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 ٧ چند نُکته به جایِ مقدمّه
  

 ١٥ فصلِ اوّل: مقاومت و سردرگُمی زیرِ فشارِ بازجویی و شکنجه
 سلّولِ های پالستیکی/ کیسه/ بسته در راهرو بازجویی و شکنجه/ چشمگاهِ توحید/  بازداشت دستگیری/

 فشارِ /نخستین تجربۀ حمّام در زندان و روانی/ "سفید"ۀ های تعقیب و مُراقبت/ شکنج انفرادی/ گزارش
شنوایی/ مکالمۀ تلفنی با  تر شدنِ قوی پاسدارهای نگهبان/ حسین صدرایی/ تنهایی در انفرادی/ با یادِ

  / ضربه به بقایای سازماناوّلین تجربۀ هواخوری/ پدیدۀ خودکُشی در زندان/ زندانیانِ ارمنی خانواده/
 ١٠٣ تگاهِ مسخ و نابودیِ شخصیّتِ انسانیفصلِ دوّم: دس

باقر "گیِ دستگیریِ کادرهای رهبریِ سازمان/ هوشنگ اسدی/  با زندانیانِ توّاب/ چگونه مُواجه شدن
/ اوّلین "فرهنگی"بازجوی مسئولِ کارهای کرد/  ای که بازجوها را ستایش می ریدهبُ زندانیِ /"رضایی

  های تازه، و انتقال به اوین دستگیری ،ن در زندانمُالقات در زندان/ تجربۀ ماهِ رمضا
 ١٣١ "باایمان"های جالّدِ  لُمپنو صلِ سوّم: زندان در کُنترلِ التف

  بازجویی برای تکمیلِ پرونده /ابتوّ ساختۀ زندانیانِ دست ، بندِگاه مجموعۀ آسایش
 ١٤٣ اوین در زندانِ "عدالتِ اسالمی"فصلِ چهارم: التاریِ 

میانِ زندانیانِ در/ ٣در سالُنِ  ٦٤ستۀ شمارۀ / اُتاقِ درب، بزرگترین مجموعه برای زندانیاناهگ آموزش
 اهلل معینی و .../ تهبّ بیست دقیقه هواخوری/ با یادِ /"ساردینی"/ خوابیدنِ "موضعیسرِ"و  "کافر"

برنامۀ  ی بیگدلی و .../عل دمحمّ خواری در اُتاق/ با یادِ روزه / شیوۀ زندگیِ جمعی/"ها نمک بی"کُلوپِ 
دادگاهِ انقالبِ "/ روزِ مُالقاتِ بند/ "مُجسّمۀ کلّۀ لنین"ورزش در هواخوری/ حُسینیّۀ اوین/ روزانه/ 
بازجوها با  تِحجّ امِمات های ضربه به سازمان/ و عامل ها تعلّ /"محمود" دستگیریِماجرای  /"اسالمی
جمشید سپهوند/ با  د دریاباری/ با یادِمحمّ سه/ با یادِ نِمن از سالُ القاتِسازمان/ نخستین مُ زندانیانِ

 ش/ با یادِکِ زحمت آنتن و .../ زندانیِ ار کیانی/ زندانیِد و ستّرضا تشیّ علی اسماعیل حسینی/ با یادِ یادِ
/ "یلی بودنِ عزرایدر مُرخصّ"الر/ اب/ ماجرای اسلحه و دُتوّ رژیم به زندانیانِ چوبیان/ خیانتِ لکامبیز گُ

 / ابالغِ حُکم/ انتقال به زندانِ"کِش ملّی"و  "تا اطلّاعِ ثانوی"زندانیانِ سانی و سربداران/ فریبرز لِ با یادِ
 صار  ح قزل



  
 
 

 ٢٥٣   "اصالحات"صار در دورانِ ح قزل فصلِ پنجم: زندانِ
حیدر  با یادِ /قرنطینه ی بندِها نیانِ غیرسیاسی/ توّابوُرود به واحدِ سه/ بندِ قرنطینه در واحدِ یک/ زندا

ضوابطِ  آذر/ شانزدهِ گاهی/ مراسمِ صبح ورزشِ نماز خواندنِ جمعیِ زندانیانِ مُجاهدِ بند/ زاغی و .../
 امیر باقری/ با یادِ /"تُرکِ پاستوریزه" حبیب سروش و .../ نادر زبردست/ با یادِ با یادِ زندان و بند/

هواخوری/  سرِ دهیِ جمعی/ درگیری با توّابین سازمان مسعود انصاری/ با یادِ بایکوت و تحریم در زندان/
طالعه و بابک زهرایی/ زندانیان و موضوعِ مُ اعتراضِ جمعی سرِ ورزش/ محفلِ شعر و آواز/ فلسفۀ زندانِ

 حمزه شاللوند/ شورای مسئوالنِ با یادِ با بیگاری در زندان/ مُخالفتصار/ ح کالس/ مُالقات در قزل
من در  القاتِانوشه طاهری/ نخستین مُ مجاهد .../ با یادِ زندانیِ ،"یاور"اصغر محبوب/  با یادِ ها/ لسلوّ
سیاسی/ خوابِ شب و  جنگی و زندانیِ ورزش/ اسیرِاز بند/ گرفتنِ مسئولیّتِ  "یثَمم"بازدیدِ حصار/  قزل
های فرزندان،  عکس /"خیمرّیکُرۀ " احمد شیخو تدریسِ ژنتیک/ / تهیّۀ جُزوه، "سیمفونی صداها"
بُزرگداشتِ  خواند/ مجاهدی که نماز نمی زندانیِ /"نُعمان"آوازِ کُردی برای  نگاری/ ، و نامه"شوسیکلت"

های هنری/  کاردستی و قطعه عید و سبزیِ تهیّۀ/ "شرمنده بِتوّا"جلیل شهبازی/  با یادِ سیاهکل/
 عیدِ نوروز/ پایانِ بندِ قرنطینه    جشنِ مراسمِ

 ٣٧١ "یی که نه خُدا بود و نه آتشدر خأل"فصلِ شّشم: 
با هوشنگ  مجدّد دیدارِگاهی/  بند/ ورزشِ جمعیِ صُبح داخلیِ ک/ ساختار و سیستمِبندِ دو در واحدِ ی

/ جشنِ تولّدی برای "ودوسه نفرگروهِ ن"جدید/  زاده/ تشکیل دادنِ اُتاقِ محمود علی اب/ با یادِتوّ اسدیِ
 تخلیۀ واحدِ یک دُخترم بهار/

 ٣٩٧ یادداشت و توضیح 
 ٤٠٧ ها ضمیمه

/ ای گسترده( )دستگیری فردی و تصادفی، و دستگیری جمعی در جریان ضربه ضمیمۀ اوّل
هایی از  )نمونه / ضمیمۀ سوّمهای ارسالی من به خانواده( هایی از نامه )نمونه ضمیمۀ دوّم

 های ساخته شده در زندان( کاردستی

 

 ٤٢١                                                                                      مایهن
 
 



 

 
 
 
 

 جایِ مقدّمه  چند نُکته به
 
١  

، ١٣٦٨هستم. پاییزِ سالِ  ١٣٦٧گانِ کُشتارِ بُزرگِ زندانیانِ سیاسی در تابستانِ سالِ  بُرده  در به من از جان
و با کُمکِ قاچاقچیان از طریقِ مرزِ ایران و  "غیرقانونی"طورِ  زندان، بهفقط هشت ماه پس از آزادی از 

صورتِ  های خودم از دورانِ زندان را، به تُرکیّه از کشور خارج شدم. ثبتِ خاطرات و یادمانده
نوشته، اندکی پس از خُروج از ایران یعنی حُدودِ شش یا هفت ماه بعد در امریکا، در  هایی دست یادداشت

ها در طولِ سالیانِ بعد در  که از آن یادداشت تی که قبل از شُروعِ به کار داشتم، آغاز کردم.  با اینفُرص
گی  های شُغلی و خانواده دلیلِ مشغولیّت  نمودم، امّا به هایی می ها استفاده ها و مطلب تهیّۀ برخی مقاله

در سالِ  جامانسرکردم.  ود پیدا نمیفُرصتِ کافی و الزم برای نوشتنِ کتابی در بارۀ خاطراتِ زندان خ
جامِ این وظیفۀ مُهّم را پیدا کردم. به توصیۀ دوستانِ اننشسته شدم و فُرصتِ کافی برای باز ١٣٨٤

خودم به زبانِ انگلیسی پرداختم. حاصلِ این کار، یک جلد کتاب  امریکایی، ابتدا به نوشتنِ خاطراتِ 
 ١٣٩٠که در سالِ  "هیم: خاطراتِ یک زندانیِ سیاسی در ایرانها را آب د بگذارید گل"است با عُنوانِ: 

 مبه نوشتنِ خاطراتِ زندان خود توسّطِ انتشاراتِ پرومیتئوس در امریکا چاپ و مُنتشر شد.  پس از آن،
مندانِ به مسائلِ  به زبانِ فارسی آغاز کردم، که حاصلِ آن، این کتاب است که اکنون در دو جلد به عالقه

 شود. هوریِ اسالمی در دهۀ شصت، و برای ثبت در تاریخِ ایران و جهان، تقدیم میجم زندانِ
 
