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سالي که رويدادهاي مهمي چه در درون زندان و چه بيرون زندان اتفـاق افتـاد؛ سـالي کـه حـوادث آن               .  بود ١٣٥٤ماه فروردين سال    
ه چريکهاي فدايي خلـق، ضـربات از آن سـنگين    وارد شدن ضربات سنگين ب: سرنوشت بسياري از رويدادهاي سالهاي بعد را رقم زد 

تر ـ چه از درون و چه از بيرون ـ به سازمان مجاهدين خلق و ابتداي صف بنـدي و هجـوم جنـاح راسـت مـذهبي در زنـدان و نقـش           
زيانبار موضع گيرِي بخش وسيعي از نيروهاي چپ درون زندان در قبال حـوادث وحشـتناک درونـي سـازمان مجاهـدين و فرصـت                         

 به نيروهاي ارتجاعي در همکاري با ساواک، آزادي بعدي آنان از زندان و تماس گرفتن با خميني و سوار شدن آنهـا بـر مـوج                           دادن
 . انقالب

انتقال از زندان عادي اهواز به زندان سياسي قصر، زنداني که دو سال بود زير نظر گشتاپويي به نام سرهنگ زماني اداره ميشـد تکـان                          
ودن با زندانيان عادي در زندان شلوغ، پر سروصدا و نامنظمي که دائـم مـورد هجـوم موشـهاي صـحرايي يـا نفـوذ                         قاطي ب . دهنده بود 

پرتعفن فاضالب شهر اهواز بود و يکباره وارد شدن در فضاي ساکت، سنگين، پرصالبت و خفقان آور اما در عين حال منظم و تميز                        
 قصـر در ايـن هنگـام چنـان سـنگين بـود کـه بـه         ١فضاي زندان شماره   . ش شود زندان سياسي قصر تجربه اي است که نميتواند فرامو        

محض ورود، و با شنيدن صداي گوش خراش در آهنين زير هشتي و ديدن مأمور تفتيش لباس ها و وسائل مختصرت آن را احساس                       
 . ميکردي

ميکاست اما آشکار بود که در پس آن خنـده           گرچه قدري از آن سنگيني       ٦استقبال عزيزان و روبوسي گرم آنها پس از ورود به بند            
هنوز چند هفته اي از     : کم کم موضوع برايم قدري روشن تر ميشود       . هاي آرام و محتاط نوعي دلواپسي مبهم و فرو خفته وجود دارد           

 برخـي يـارانش را      شکراهللا پاک نـژاد و    .  به زندان اوين نگذشته است     ٦انتقال بيژن جزني و يارانش و نيز سران مجاهدين از همين بند             
 . اما احساس خطر آشکار بود. هيچکس نميدانست معناي اين نقل و انتقاالت چيست. چند روز بعد به اوين بردند

 نفر ٩. خبر کوتاه و در صفحه اول بود. آن روز، اطالعات و کيهان را زودتر وارد بند کردند     . چندي نگذشت که خبر وارد زندان شد      
. بيژن جزني و يارانش به عالوه سه نفر از رهبران مجاهدين    . صابت گلوله قرار گرفته و از پاي درآمده بودند        از زندانيان سياسي مورد ا    

سکوت همه جا را فرا گرفـت و همـه ناگهـان از    .  مشغول قدم زدن بوديم٥خبر هنگامي وارد زندان شد که بعد از ناهار در حياط بند       
در ميان اين سکوت آکنده از خشم و نفرت چند نفر نتوانسـتند   .  قدم برداشتن نداشت   تو گويي که ديگر پاها ياراي     . حرکت ايستادند 

صداي نعـره  . پليس که آماده بود بر سر آنها ريخت و کشان کشان به زير هشت بردشان. تحمل کنند و فريادشان به آسمان سر کشيد   
 . آنها زير مشت و لگد پليس از دور شنيده ميشد

 را ترسـيم کـرده باشـم، فضـاي          ١٣٥٤شه اي از فضاي زندان قصر در ماههاي فـروردين و ارديبهشـت سـال                اين مقدمه را گفتم تا گو     
در چنـين فضـايي   . و تحمل چنين فضايي نياز به اسـتقامت داشـت         . خفقان پليسي و کشتار در درون و بيرون زندان به دست رژيم شاه            

 .  قدم ميزد٦ته اما استوار در راهرو يا حياط بند بود که صفرخان را ديدم، قديمي ترين زنداني که چون کوهي آهس
سـالهاي طـوالني   . تنها قد رشيد، شانه هاي پهن و سينه ستبرش نبود که چون ستوني در برابر چنين جو پر رعب و وحشتي ايستاده بود        

