است و مى. تازه متوجه شد که از اين خبرها نيست, صاحبخانه مرا از منزلش بيرون کرد, مرتب

خان گفت هفته پيش که همسرش قصد داشت از طريق ترکيه براى . رود پيش رفقاى زندانى سابق در کشورهاى مختلف
با .  فرزندش به آمريکا برود در ترکيه کيف او را بسرقت بردند و پول و پاسپورت و تمامى مدارکش از دستش رفتديدن

سفارت ايران در ترکيه قبول کرد که او را به ايران بازگرداند و پول بليط را , مشکالت بسيار و با کمک چند نفر از دوستان
 .هم از من گرفتند
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ولى دو مشکل دارم يکى اين که . ديدنش رفتم و گفتم مى خواهم مخفيانه از کشور خارج شومبار آخر براى خداحافظى به 
خان با همان . نمى دانم چه کنم, ممنوع الخروج هستم و ديگر اينکه پسرم نيز بخاطر آنکه او هم ممنوع الخروج و سرباز است

 تا او شما را همراه گوسفندان از مرز به شوروى بيائيد تا من شما را به يکنفر معرفى کنم: سادگى و پاکى هميشگى گفت
چند سال پيش بود که براى معالجه به آلمان آمده . ضمن اظهار سپاس فراوان به او گفتم قصد من رفتن به اروپاست. بفرستد

ضوع را از او مو. گويا يک شب به مهمانى رفته بود و پس از ساعتى با ناراحتى برگشته بود. من با او تماس گرفتم. بود
گفت اين پدر سوخته توده اى مى خواست از من فيلم بگيرد و سئواالتى از من بکند و بعدأ آنرا به همه نشان بدهد . پرسيدم

من همواره به رفقاى زندانى سابق . من به تيز بينى او حسرت خوردم. منهم منزلش را ترک کردم. که بله من با آنها هستم
يکبار که تلفنى با او تماس . يک چهار ليترى عرق از جانب من به او بدهند, دنش ميروندسفارش مى کردم که هر وقت به دي

 .يداله عرق همان است ولى آلبالويش کم است و مرا بياد غيبت تو مى اندازد: گرفتم گفت
ى خود را پس از اين که بهروز حقى کتابى به اسم خاطرات صفرخان در خارج چاپ کرد و نظريات ناسيوناليستى و شونيست

من که کامأل با نظرات خان آشنا بودم تلفنى با او تماس گرفتم و نظرش را در , من غير مستقيم به صفر خان نسبت داده بود
 .مورد اين کتاب جويا شدم

او گفت . صفرخان گفت من که نمى توانم جلو گفته هاى ديگران را بگيرم و در مورد اين کتاب خيلى ها با من صحبت کرده اند
حال هر کس . ن نه ناسيوناليستم و نه شونيست بلکه يک کمونيست هستم و براى تحقق اين آرمان عمرم را گذاشته امم

که بعدأ با همت على اشرف , خان گفت بزودى کتاب خاطراتم را شروع مى کنم. هرچه مى خواهد در مورد من بگويد
 .فى کرددرويشيان اين خاطرات در ايران منتشر شد و کتاب گذشته را ن

بخاطر خصلت باالى انسانى و مقاوت غيرقابل . مرام و مسلک, با هر ايدئولوژى. بطور واقعى صفرخان متعلق به همه بود
همه آنان که او را مى شناختند با . تصور او در مقابل حاکمان هرکس بشکلى او را از خود مى دانست و متعلق به خويش

, پاکى, من شيفته فروتنى. نمونه بودند و پروانه وار به گردش مى چرخيدندتمام وجود عالقمند خدمت به اين انسان 
براى من خان مظهر يک . ايستادگى وصف ناپذير او در مقابل ستمگران و استقالل فکرى و نظرى او هستم, استوارى
به مرامى که به آن معتقد چرا که بنظر من اين عملکرد اجتماعى افراد است که معيار پايبندى او را . يست واقعى استلسوسيا

, گان در پراتيک روزمره بکار نمى گيرندنه رساله ها و حرفها و تئورى هايى که چون حتا خود ارائه دهنده. است مى رساند
ُبلُبالن خوش الحان ظريف االاستخوانى که تنها در روى منبر و . تنها بدر خاک خوردن و گوشه گنجه گذاشتن مى خورد

يست و برابرى طلبى مى زنند ولى عمکرد اجتماعى آنها خالف اين را باثبات لر نوشته ها دم از سوسيادصندلى سخنرانى و 
 .مى رساند

" نه " صفر خان زندگى و عمرش را با پايبندى به اصولى که معتقد بود پشت سرگذاشت و با قامتى استوار و سرافرازانه و با 
 .ه اثبات رساندگفتن به حاکمان عمأل وفادارى به آرمانش را ب

يکشنبه دوم تيرماه سال جارى خانواده و تعدادى از زندانيان سابق و دوستان خان قصد داشتند مراسم گراميداشت او را 
رژيم اسالمى به بهانه اينکه تعداد کارتهاى دعوت . اما شرکت کنندگان اين مراسم با درهاى بسته روبرو شدند. برگزار کنند

پس از . شده از تعداد صندلى هاى سالن بيشتر است از برگزارى اين مراسم جلوگيرى بعمل آوردکه براى افراد فرستاده 
اى بنام زندانيان سياسى مسلمان برگزارى چنين مراسمى را تدارک ديدند و در عده, مدتى از طرف کروبى رئيس مجلس
. اد که از شرکت در اين مراسم معذور است دقهرمان به آنها اطالع, در شب برگزارى. نشريات داخل اطالعيه آن درج گرديد

 .گفت و سرافرازانه آماده مرگ شد" نه" که در بند بود به رژيم   سالى۳۲قهرمان حتا در آخرين لحظات عمرش همچون 
آنرا در قاب عکسى مقابل ديدگانم . به سفارش او کارت دعوت به مراسم بزرگداشت را بعنوان يادبود براى من ارسال کردند

بدينوسيله از جنابعالى دعوت مى شود در : در اين کارت که دوطرف آن عکس صفرخان است چنين نوشته شده. امر دادهقرا
نماد مبارزه ضد ستم و قهرمان مقاومت , انقالبى آزاده, يادگار ارزشمند تاريخ ايران, مراسم گراميداشت صفر قهرمانيان

. ت در اين مراسم به ياد ماندنى و سرافرازى آن را باهم داشته باشيمرکفرصت ش. شرکت فرمائيد, مردمى در برابر استبداد
 خانواده و دوستان صفرخان
 .داشت اين شعر آورده شدهو در سمت ديگر کارت گرامى

 .از کران تا به کران لشگر ظلم است ولى از ازل تا به ابد فرصت درويشان است
 .واقعى بادتداوم بخش مبارزان  مقاومتشيادش تا ابد گرامى و 

 