٢  

توانستم تمامیِ اسامی و وقایعِ  پنج تا سی سال از آن دوران، نمی و طبعاً، پس از گذشتِ بیش از بیست
یعنی  ،١٣٦٩های طوالنی و دقیقی در سالِ  زندان را دقیق و کامل به خاطر داشته باشم. من یادداشت

سال و نیم پس از آزادی و زمانی که هنوز اسامیِ افراد و وقایعِ زندان در ذهن و یادم حاضر   کمتر از یک 
ی من در ادرواقع منبعِ اصلی و نُکتۀ اتکّ ها کُمکی بُزرگ و و تازه و آشکار بودند، برداشته بودم. این

های گذشته،  طراتِ زندان مُنتشرشده در سالاند. البتّه من از خواندنِ خا ام بوده خاطرات  نوشتنِ کتاب
چنین خاطراتِ  و هم لِ سُرخ،کالغ و گُ ام مهدی اصالنی با عُنوانِ: رفیق بندِ همیشه ویژه خاطراتِ هم به
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درنهایت، مسئولیّتِ  ام. های فراوانی بُرده بهره نه زیستن نه مرگ،بندم ایرج مصداقی با عُنوانِ:  دوستِ هم
 ام، با خودم است.  ن کتاب نوشتهچه که در ای هر آن

 
٣ 

های فکری و سیاسی و رفتاریِ  ام که وقایعِ زندان، نظراتِ خودم و دیگر زندانیان، گرایش سعی کرده
طوری که در  شان را آن های سیاسی و طرفداران ها و گروه موجود در زندان، و خّطِ مَشی و نظرهای دسته

طورِ  ها، به و وارد کردنِ تغییرهایی در ذهنیّتِ خودم یا آن همان زمان بودند، و بدونِ دخل و تصّرُف
های سیاسیِ آن زمان،  چنین گروه عینی مُنعکس کنم. من خودم و طبعاً بسیاری دیگر از زندانیان، و هم

گانِ  ها را نداشته باشیم. بنابراین، خواننده شاید در حالِ حاضر دیگر همان نظرها و باورها و وابستگی
باید  شده از دیگر زندانیان، را می شده در این کتاب، چه از زبانِ خودِ من و چه نقل ائلِ مطرحمُحترم مس

 که در آن مقطعِ زمانی و در چهارچوبِ تاریخیِ خودش مُطالعه و مورد بررَسی و توجّه قرار دهند.
 
٤ 

ها و  ، بسیاری مطلبهای خودم از زندان های مُستقیم و یادمانده ها و مُشاهده عالوه بر تمامیِ تجربه
ام.  ها در کتاب آورده گذاشتند را نیز از زبانِ خودِ آن هایی که دیگر زندانیان با من در میان می خاطره

باید در نظر  ام. خوانندۀ گرامی  چه را که از این گفتارها به یاد دارم، در کتاب نقل کرده طبعاً، من آن
ندنِ چهارچوبِ کُلّی و مضمونِ صُحبتِ این زندانیان، و نه ها، رسا داشته باشد که هدف از این نقلِ قول

شده از طرفِ  های ذکر ها، است. همین قضیّه را در موردِ تفتیش کلمۀ گفتارِ آن به طرحِ دقیق و کلمه
باید در نظر  های مابینِ زندانیان نیز  ها و مُذاکره چنین در موردِ مُکالمه ها، و هم بازجویان و یا در دادگاه

چنین مُذاکراتِ بینِ خودم و دیگران  مضمون، و هم   طورِ دقیق یا به شُده از دیگران، به ت. مطالبِ نقلداش
شده از قولِ خودم در متنِ کتاب مُشخّص و  ام، تا از مطالبِ بیان آورده )ایتالیک(را با حُروفِ خوابیده 

 تفکیک شوند.
 
٥ 

ام، به این ترتیب است: افرادِ وابسته  کار گرفته افراد به رَوِشی که در این کتاب در رابطه با آوردنِ اسامیِ
اند. باید توجّه داشت که در  شدند، آورده شده طوری که آن زمان شناخته و نامیده می به رژیم همان

در هر  کردند؛ البتّه ستعار استفاده میزندان برخی از این افراد از اسامیِ واقعی و بعضی دیگر از اسامیِ مُ
ای که در  ام. زندانیانِ توّاب با همان اسامی را نیز آورده   ام، آن نامِ واقعیِ این افراد را پیدا کرده مورد که

ها استفاده  اند. فقط در چند مورد از اسامیِ مُستعار برای آن شدند، در کتاب آمده زندان شناخته می
ها  دیّن کیانوری، اغلب از اسامیِ واقعیِ آن، مثالً نورال"شُده معروف و شناخته"ام. در موردِ زندانیانِ  کرده
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کُدام از  ام. در موردِ هر شده را بدونِ استثنا با نامِ واقعیِ خودشان ذکر کرده ام. زندانیانِ اعدام استفاده کرده
ام، و درصورتِ یقین  شده تحقیق کرده موجود برای زندانیانِ اعدام ۀین زندانیان، ابتدا از رویِ سیاها

،   مانده زنده "موضعیِ سَرِ"ام. در موردِ زندانیانِ  اش استفاده نموده عدام شدنِ زندانی از نامِ اصلییافتن از ا
کنند، و بنابراین از نظرِ  هم در ایران زندگی می   ام. اغلبِ این زندانیان هنوز همه را با اسمِ مُستعار آورده

سیار اهمیّت دارد.  اسامیِ مُستعار را دفعۀ شان برایم ب امنیّتی و حقوقِ فردی و شخصی حفاظتِ هُویّت
ویژه برای  از استفاده از اسامیِ مُستعار، به ام.  غیر اوّل در داخلِ گیومه، و از آن به بعد بدونِ گیومه آورده

ام تغییراتی جُزیی  کنند، فقط در یکی دو مورد مجبور شده حفاظتِ هُویّتِ افرادی که در ایران زندگی می
نوشته ایجاد کنم تا احیاناً افرادِ خاصّی شناسایی و موردِ اتهّام واقع نگردند؛ این موردهای نیز در متنِ 
 گونه ارتباطی به وقایعِ زندان ندارند. یافته هیچ جُزییِ تغییر

 
٦ 

های فراوان خواند، و از نظرِ  های زیادی از متنِ اوّلیۀ این کتاب را دوستِ عزیزم صادق ... با زحمت بخش
اندازه  نهاد نمود که در متن وارد کردم. بی زبان و شیوۀ نگارش، اصالحات و تغییراتِ زیادی پیشدستورِ 

هایی از متنِ نهایی را هم دوستِ عزیزم بهروز ستوده، که  گزارِ او هستم. بخش ممنون و مدیون و سپاس
ند و چندین خودش هم رنج و عذابِ زندان در جُمهوریِ اسالمی را چشیده است، زحمت کشید و خوا

گزارم. چاپ و انتشارِ  اندازه ممنون و سپاس نهادِ ارزنده برای بهبود و اصالحِ آن داد. از او هم بی پیش
رضا یعقوبی، به عُهده گرفتند. پتر  جانبۀ برادرم غُالم کتاب را دوستِ عزیز باقر مُرتضوی، با حمایتِ همه

های  عکس و مدیونِ هر سه نفرشان هستم.نون های رویِ جلد را تهیّه کرد. مم مُرتضوی هم طرح
ها  مهران ... در اختیارم گذاشت. او این عکس ،شده برای طرحِ رویِ جلد را دوستِ هُنرمندِ عزیزم استفاده

ها و  سازیِ خودش تهیّه کرده است، که زندانیان را در وضعیّت را از روی کارهای هنریِ مُجسمّه
گزار هستم. دوستِ  دهند. از مهرانِ عزیز هم ممنون و سپاس ن میهای گوناگونی نشا ها و حالت موقعیّت

های زیادی برای  آرایی نموده، کمک اسد سِیف زحمت کشید و کتاب را بازخوانی و صفحه معزیز
 باشم. نهایت ممنون و مدیونِ او می شدنِ آن کرد؛ بی بهتر

 
٧ 

ام.  ابستگی سیاسی و تشکیالتی نداشتهپس از آزادی از زندان، من دیگر به هیچ گروه و دسته و حزبی و
های دولتی، چه برای خارج  هها و احزابِ سیاسی و یا مُؤسس انها و سازم گونه کُمکی هم از گروه هیچ

ام. تنها حمایت در  ام به زبانِ انگلیسی یا فارسی، دریافت نکرده شدن از ایران و چه در نوشتنِ خاطرات
در  باشم. البتّه شان می یون و ممنوناندازه مد بم کردند، که بیاین عرصه را تنی چند از دوستان نصی
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ام برخوردار  جانبه و بدونِ قِید و شرطِ کِتی و بَهار و دیگر اعضای خانواده همۀ مراحل از حمایتِ همه
 ام.   بوده

 
٨ 

ت و گیِ زندگیِ روزمرّه، حبس کشیدن، مقاوم های من در نوشتنِ این خاطرات ثبتِ چگونه یکی از هدف
یق و عینی طورِ دق های خودم و دیگران به ها و شنیده ها و دیده مبارزه، شکست و پیروزی، و تجربه

عُنوانِ یک سند و شهادتِ تاریخی باقی بماند. به همین دلیل، حجمِ نوشته اندکی  که به باشد؛ تا این می
موردِ وقایعِ سیاسیِ جامعه و کردم. در ابتدا، حتّا در نظر داشتم در  تر از آن شد که فکر می طوالنی
های خودم در قبل از دستگیری هم مطالبی بنویسم، که البتّه دیگر ممکن نشد. اُمیدوارم در  فعالیت