زندان و مقاومتش در برابر تمام شدائد و مصائب؛  انتقال از اين زنـدان بـه آن زنـدان و تحمـل انـواع سـختي هـا و تـوهين هـا؛ انـواع                       
تهديدها و تطميع ها براي شکستن روحيه اش و ايستادگي در برابر تمام اينها بود که از او تکيه گاهي استوار به عنوان نمونه و نمـادي           



مقاومت در برابر رژيـم شـاه در ايـن سـالها نيـاز بـه چنـين سـتونهاي                    .  مقاومت براي بسياري از زندانيان سياسي به وجود آورده بود          از
 .استواري داشت

صفرخان از آن رو مورد احترام همه ي زندانيان بود که در عين حال حفـظ سـادگي روسـتايي اش از هـوش و فراسـت سياسـي کـم                   
از آنجا که بر اختالفات سياسي درون زندان و کم تجربگي اکثريت            . او کمتر حرف ميزد و بيشتر نظاره ميکرد       . نظيري برخوردار بود  

ساکنين بند آگاه بود و از آنجا که به عنوان فردي با فکر مستقل، استقالل سياسي خود را حفظ کرده بود و در عين حـال بـه همـه ي                      
 . رام متقابل همه ي نيروهاي سياسي بودمبارزين واقعي احترام ميگذاشت، خود مورد احت

 با هم صحبت کرديم يا بر سر مسئله سرماخوردگي و يا چشم             ٦چندباري که در ابتداي ورودم به بند        . صفرخان خيلي کم حرف بود    
ه براي سرماخوردگي پريدن در حـوض وسـط حيـاط در بحبوحـ            : درد بود که من هم آنچه در طبق اخالص داشتم به او ارائه ميدادم             

و عکس العمل بي غل و غش او با همان لهجه ترکي غلـيظ و شـيرين ايـن بـود     . زمستان و براي درد چشم هم شستن با چاي نيم گرم    
 تـا بـرايش اصـال قابـل تحمـل           ١٥ تا   ١٠ سيگار اشنو ويژه در روز به        ٦٠اما پيشنهاد من به رساندن      !" آقا اين چه جور طبابتي است     "که  

 . وجب قطع رابطه ميشد که من از اصرار کردن پاپس کشيدمنبود و اصرار بيشتر فقط م
براي چنـين فرصـتهايي ميبايسـت نوبـت     . باالخره بعد از چند ماهي در نوبت ماندن فرصت قدم زدن و بحث مفصل با او را پيدا کردم                

انب عجوالنه بوده اسـت   نخستين چيزي که به من گفت اين بود که قضاوتش درباره طبابت اين ج             . گرفت و گاه مدتها در صف ماند      
و سـپس شـرح مبـارزاتش در آذربايجـان، جنـبش دهقـاني آن خطـه،             . و سفارشات من مفيد بوده اند که البته اين به من روحيه ميداد            

خيزش دهقانان اطراف رضائيه، آزاد کردن آن مناطق از دست فئودال ها، نقش خـودش در جنـبش، پيروزيهـا و شکسـت هـاي آن،                          
ن، نقش شوروي و ارتش سرخ و باالخره نقش نيروهاي سياسي چپ ايران در پيروزي هاي اوليـه و شکسـت                     نقاط قدرت و ضعف آ    

بعدي جنبش و باالخره جريان فرار او به بيرون از کشور و دستگيري بعدي او و دليل بيـرون نيامـدنش از زنـدان در هنگـامي کـه در                              
 . دوران مصدق بسياري ديگر زندانيان سياسي آزاد شدند

خان مورد اعتماد کامل زندانيان بود و از اين رو همه با او درد دل ميکردند و او گنجينه اي از تجربـه و دانسـته هـا طـي سـالهاي                     صفر
، گويي کـه آزادي     ١٣٥٧به داليل باال بود که هنگام آزادي دسته جمعي از زندان در آبان              . طوالني زندگي در زندانهاي مختلف بود     

 . ي ما مهمتر از آزادي خودمان بودصفر قهرمانيان براي همه 
در بيرون از زندان و در تمام سالهاي پس از آن نيز صفرخان نه تنها به آرمانهايش وفادار ماند بلکه باز هم به عنوان ستوني براي تمـام                  

ت کرده، و به همـراه مـوج   آناني که به آرمانهاي انقالبي خود وفادار مانده و با استقالل فکري در برابر رژيم ظلم و ستم جديد مقاوم            
 . عظيم ترقي خواهي نوين دست به مقاومت در برابر رژيم زدند پابر جا ماند و تا پايان عمر نه تسليم تهديد و نه تطميع رژيم گرديد

 ايـران   به همين دليل است که نام صفر قهرمانيان به عنوان نمونه و نماد مقاومت در برابر رژيم هـاي ظلـم و فسـاد در تـاريخ مبـارزات                            
 . برجاي خواهد ماند

 
 يادش گرامي باد