خاطرِ حجم و هم به  صورت، هم به هر  فُرصتی دیگر، در آینده بتوانم به این کارِ مهّم هم بپردازم. در 
های مربوط به دستگیری و  شود؛ بخش د ارائه میهای دیگری، این کتاب به اجبار در دو جل دلیل

حِصار در جلدِ اوّل، و عُمدتاً  های حبس در کُمیتۀ مُشترک )توحید( و اوین و قزل بازجویی و دوره
و  ،٦٧و تدارُک و کُشتارِ بُزرگِ سالِ  ٦٦های مربوط به زندان گوهردشت شاملِ سرکوبِ سالِ  بخش

 طورِ مُستّقل در جلدِ دُوّم آمده است. به ام از ایران، سپس آزادی و خارج شدن
 
٩ 

و یکی دو روز پس از قرار  در زندان گوهردشت، ١٣٦٧در جریانِ کُشتارِ بُزرگِ زندانیان در تابستانِ سالِ 
انفرادی  سلّولِمُنتخبِ فتوایِ خُمینی، مرا مجدداً بازجویی کردند و به  "مرگِ هیأتِ"گرفتن در مقابلِ 

جا با خود  فرستادند، تا ظاهراً مُنتظرِ نوبتِ خودم برای رفتن به باالی دار باشم. در آن "بندِ ترمینال"در 
عهد کردم که اگر در آن کُشتار زنده بمانم، و اگر روزی آزاد شوم و بتوانم خودم را به خارج از کشور 

هایش، بر  یژه در زندانو گاه بنویسم و به همه دنیا بگویم که در حُکومتِ جُمهوریِ اسالمی، به برسانم، آن
هزاران زندانیِ سیاسی،  ٦٧ها رفته است؛ بگویم که چگونه در تابستانِ  نسلِ من و پیش و پس از آن، چه

کشیدند، یا ابداً  ها حبس می های خودِ رژیم محکومیّت گرفته و در زندان اصطالح دادگاه که قبالً در به
ز پایان یافته بود، در عرضِ چندین هفته در سرتاسَرِ شان نی محکومیتّی نداشتند، و یا حتّا محکومیّت

های تهران را  گانِ زندان شده چنین، بگویم که چگونه اجسادِ این اعدام ایران باالی دار کشیده شدند. هم
نامی در گورهای جمعی زیرِ خاک کردند.   های گُم شبانه و مخفیانه در گورستانِ خاوران یا گورستان

های اخیر،  های انگلیسی و فارسی در این سال شتنِ خاطراتِ زندان خودم به زباناُمیدوارم که با نو
 ای به آن عهد و قولِ خودم وفا کرده باشم. توانسته باشم تا اندازه
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١٠ 
ها و  چنین تیترهای بخش ص برای جلدها، و همهای خا و کلّی برای کتاب و عنوانعنوانِ اصلی 

های جُمهوریِ  کنندۀ واقعیّت و وضعیّتِ زندان ام که منعکس تخاب کردهای ان گونه های مختلف را به فصل
های جُمهوریِ اسالمی مرزِ بینِ مرگ و  اسالمی و جامعه در آن دهۀ خونین باشند. هر زندانی در زندان

 ها از در زیستن میان مرزهای شُمار نمونه کرد؛ بنابراین، بی نوعی، و شاید مُکرّر، تجربه می زندگی را به
هایی که پیش از  اند، تجربه مرگ و زندگی از طرفِ زندانیانِ مختلف در جُمهوریِ اسالمی تجربه شده

بودند. درواقع، تجربۀ زندان در جُمهوریِ اسالمی برای هر  اسیر شدن، برای ما زندانیان تماماً ناشناخته 
کند و یا ناصادقانه برخورد  می نشیب بود. هر کس غیراز این بگوید، یا خودفریبی و زندانی راهی پُرفراز

ها راه اُفتاد، که همۀ زندانیان را  وهفت طوفانی از سرکوب و کُشتار در زندان نماید. در سالِ شصت می
بُردند، و  در کاران جانِ سالِم به ای در خود گرفت؛ برخی شانس آوردند و از آن بال و توطئۀ جنایت گونه به

مُشکالت  رغمِ تمامیِ توطئه، به جدالِ طوفان رفتند و جان باختند.  علی بسیاری هم، آگاه یا ناآگاه از آن
گی و  خودگذشته گاه مقاومت و پایداری و شهامت و شُجاعت و از ها، هیچ نشیبها، و فرازو گی و پیچیده

انسانیت، درکُلّ، درمیانِ جمعِ زندانیان خاموش نگشت. و همین است درسِ تاریخیِ این تجربۀ دردناک: 
 های ارتجاعِ تاریخی. گری های مُبارز در برابرِ وحشی یداری و غلبۀ فکری و روانیِ جمعیِ انسانپا
 

 جعفر یعقوبی
 سانفرانسیسکو

 ١٣٩٣زمستانِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
برای نمونه شُعلۀ آتش را در نظر بگیرید.  اختِ هر شِیئ یا سوژه موجود است.سه راه برای شن "  

توانید به چشمِ خود شُعله را ببینید؛ و باالخره  شُعله را برای شما توصیف کند؛ یا می تواند کسی می
  "توانید دست دراز کنید و با شُعلۀ آتش بسوزید... می
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 ی زیرِ فشارِ بازجویی و شکنجهرگُمفصلِ اوّل: مُقاومت و سرد
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 : دستگیری...١٣٦٣دوّمِ آبانِ 
ها در ذهنم ثبت  ها به اندازۀ ساعت دستگیریِ من بیش از ده تا پانزده ثانیه طول نکشید، امّا همان ثانیه

ها در   بایست در آن لحظه ام که با او قرارِ مُالقات داشتم و می شده است. نگرانی از غیبتِ رفیقِ سازمانی
رو  همان مکان از طرفِ مُقابل به سمتِ من در حرکت باشد، این احساس که افرادی پُشتِ سرم در پیاده

شان آرام  ا حرکتام مُتوقّف ی دویدند، این تصوّر که همه کس و همه چیز ناگهان در اطراف و خیابان می
در همان چند لحظه اتفّاق   ویَم، همهشخصی بر سر و ر جام پریدنِ چند مردِ مُسلّحِ لباسانشده بود، و سر

 اُفتادند.
ها در برخی موردها مسیرِ   شوند، و آن لحظه هایی هستند که فراموش نمی  در زندگیِ هر انسان لحظه
هایی در زندگی  چنین لحظه ١٣٦٣دهند؛ در روزِ چهارشنبه دوّمِ آبانِ سالِ  زندگی انسان را تغییر می

ام، پیش آمد. صبحِ آن روز  از خواب بیدار و آماده شدم که سرِ کار بروم.  وادهآن برای خان  من، و به دنبال
خواست  خوری از دستِ همسرم، کِتی، از خانه بیرون رفتم. او مدتّی بود که از من می با کمی دل

تا در اش اضافه کند،  ای برایش تهیّه کنم که بتواند با آن، نامِ دُخترمان، بهار را در گذرنامه نامه وکالت
راهِ خودش ببرد. به دلیلِ مشغلۀ  اش، بتواند او را هم هم مُسافرت به خارج از کشور، برای دیدارِ خانواده

شدم. آن روز  صبح کِتی  انداختم، و ناخواسته سببِ ناراحتیِ همسرم می زیاد من این کار را عقب می
گی و  مسئوالنه و ناشی از خستهالعملِ غیر دوباره این موضوع را پیش کشید، و پافشاریِ او و عکس

دیگر شد. به سرِ کار که رسیدم، وقتی به این  خوریِ ما از یک گیِ من سببِ ناراحتی و دل آلوده خواب
نامه را حتماً تهیّه کنم و  موضوع فکر کردم، متوجّهِ خطایِ خودم شدم و تصمیم گرفتم همان روز وکالت

بُرد؛ ظاهراً چند روز قبل که به  یماریِ یَرقان هم رنج میبا خود به خانه ببرم. همسرم آن روزها از ب
 رستورانی رفته و غذایی خورده بودیم، این مرض از یک شیشۀ نوشابه، به او سرایت کرده بود.
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 ام، نامه از محّلِ کارم بیرون آمدم. پیشِ پسردایی آن روز تا ساعتِ یازده کار کردم و بعد برای تهیّۀ وکالت

تر بگیرم. محّلِ کارِ او  نامه را سریع بانکی کارمند بود، رفتم تا با کمکِ او بتوانم وکالت، که در "آیدین"
بازیِ دورانِ کودکی بودیم. زمانی که در ایران دانشجو  ّ و هم سن نزدیکِ ادارۀ ثبت بود.  آیدین و من هم

پس از مُراجعت از امریکا و  ام در امریکا او را زیاد ندیده بودم، امّا و اقامت هنگام تحصیل سپسبودم و 
و  چنین به داییاش، و هم که در تهران بودم، گاهی به او و خانواده ٥٨های سالِ  ویژه از وسط به

اش در ادارۀ ثبت بُرد و او تا ساعتِ  زدم. به هر حال، آیدین مرا پیشِ یکی از دوستان اش، سر می خانواده
ای در دست از ادارۀ ثبت بیرون آمدیم. از پسردایی  نامه وکالتیکِ بعدازظهر کارمان را تمام کرد، و ما با 

نامه را به  که  باالخره وکالت حال بودم از این عجله خودم را به خانه رساندم. خوش خداحافظی کردم و با
ای  ضمن، عجله داشتم تا سریع لُقمه برم. در دهم و تلخیِ جُداییِ صُبح را از بین می همسرم تحویل می

ای که  رود چهرۀ شادِ همسرم را در آن لحظه رم و سرِ قرارِ تشکیالتیِ خودم بروم. یادم نمیغذا بخو
را  امونیمه سال ای غذا خوردم، رویِ ماهِ همسر و دُخترِ یک نامه را به دستش دادم. سرِپا لُقمه وکالت

و دیدارِ آخر است و دانستم که این خُداحافظی  نمی  ها خُداحافظی کردم. در آن لحظه بوسیدم و از آن
دانستم،  اگر می هم برای همیشه، از دست خواهم داد؛من چنین فُرصتی را برای مدتّی طوالنی، و شاید 

شدم. به هر حال، آخرین تصویری که از همسرم کِتی و دخترم  ها جُدا نمی کردم و از آن خُداحافظی نمی
برای  ام بود خوشی د، که منبعِ انرژی و دلبهار در ذهنم حک شده بود، قیافۀ شاد و خندانِ هر دو بو

 روزهای سختی که در پیش داشتم.
بخشِ خودمان را در جعبۀ فلزّیِ کوچکی که برای  ١ها و کُروکیِ طرحِ جدیدِ تشکیالتیِ ها و نامه گزارش

نصب  ام را، که حالتِ مغناطیسی داشت، به جایی در اطرافِ موتورِ ماشین این اُمور داشتم قرار دادم و آن
کردم. تنها چیزی که با خودم داشتم یک تکهّ کاغذِ باریک به اندازۀ  اصطالح جاسازی و مخفی و به

ام را نوشته بودم؛ تکّۀ کاغذ را لوله  هایی برای بحث و مشورت با مسئول انگشت بود که روی آن نُکته
قورت دهم و یا به زمین  صورتِ احساسِ خطر آن را الیِ انگشتانِ خودم داشتم تا در البه کرده و در 

ایِ خودمان، که در غربِ تهران بود، به سمتِ محّلِ قرارِ مُالقات در شرقِ  بیاندازم. با ماشین از خانۀ اجاره
گونه  تهران راه اُفتادم. در این مقطعِ زمانی، دیگر شکیّ نبود که نیروهای امنیّتی و اطالّعاتیِ رژیم همان

دنبالِ  را در دو سه سالِ اخیر کشف و مُتالشی کرده بودند، به مُخالف های سیاسیِ که بسیاری از سازمان
کشفِ تشکیالتِ سازمانِ ما و ضربه زدن و نابودیِ آن نیز بودند. به همین دلیل، اعضای کادرِ رهبریِ 

ر سازمانِ ما پیش از این تاریخ به خارج از ایران مُنتقل شده بودند، و کادرِ رهبریِ موجود در داخلِ کشو
 هم در حالِ تنظیم و اجرای طرحِ تشکیالتیِ جدیدی مُنطبق با شرایطِ سرکوب و خفقانِ جاری بود.

رضا زبردست، مسئول و  )نادر یا علی "جالل"حدودِ دو هفته قبل از این تاریخ در آخرین قراری که با 
در این  ام؛ البتّه یریماهِ قبل از دستگ آذر در شش یا هفت ١٦ رابطِ من در تشکیالتِ سازمانِ فداییانِ

تعقیب و  که موردهای مشکوکِ دانستم( داشتم، او مطرح کرد، به دلیلِ آن زمان من نامِ اصلیِ او را نمی
اجراییِ  های مختلفِ تشکیالت مشاهده و گزارش شده است، هیأتِ های احتمالی در بخش مُراقبت
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ارها برای مّدتِ دو هفته در سرتاسرِ رهبریِ داخلِ کشور در تهران تصمیم گرفته است که تمامیِ قر
شوند. همان موقع جالل این قرارِ مالقاتِ دو  تشکیالت لغو و سپس با دستور از باال دوباره از سر گرفته 

رفتم. ظاهراً حتّا خودِ جالل هم قبالً موردِ  هفته بعد را با من گذاشت، که من حاال داشتم سرِ آن قرار می
من خودم "کرد:  چنین تعریف  هفته پیش در همین رابطه خودش برایم  تعقیب قرار گرفته بود. دو

ام رسیدم، متوجّهِ موردهای مشکوکی در  ام به نزدیکیِ محّلِ زندگی همین دو سه روز پیش وقتی با وانت
ها و  کوچه پس ام را ادامه دادم و از کوچه محلّه شدم و تصمیم گرفتم که دیگر به خانه نروم. با وانت راه

تعقیب زدم تا مطمئن شوم که تحتِ تعقیب نیستم. امّا در نهایت هنوز  های باریک راندم و ضّد ابانخی
هم مطمئن نبودم که تحتِ تعقیب هستم یا نه، و بنابراین تصمیم گرفتم در جایِ مناسبی وانت را 

نستم به خانه برگردم.  توا بگذارم و پیاده فرار کنم و خودم را از تورِ احتمالیِ پلیس برهانم. من دیگر نمی
مقدارِ زیادی اسناد و مدارکِ تشکیالتی در خانه جاسازی شده بود، که باید فرض را بر این بگذاریم که 

که از بخشِ شما  ٢ویژه قرارهای اضطراری به دستِ پلیس اُفتاده است. بنابراین، تمامیِ قرارهای قبلی و به
 ".ارهای جدیدی تنظیم بکنیمباید قر شوند و می لغو می  پیشِ من بود، همه

های جالل، آخرین باری که من جالل را دیدم قرارِ مالقاتِ جدیدی برای  به این دلیل و با توجّه به گفته
ای  برای من و هر سه عضوِ کمیته چنین، قرارهای اضطراری دو هفته بعد بینِ ما دو نفر تنظیم شد. هم

ر تهران بودم نیز تنظیم و در اختیارِ جالل قرار داده شان با رهبریِ تشکیالت د که من مسئول و رابط
ها  ا در تمامیِ ردهشد. طبقِ رهنمودِ رهبریِ تشکیالت در تهران، ما هم در بخشِ خودمان اجرایِ قرارها ر

و از باال تا پایین قرارهای جدیدی را برای دو هفته بعد تنظیم کردیم.  تصمیم این بود  تعطیل نمودیم،
اجراییِ  های امنیّتیِ جدید، هیأتِ کار گرفتنِ ضابطه هفته، و پس از تدوین و تنظیم و بهکه بعد از دو 

نفرۀ رهبریِ تشکیالت در تهران )که جالل هم یکی از آنان بود( قرارهای جدیدی را با کادرهای  سه
های تحتِ مسئولیّتِ خودشان اجرا کنند و رهنمودهای جدیدی برای از سر گرفتنِ  مسئولِ بخش

ها و قرارها در همۀ تشکیالت دوباره آغاز شوند.  ها بدهند تا پس از آن، جلسه رارهای تشکیالتی به آنق
سازیِ الزم درموردِ تعقیب و  کردند که به این ترتیب، به پاک مسئوالنِ سازمانی در تهران فکر می

  شوند. های احتمالی از طرفِ پلیسِ امنیّتیِ جمهوریِ اسالمی موفّق می مُراقبت
بعد از دو هفته توقّف در برگزُاریِ قرارها، من برای نخستین مالقات با جالل عازمِ محّلِ قرارمان در 

کردم که تمامیِ  آباد بودم. به دلیلِ شرایطِ امنیتّیِ اضطراری، نهایتِ سعیِ خودم را می منطقۀ نظام
ای  رغمِ عجله رار را رعایت کنم. علیهای امنیتّیِ سازمانی در رابطه با تعقیب و مُراقبت و اجرایِ ق ضابطه
موقع به  کردم، به دلیلِ دور بودنِ فاصلۀ خانۀ ما تا محّلِ قرار و ترافیکِ زیاد، متوجّه شدم که سرِ  که می

احتیاطی و احیاناً  رسم. تصمیم گرفتم برای جلوگیری از بی قرارِ اوّل که ساعتِ دویِ بعدازظهر بود، نمی
در همان محّل در ساعتِ دو و نیم برسانم. حدودِ ساعتِ  ٣دم را برای قرارِ تِکراریخطا در اجرایِ قرار، خو
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آباد جایی ماشین را پارک کردم و پیاده شدم. اسناد و مدارکِ  های خیابانِ نظام دو و رُبع در نزدیکی

انگشتانِ  را در الیِ  شده شده را در ماشین باقی گذاشتم، و فقط یادداشتِ کوچک و باریکِ لوله جاسازی
های امنیّتی  جا تمامیِ ضابطه صورتِ نیاز بتوانم آن را قورت دهم یا بیاندازم. تا این دستم نگه داشتم تا در

حدّی  ام تا کار بسته بودم، بنابراین خیال های ضّدتعقیب را به نظرِ خودم به را رعایت کرده و کلّیۀ تاکتیک
 راحت بود.  

رویِ  آباد و سبالن واردِ پیاده بایست سرِ ساعتِ دو از تقاطعِ نظام میقرارمان به این ترتیب بود که من 
کردم. جالل هم قرار بود از طرفِ  حُسین حرکت می شدم و به سمتِ میدانِ امام آباد می ضلعِ شمالیِ نظام

و رسیدیم  هم می گاه در جایی به آمد. آن رو در جهتِ مُخالفِ من می حُسین در همان پیاده میدانِ امام
کردیم و بعد هم قرارمان را در  دیگر را دیده باشند سالم و روبوسی می مانند دو دوستی که تصادفی هم

کردیم. اگر به مالقاتِ ساعتِ دو  فروشی، اجرا می حالِ حرکت، و یا نشسته در یک کافّه یا بستنی
فِ قرارِ ساعتِ دو حرکت جا  ولی هرکدام در جهتِ مُخال ن، قرار بود ساعتِ دو و نیم در همارسیدیم نمی

حُسین و جالل از طرفِ تقاطعِ سبالن.  چون من قرارِ  کنیم؛ یعنی این دفعه من از طرفِ میدانِ امام
حُسین  طرفِ میدانِ امام آباد به ساعتِ دو را از دست داده بودم، بنابراین در ضلعِ جنوبیِ خیابانِ نظام

دیدم. به چهار راهِ بعدی  کردم، امّا چیزِ مشکوکی نمی یضمن وضعیّت را هم بررسی م رفتم و در پیاده می
آباد وارد شدم تا قرارِ  یِ ضلعِ شمالیِ نظامرو شده بود. بنابراین، به پیاده که رسیدم، ساعت دو و نیم

آمد  و ها در رفت آموزانِ زیادی در خیابان شده بودند، و دانش تکراری را اجرا کنم. مدارس تازه تعطیل 
رنگ، و کفشِ  تِ نازُکِ اسپورتیِ آبیظاهری نسبتاً مرتّب داشتم امّا شلوارِ اُطودار، کُبودند. من 

های آهسته و با  کرد. با قدم ام مرا در بینِ جمعیّتِ منطقه کمی مشخّص می خورده مانندِ واکس پوتین
فِ مُقابل به سمتِ دیدم که جالل از طر احتیاط و هوشیاری، تا وسطِ محّلِ برگزُاریِ قرار رسیدم امّا نمی

دیدم. در این  کردم امّا اثری از جالل نمی کاو، بادقّت جلو را بررسی می من در حرکت باشد. نگران و کُنج
 جا برگردم و اجرایِ قرار را متوقّف کنم.   نکه از هما طعِ سبالن بروم، یا اینفکر بودم که آیا تا تقا

سُرعت و در ظرفِ  دفعه همه چیز به دوند. یک م میناگهان احساس کردم که چند نفر دارند پُشتِ سر
های مرا تُندتر کرده باشند.   لحظه آن  چند ثانیه اتفّاق اُفتاد؛ مثلِ این بود که سُرعتِ نمایشِ فیلمِ زندگیِ

شده از بینِ  دوند، رها کردنِ سریعِ یادداشتِ باریکِ لوله این احساس که کسانی پُشتِ سرم می
در عرضِ آن   پوشِ مُسلّح رویِ سرم، همه مورِ امنیّتیِ شخصیٴنِ هفت یا هشت ماام، و پرید انگشتان

فهمیدم و احساس  ها بسیار دُشوار است. من می  لحظه  چندین لحظه رُخ دادند. شرحِ واقعی و دقیقِ آن
و یا شاید کردم و اُمید داشتم که اشتباهی بیش نباشد،  اُفتد امّا فکر می کردم که چه اتفّاقی دارد می می

مورانِ امنیّتی، در حالی که مرا روی زمین انداخته بودند، مرتّب داد ٴفقط به من مشکوک شده باشند. ما
کنی؛ هروئین را کُجا  ها رحم نمی کنی؛ به جوان شَرفِ قاچاقچی، موّادِ مُخدّر پخش می بی"زدند:  می

اش داخلِ آن را گشت؛ ظاهراً  ها با انگشت نها فوری دهانِ مرا با زور باز کردند، و یکی از آ آن "؟گذاشتی
خواستند مُطمئن شوند که من قُرصِ سیانور در دهان نداشته باشم. بدنِ مرا هم گشتند تا مطمئن  می
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کاو بودند بدانند که چه  آموزان و مردمِ زیادی ما را دوُر کردند، و کُنج شوند که من مُسلّح نیستم. دانش
خّدِر، یا گری و با استفاده از تاکتیکِ اتّهامِ موّادِ مُ ی با زیرکی و حیلهخبر شده است. پُلیسِ امنیّت

راحتی در روزِ روشن در  کرد تا بتواند به راه می موردهای مشابهی مانندِ سِکس و الکل و غیره، مردم را گمُ
ن موردهایی فعّالینِ دانستند که در چنی ها می ها به شکارِ فعّالینِ سیاسیِ مُخالفِ رژیم بپردازد. آن خیابان

ها شناسایی  که آن ها مشکوک شده است یا این تشکیالتی چون مُطمئن نیستند که آیا پُلیس به آن
ها ابتدا فرض را بر   لحظه کنند. خودِ من هم در آن  اند، بنابراین هُویّتِ سیاسیِ خودشان را رو نمی شده
احتمالِ زیاد من در رابطه با قاچاق و  اند، و به هگذاشتم که احتماالً در آن منطقه به من مشکوک شد این 

خواستم موضوعِ سیاسی و  وجه نمی ام. بنابراین، ساکت بودم و به هیچ پخشِ مواّدِ مُخدّر بازداشت شده
 تشکیالتی مطرح گردد.

که مطمئن شدند که من کپسولِ سیانور در دهان ندارم و مسلّح  مورانِ امنیّتی پس از آنٴبه هر حال، ما
فروشی نمودند. بیچاره پیرمردِ  هم نیستم، مرا از رویِ زمین بلند کردند و با فشار داخلِ یک مغازۀ میخ

ها مرا رو به دیوار  کرد و ناظرِ این صحنه بود. آن زده و ساکت و حیران فقط تماشا می مغازه شُوک صاحب
وی میزِ مغازه ریختند. تعدادی از هایم را خالی کرده و ر کردند و دوباره گشتند، و تمامیِ مُحتوای جیب

ویژه جوانانِ  راه کردنِ مردم به موران در داخلِ مغازه بودند امّا چند نفرشان در بیرون مشغولِ گمُٴما
شَرف  های بی این قاچاقچی"زدند:  موران مرتّب داد میٴجا جمع شده بودند. ما کاوی بودند که آن کُنج

من در وضعیّتِ دُشواری قرار داشتم. اصولِ فعالیتِ مخفیِ  ".کنند دارند جوانانِ ما را بیچاره می
تشکیالتیِ خودم را، تا زمانی که مُطمئن نباشم که پُلیس از  و ویّتِ سیاسیکرد که هُ کم میتشکیالتی حُ

طلّع است، رو نکنم. در آن شرایطِ مُشخّص، چون هنوز این امکانِ ضعیف وجود داشت که واقعاً مرا آن مُ
ویّتِ سیاسی و تشکیالتی نتیجه رو کردنِ هُ مشکوک و در ارتباط با موّادِ مُخدّر گرفته باشند، در عنوانِ به

ام تصادفی و  توانست اشتباهی بزرگ باشد. هرچند که این احساسِ قوی را داشتم که دستگیری می
هوشیاریِ ها و  احتمالِ زیاد سیاسی و از روی برنامه است امّا هنوز هم ضابطه مشکوک نیست و به

کردم و با خودم در درون  کرد که ساکت بمانم. از طرفِ دیگر، فکر می کم میسیاسی و تشکیالتی حُ
کُنندۀ این شکارچیانِ  راه گرانه و گُم باید دست به افشاگریِ عمل و روشِ توطئه جدلی داشتم که می

ویّتِ که هُ نبود؛ پس بدونِ این گیری رِ بیشتر و تصمیمبارز بزنم. فُرصتِ زیادی برای تفّکُهای مُ انسان
گویند. من هیچ رابطه و کاری با قاچاق  ها دروغ می این"سیاسی و تشکیالتیِ خودم را رو کنم، داد زدم: 

کنم، فوری مردم را از  زنم و افشاگری می موران تا دیدند که من داد میٴما ".ام خدّر نداشتهو پخشِ موّادِ مُ
وی سرم کشیدند؛ بندی به من زدند و کُالهی را تا خِرخِره ر عد هم دستجلویِ مغازه پراکنده کردند. ب

 توانستم شَبحی از بیرون را ببینم.   الی بافتِ دُرشتِ آن می البه از  البتّه



 گی مرزهای ناشناختۀ مرگ و زند 20

 
های مرا که  سردستۀ تیمِ ضربت، تنها فردی بود در اونیفورمِ سپاهِ پاسداران. او تمامیِ مُحتوای جیب

ای پالستیکی ریخت. ولی کلیدهای ماشینِ مرا به  دند بررسی کرد و در کیسهروی میزِ مغازه ریخته بو
یکی از اعضای گروهِ ضربت داد، و به او گفت که برود ماشین را بیاورد. این موضوع را که شنیدم، دیگر 

ها باید مرا تعقیب کرده باشند که بدون هیچ سئوالی از من، جایِ پارکِ ماشین  یقین پیدا کردم که آن
عنوانِ فردی  دانند. این قضیّه، از طرفی اُمیدِ هرچند کوچکِ مرا برای دستگیریِ تصادفیِ خودم به ا میر

ای  های تازه داد، ولی از سویِ دیگر، نگرانی بُرد، و مرا کمی از سردرگمُی نجات می مشکوک از بین می
ام رو  یّتِ سیاسی و شاید تشکیالتیوام و هُ که احتماالً شناسایی شده کرد. نگرانی از این برایم ایجاد می
 ها و اطالّعاتی که در ماشین جاسازی کرده بودم.  چنین، نگرانیِ از گزارش شده است؛ هم

بسته راه انداختند و از مغازه  ها مرا چشم نظرم عُمری طول کشید، باالخره آن پس از چند دقیقه، که به
الیِ بافتِ دُرشتِ کالهِ  البه ارک شده بود بُردند. از طرفِ ماشینی که جلویِ مغازه پ بیرون آوردند، و به

توانستم تشخیص دهم که ماشینِ مرسدس بنزی است. دو عُضوِ تیم مرا در صندلیِ عقب  رویِ سرم می
بینِ خودشان نشاندند، و فرماندهِ تیمِ ضربت هم در صندلیِ جلو در بغلِ راننده نشست. تا در داخلِ 

رانی که در دو طرفِ من نشسته بودند سر و گردنم را روی زانوهایم خم کردند موٴماشین قرار گرفتیم، ما
خواستند مُطمئن شوند که من بیرون را نبینم و احیاناً مسیر را  و فشارِ زیادی بر آن وارد ساختند؛ می

 پرداخت: ریز به صُحبت و سئوال کردن از من می شناسایی نکنم. در عینِ حال، فرماندهِ تیمِ ضربت یک
های نامردی که در سیستان و بلوچستان برادرانِ سپاه را  خوب، هنوز هم ادّعا داری که با آن قاچاقچی"

 "؟عامّ کردند، هیچ ارتباطی نداری قتل
ام؛ نه در سیستان و بلوچستان، نه در  ای نداشته نه، من هیچ ارتباطی با هیچ قاچاقچی"جواب دادم: 

 ".جایِ دیگر  تهران، و نه در هیچ
شه که رابطه  رو شوی، معلوم می ها روبه خوب، وقتی برسیم به مرکز و با بعضی از آن"در جواب گفت:  او

 ".ها بودی یا نبودی داشتی یا نداشتی، و با آن
 "؟برید اید، و مرا کُجا می چرا دستگیرم کردهواقعاً "من پُرسیدم: 

جا صادقانه  ؛ به صالحته که قبل از رسیدن به آنخدّربه ستادِ مبارزه با قاچاقِ موّادِ مُ"پاسدار جواب داد: 
 ".ها مثلِ ما نخواهد بود اعتراف کُنی، تا ما به نفعِ تو شهادت بدیم؛ برخوردِ آن

دانستند که من کی  ها احتماالً می ای شرکت داریم.  آن دانستیم که در بازیِ مسخره هردو طرف می
تند من را سرگرم و گیج کنند تا متوجّه نشوم که اند؛ فقط سعی داش هستم و برای چه مرا شکار کرده

ام موردی مشکوک و تصادفی نیست؛  کردم که دستگیری برند.  من هم حاال دیگر فکر می مرا کُجا می
خواستند مرا سرِ قرار بگیرند.  امّا هنوز هم، طبقِ اصولِ فعالیتِ  کردند و می ام می ها احتماالً تعقیب آن

دانند، تا موقعی که  ویّتِ سیاسی و تشکیالتیِ مرا نمیها هُ گذاشتم که آن ین میمخفی، باید فرض را بر ا
من "کردم.  بنابراین، گفتم:  باید در این بازیِ مسخره شرکت می شد؛ پس می اش بر من ثابت می خالف

 ".ام که نگرانِ رفتارِ بدی از طرفِ کسی باشم کاری نکرده
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ای، و با این افراد تماسّی  گاه سیستان و بلوچستان نرفته یچیعنی تو ه"سردستۀ گروهِ ضربت پُرسید: 
   "؟ای نگرفته

 "؟اند ها هم در تهران با تو تماسیّ نگرفته یعنی آن"من جوابی به این سئوال او ندادم. در ادامه پُرسید: 
 ".نخواهم دادام؛ من دیگر جوابی در این رابطه  خدرّ نداشتهگفتم که هیچ کاری با موّادِ مُ "من داد زدم: 

ها در ارتباط نبودی، پس بفرما بگو  خوب اگر قاچاقچی نیستی و با این"دفعه پُرسید:  تا این را گفتم، یک
 "؟ای کاره که کی هستی و چه

واضح و  پاسخ به این سئوالِ گیِ دانم چرا آماده بستی یافتم؛ نمی ناگهان خودم را در وضعیّتِ دُشوار و بُن
ویّتِ واقعیِ اجتماعیِ خودم را رو کُنم، یا هایی را در دودِلی گذراندم؛ آیا هُ حظهمُحتمل را نداشتم.  ل

احتمالِ  صورتی که به  کردم در  گی و مُستعار را عُنوان کنم؟ فکر می ویّتی ساختهکه بهتر است هُ این
ها  ، آنندهم عنوانِ مشکوک دستگیر کرده باشند، اوالً اگر سریع جوابِ سئوال او را ضعیفی مرا به

که شاید  تنها ضرری ندارد بل ام نه ویّتِ واقعیِ شُغلی و اجتماعیثانیاً رو کردنِ هُ تر خواهند شد؛ مشکوک
من جعفر یعقوبی هستم؛ دکترای ژنتیک دارم. "رو، پس از سکوتی کوتاه گفتم:  کُمکی هم بکند. از این

نتیک در یک طرحِ بزرگِ ملیّ، برای اصالحِ نژاد و عنوانِ مُشاورِ ژ در معاونتِ اُمورِ دامِ وزارتِ کشاورزی به
 ".کنم تولیدِ جوجۀ گوشتی برای مملکت، کار می

که چشمانم بسته و سرم روی زانوهایم بود و  ر کرد. با آنهای بلندی ماشین را پُ ناگهان شلّیکِ خنده
ستم تصوّر کنم که چه توان هایشان می آمد، بدونِ دیدنِ صورت فشارِ زیادی هم بر سر و گردنم وارد می

ویّتِ سیاسی و احیاناً ها هُ حالتی از تمسخُر بر رویشان نقش بسته است. کامالً روشن بود که آن
ام در آن  ویّتِ واقعیِ اجتماعیدانند. بالفاصله دُچارِ تردید شدم که آیا رو کردنِ هُ تشکیالتیِ مرا می

گی  هتجرب نخستین خطایِ خودم را از روی بیکردم که شاید  مرحله کارِ دُرستی بود یا نه؟ فکر می
ویّتِ واقعیِ شُغلیِ خود ای جُز برمال کردنِ هُ کردم که چاره ام. از سویِ دیگر، فکر می مُرتکب شده

ویّتِ شغلی و عنوانِ مشکوک دستگیر شده باشم، شاید هُ احتمالِ بسیار ضعیف به نداشتم، چراکه اگر به 
جمعی  صورتِ دسته اندیشیدم که شاید به جا هنوز ابداً به این نمی سد. تا اینام بتواند به دادم بر اجتماعی

ما تقویت شده بود که  دانم چرا این تصوّر درمیانِ ای وسیع دستگیر شده باشم. نمی و در جریانِ ضربه
های مُهلکی که  ویژه پس از ضربه هم به ای بزرگ دستگیر کنند؛ آن توانند ما را با ضربه ها نمی آن

گراتر از  تر و راست تر و رادیکال تر و باسابقه های سیاسیِ بزرگ نیروهای امنیتّیِ رژیم تا این زمان به گروه
 گیِ های بزرگ هم آماده ها را نابود کرده بودند. یعنی ما حتّا پس از آن ضربه گروهِ ما وارد ساخته و آن

 رو شدن با این احتمالِ قوی را نداشتیم.  الزم برای روبه
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 )کُمیتۀ مُشترکِ سابق(... ٣٠٠٠گاهِ توحید یا بندِ  بازداشت
زد،  های تهران گشت می ها و میدان که حدودِ یک ساعت در خیابان ماشینِ گروهِ ضربت، پس از آن

ها به  که آن اند. یعنی این باالخره در جایی توقّف کرد. من ابتدا متوجّه نشدم که مرا به کُجا آورده
ای در بیرون بلند شد، و سپس باز  و مرا گیج و سردرگُم کرده بودند.  سروصدای عدّهشان رسیده  هدف

ای شد و پارک کرد. پس از چند دقیقه  ای را هم شنیدم.  ماشینِ حاملِ من واردِ مُحوّطه شدنِ دروازه
ز داخلِ بودم، بنابراین کسی دستم را گرفت و مرا ا  بسته ها مرا از ماشین بیرون آوردند. چون چشم آن

رسید در درونِ ساختمانی قرار داشت، عُبور داد.  اندکی بعد به حیاطی  راهرومانندی، که به نظر می
 ای گذاشت و دستور داد که تکان نخورم. رسیدیم، و او مرا در گوشه

ت. سختی توانستم ببینم که حُدودِ چهارِ بعدازظهر اس ام را هنوز با خود داشتم. از زیرِ کاُله به من ساعت
ام بیاید. در آن موقعِ روز و در جایی که  که کسی به سراغ حال ماندم بدونِ این  ساعت در همان نیم

جا باشد. هر از گاهی، یکی دو نفر از جلوی من آمدِ زیادی آن و کردم که رفت ایستاده بودم، احساس نمی
شخصی به من نزدیک شد و ساعت، ناگهان  زدم باید پاسدار باشند. پس از نیم گذشتند که حدس می می

های سیستان و  کنم که به ارتباط با قاچاقچی بار نصیحت می  برای آخرین"آرام و درِگوشی گفت: 
کُنان  من جوابی ندادم، و او خنده  ".ات رحم کرده باشی بلوچستان اعتراف کُنی، تا به خودت و خانواده

کردم که شاید سرِ  حاال بیشتر به این فکر می دادم. ای بزرگ را نمی دور شد. هنوز هم من احتمالِ ضربه
است. امّا تعدادِ زیادِ   که کسی مرا لو داده اند، و یا این ام به من مشکوک شده کارم یا در محّلِ زندگی

جا مُنتظر و در کمین بودند تا مرا سرِ قرار بگیرند.  ها آن داد که آن مورانِ ضربت در محّلِ قرار نشان میٴما
یل و مدرکِ روشنی نداشتم که ضربۀ بزرگی به سازمانِ ما وارد شده باشد، بنابراین چون هنوز دل

ها سرِ قرار مُنتظرم بودند. پیشِ خودم سعی  توانستم قبول کنم که قرارِ من لو رفته بود و آن نمی
 سازی بکنم. تراشی و توجیه جایِ پذیرشِ واقعیّتِ آشکار، دلیل کردم به می
ام را پُرسید. من  ام آمد، و اسم و مُشخّصات که باالخره کسی به سراغ ت تا اینساعت دیگر هم گذش نیم

اسم و شغلِ واقعیِ خودم را به او گفتم و او هم گوش داد و سپس دور شد. مدتّی بعد، کسی آستینِ 
.  ام را گرفت و پس از اندکی گرداندن در حیاط، مرا واردِ ساختمانی و سپس داخلِ اُتاقِ کوچکی کرد کُت

بند را هم باز کرد.  فردی با  جا، او کالهی را که تا خِرخِره رویِ سرم کشیده بودند برداشت و دست در آن
ر رمی را پُپُرسید و فُ رویِ من نشسته بود، مُشخّصاتِ مرا می صدایِ بسیار نازک، که پُشتِ میزی در روبه

سالِ دیگری هم در لباسِ شخصی،  مورِ میانٴاکرد. فردی نسبتاً مسّن با اونیفورمِ سپاهِ پاسداران، و م می
 "صدا نازُک"ام را گرفتند. مردِ  ها مرا رویِ یک صندلی نشاندند و عکس در آن اُتاق حُضور داشتند. آن

های  خواستم که قبل از امضا مطلب کرد آورد و خواست که زیرِ آن را امضا کنم. من  ر میرمی را که پُفُ
جا  چیزِ مُهمّی نیست. ثبت و رسیدِ وُرودت است تا احیاناً در این"نم. او گفت: رم را بخواشده در فُ نوشته
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نگاه کردم و دیدم که فقط مشخّصات و تاریخِ وُرودِ من در آن ثبت شده است، بنابراین  ".گور نشوی و گُم
من داد و  گاه و یک جُفت دمپایی به رمِ بازداشتدست لباسِ فُ زیرِ آن را امضا کردم. پاسدارِ مسّن یک

رنگی مانندِ لباسِ شب یا  گاه شلوار و پیراهنِ آبی رمِ بازداشتهایم را عوض کنم. لباسِ فُ گفت که لباس
قولِ برخی از زندانیان شبیه به اونیفورمِ کارمندانِ رستوران و چلوکبابی بود. به هر  لباسِ خواب، و یا به

های شخصیِ مرا در یک کیسۀ  ها و وسیله ها لباس هایم را عوض کردم.  آن جا لباس صورت، همان
ام را با ماژیک روی کیسه نوشتند. در پایان، پاسدارِ مُسّن دو پتوی زشتِ  پالستیکی ریختند و اسم

وانِ پالستیکی، و قاشُقی تکاّ یا بالِشت، یک کاسۀ پالستیکی، یک لیرنگ، چیزی شبیه به مُ تیره
من کُجا "دّبانه و متین بود، از او پُرسیدم: ٴر رفتارش مومی به من تحویل داد. چون پاسدارِ پیآلومینو

هایی  گاهِ سپاه هستید؛ برادران سئوال شما در بازداشت"جواب داد:  "؟اید هستم، و چرا مرا دستگیر کرده
بندِ  سپس یک چشم "ها در بازداشتِ سپاه خواهید ماند از شما دارند که تا روشن شدنِ آن نُکته

رنگِ کُلفتی بود با کِشِ پهنی در  ادند و گفتند که بر چشم بزنم؛ پارچۀ سیاهاختصاصی هم به من د
های  اش. بعد هم پاسداری را از بیرونِ اُتاق صدا زدند و مرا تحویلِ او دادند. من پتوها و وسیله پُشت

مرا   ند دقیقهام را گرفت و مرا به داخلِ حیاط بُرد. او چ دیگرم را برداشتم، و پاسدارِ جدید آستینِ پیراهن
غریب، و باال و  و بُرد، نشوم. پس از عُبور از مسیرهای عجیب در حیاط چرخاند تا متوجّهِ جایی که می

پایین رفتن از چندین پلّه، باالخره در جایی ایستادیم، و مرا به نگهبان بند تحویل داد.  بعدها فهمیدم 
جا به ثبت رساندند،  گاه، که وُرودِ مرا در آن تاست و تا دفترِ اداریِ بازداشیک جا بندِ شمارۀ  که آن

 فاصلۀ بسیار کوتاهی دارد.
ام را گرفت و باهم واردِ راهرویِ بند شدیم. سرم را کمی باال کردم تا بتوانم از زیرِ  نگهبان آستین

وتاهی بند جلوی پایم را ببینم. مُتوجّه شدم که در سرتاسرِ راهروی بند زندانیانِ زیادی با فاصلۀ ک چشم
اند. باالخره نگهبان در طولِ راهرو جایی  رویِ پتوهایشان دراز کشیده یا نشسته  بسته دیگر چشم از یک

خالی پیدا کرد، و دستور داد که پتوهایم را پهن کنم و بنشینم. پس از پهن کردنِ پتوها و مستقّر شدنِ 
های  دیگری آمد و درِگوشی ضابطه بانِبند برگشت. مدتّی بعد، او یا نگه ٤من، به سرِ جایش در زیرِهشتِ

در این بند، حّقِ صحبت نداری و صدایت نباید شنیده شود.  اگر کارِ "بند را با لحنی خشن اعالم کرد: 
بند دید  ات بیاید.  اگر از زیر یا باالی چشم راغواجبی داشتی، دست بلند کُن تا یکی از برادران به سُ

شوی. روزی سه  ترین تماسّی با کسی بگیری، شدیداً تنبیه می ر کوچکشوی.  اگ شدّت تنبیه می بزنی، به
بریم، و همان موقع هر کاری داری باید انجام بدهی. روزی سه نوبت هم جیرۀ غذا  شویی می نوبت دست

مور و ٴریزیم. اگر پاسداری، نگهبانی، یا ما ات می و چای داری، که باشی یا نباشی در کاسه و لیوان
 ".کُنی یید میٴاسمِ پدرت را درِگوشی گفت یا پُرسید، فقط با حرکتِ سر تا مسئولی اسم و
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ام. سُکوتِ  ام و اسیر شده ام را از دست داده کردم که آزادی بار از زمانِ بازداشت، احساس   برای نخستین

طرفِ تهِ بند،  بهطرفِ سرِ بند و رویم  داخلِ این راهرو و بند آزاردهنده و کُشنده بود. رویِ پتوها، پُشتم به
رغمِ  بند به نورِ کمِ راهرو عادت کنند. علی طول کشید تا چشمانم از زیرِ چشم  نشستم. چند دقیقه

بند تمامیِ طولِ راهرو را ببینم.  بند، یواشکی سرم را کمی بلند کردم تا از زیرِ چشم تهدیدهای نگهبانِ
راندم، ناگهان از دیدنِ یک زندانی در تهِ بند قلبم گذ یک از نظر میبه در حالی که زندانیانِ راهرو را یک

 العابدین کاظمی رفیقِ عزیزم زین تر که نگاه کردم دیدم که او ریخت. ابتدا شکّ داشتم امّا دقیق فُرو
فردِ خودش به دیوار تکیه داده و روی پتو  به نحصرکه با آن قامتِ رشید و مُ ،است "عبدی"معروف به 

رسید که او  کرد. به نظر می گذاشت، و گاهی بلند می را رویِ زانوهایش مینشسته است. گاهی سرش 
هم مثلِ خودم، از اتفّاقی که اُفتاده غمگین و نگران و درحِیرت است. با دیدنِ او اطمینانِ بیشتری پیدا 

رت ای علیهِ سازمانِ ما در جریان است. بنابراین دستگیریِ من تکی و تصادفی صو که ضربه کردم به این
نگرفته بود. من و عبدی برای دو سال باهم در کمیتۀ رهبریِ بخشِ جوانانِ سازمان عُضو بودیم و 

او را به بخشی دیگر از سازمان مُنتقل نمودند. در  ١٣٦٢که در سالِ  کردیم. تا این شترک میفعالیتِ مُ
ها امکانِ  رایط و لحظهاین راهروی طوالنی فاصلۀ نسبتاً زیادی بینِ من و او موجود بود، و در آن ش

 تماسّ هنوز فراهم نبود.
نوبت جیرۀ شامِ زندانیان را تحویل   حُدودِ ساعتِ ششِ بعدازظهر نگهبانی با سطلِ غذا راه اُفتاد تا به

ام تا چه اندازه سببِ تقویتِ  دهد. برای نخستین بار متوجّه شدم که محدود و ضعیف شُدنِ بینایی
اش،  صدای خوردنِ سطلِ فلزّیِ غذا با زمین، و خوردنِ دستۀ سطل به بدنه ام شده است؛ از رویِ شنوایی

راحتی مسیرِ حرکتِ نگهبان را دنبال کُنم، و حتّا صدای پای افرادِ مختلف را تشخیص  توانستم به می
ام ریخت، و دو حبّه  ام و چای در لیوان دهم.  باالخره، نوبت به من هم رسید. نگهبان کمی غذا در کاسه

ای  اصطالح آبگوشت بود، امّا درواقع فقط تکّه قند و یک نانِ لواش هم داد و رفت. غذای آن شب به
ام  زمینی در مقداری آب در کاسه خُشک، و یک سیب استخوان، چندین نخود و لوبیا، مقداری لیمو

بدی را دیدم و قدر ذهنم گرفته و مشغول بود که اصالً میلی به غذا نداشتم. از وقتی که ع دیدم. آن می
طورِ جدّی خودم را برای بازجویی و شکنجه آماده  ای در کار است، دیگر به تقریباً مطمئن شدم که ضربه

ام شاید موردی مشکوک و تصادفی  ای از اُمید در ذهنم بود که دستگیری کردم. اگر در آغاز روزنه می
 باشد، با دیدنِ عبدی همۀ آن اُمید دیگر از بین رفته بود.

 
٣ 

 بازجویی و شکنجه...
شد. طبعاً من هم مانندِ هر زندانیِ  حدودِ ساعتِ هفتِ شب، صدای پایِ تازه و ناآشنایی داخلِ بند 

کردم. صدای پا در جلویِ پتویِ من قطع گردید، سپس فردی خم  دیگری مسیرِ صدای پا را دنبال می
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پاشو "یید کردم. او دستور داد: ٴتکانِ سر تامن با   "؟جعفر فرزندِ بشیر"پُرسید:  گوشی و آرام  شد و درِ
اش راه اُفتادم. وقتی به وُرودیِ بند رسیدیم،  بلند شدم و دمپایی به پا کردم، و به دنبال ".ام بیا دنبال

پلّه گذشتیم  اصطالح تک تر است. از آن به متوجّه شدم که کفِ راهروی بند از کفِ زیرِهشت کمی پایین
ای چندضلعی که در سمتِ راستِ آن دری بود. نگهبان و من از  شت شدیم؛ مُحوّطهو واردِ مُحوّطۀ زیرِه

گوش عُبور داد و سپس به داخلِ ساختمانی  آن در عُبور کردیم. پاسدار مرا از داخلِ حیاطِ کوچک و سه
شۀ راهروی ای در سمتِ چپ باال رفتیم. او مرا در طبقۀ دوّم در گو پلّه بُرد. در داخلِ این ساختمان، از راه

بندم نزنم، و فقط منتظر  کوچکی رو به دیوار گذاشت و اخطار کرد که جایی را نگاه نکنم، دست به چشم
 گاه، از من دور شد. ام بیاید. آن شوم تا کسی به سراغ

ضربه و شُوکِ ناشی از دستگیری، و مشغلۀ ذهنیِ بازجویی پس دادن، مجالِ زیادی برای   تا این لحظه
های مهّم از جُمله به همسر و دُخترم را نداده بود. حاال که رو به دیوار ایستاده و در  مسألهاندیشیدن به 

ها را ترک  ها پیش آن بودم، ناگهان تصویرِ کِتی و بهار، به همان شکلی که ساعت انتظارِ اتفّاقِ نامعلومی
ام آمد. به این فکر فُرورفتم  کرده بودم، جلویِ چشمانم ظاهر شد. غم و نگرانی و دِلهُرۀ عجیبی به سراغ

اند یا نه؟ از این فکر و احتمال دِلم  ها در خانه هم رفته زمان با دستگیریِ من به سُراغِ آن که آیا هم
شدیداً گرفت و تنم به لرزه اُفتاد. امّا زود بر خود نهیب زدم و به خود آمدم. جرّوبحث و جدل را با خودم 

صورتی محدودتر هنوز هم آن را   جربۀ زندان از دست ندادم و حتّا بهآغاز کردم؛ عادتی که تا پایانِ ت
دارم. خالصه، بعد از کلّی کلنجار رفتن، باالخره پذیرفتم که اگر هم کتی و بهار را گرفته باشند، من 

ن ها را به دستِ خودشان بسپارم. به ای توانم کاری برایشان بکنم. بنابراین، باید قبول کنم که فعالً آن نمی
ای را  اصطالح چه استراتژی کردم که چه رفتار و برخوردی در بازجویی داشته باشم، و به موضوع فکر می

ام نیامده  اندیشیدم، و هنوز کسی به سراغ ها می جا به این مسأله ساعت در آن باید در پیش بگیرم. نیم
اش  کردند تا دلهُره و نگرانی رها می  بسته بود. در این موردها عمداً زندانی را بالتکلیف رو به دیوار و چشم

 چندان بشود. اش سه دوچندان و سردرگمُی
من جوابِ مثبت دادم.   "؟جعفر فرزندِ بشیر"باالخره، کسی آرام به من نزدیک شد و درِگوشی پُرسید: 

ری واردِ اُتاقی پلّه و در همان طبقۀ دوّم، از د رویِ راه رد.  روبهراهِ خودش بُ ام را گرفت و مرا هم او آستین
ای در وسطِ اُتاق بود که مرا رویِ آن نشاند، و بعد هم در را پُشتِ  دارِ مدرسه شدیم؛ یک صندلیِ دسته

شنیدم.  گونه صدا و حرکتی را از داخلِ اُتاق نمی سرش بست و بیرون رفت.  کمی منتظر شدم، ولی هیچ
بند اُتاق را بررسی نمودم. هیچ چیزِ دیگری  شمبه خودم جُرئت دادم و کمی سرم را بلند کردم و از زیرِ چ

ام را به خود  غیراز آن صندلی، و هیچ کسِ دیگری جُز خودم در آن اُتاق نبود. دستۀ چوبیِ صندلی توجّه
هایی وجود داشت؛ هم شُعارها و گفتارهای مقاومت، و  کاری ها و کنده جلب کرد، چراکه رویِ آن نوشته

گی و توُبه.  برخی زندانیان حتّا اسم و تاریخِ دستگیری یا بازجوییِ خودشان را  هم اعالمِ ندامت و بُریده
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ها بود که ابتدا  دانگ پیشِ این نوشته هم روی دستۀ صندلی نوشته یا کنده بودند. خالصه، حواسّم شش

اُتاق رسید که چند نفری واردِ  صدایِ پا و سپس ناگهان صدایِ باز شدنِ درِ اُتاق را شنیدم. به نظرم 
توانستم ببینم.  بند پاهای سه نفرشان را  ها دوُروبر من به حرکت درآمدند، از زیرِ چشم شدند. وقتی آن

شاید نفرِ چهارمی هم پُشتِ سرم ایستاده بود.  ضربان و تپشِ قلبم شدیداً باال رفت. بعد از چند دقیقه 
فردی که در سمتِ چپِ من ایستاده ها باالخره ایستادند.  چرخیدن و حرکت کردن در سکوتِ کامل، آن

بود، بعداً معلوم شد که سردستۀ این تیمِ بازجویی و درواقع بازجوی اصلیِ من است. بازجویی که جلوی 
اش معلوم بود که فقط زیرشلواری به تن دارد. فردی که سمتِ  تنه من ایستاده بود، از قسمتِ پایین

سداران را به تن داشت. نفرِ چهارمی هم پُشتِ سرِ من ایستاده رمِ سپاهِ پاراستِ من ایستاده بود، لباسِ فُ
فهمیدم که حُضور دارد و احتماالً سربازجوی این بخشِ  توانستم او را ببینم ولی می بود که من نمی

 بازجویی بود.
آقای یعقوبی، "به هر حال، بازجوی اصلی که در سمتِ چپِ من ایستاده بود شروع به صحبت کرد: 

 "؟اند برای چی شما را بازداشت کردهدانید  می
خدّر مورانِ شما مشکوک بودند که شاید من با قاچاقِ مواّدِ مُٴدانم. ظاهراً ما نه، درواقع نمی"جواب دادم: 
 "ها ارتباطی دارم. و با قاچاقچی

 "؟شما این اتهّام را قبول دارید"بازجو پُرسید: 
 ".ام تباطی با قاچاق و قاچاقچی نداشتهگونه ار البتّه که قبول ندارم.  من هیچ"گفتم: 

گونه مسائل  رسد که شما در این بله، من هم قبول دارم. به نظر نمی"یید کرد: ٴبازجو فوری حرفِ مرا تا
 ".درگیر باشید

 "؟اید پس برای چی مرا گرفته"پُرسیدم: 
بشود.  ابتدا بفرمایید  چندتا سئوال از شما داریم تا شّک و تردیدی که برادران دارند رفع"بازجو گفت: 

 "؟کردید کار می آباد چه که امروز در منطقۀ نظام
ام مشکلِ  های چهارراهِ قصر ماشین رفتم منزلِ خواهرم که ناگهان در نزدیکی داشتم می"جواب دادم: 

 ".آباد تا تعمیرگاهی پیدا کنم طرفِ سبالن و نظام فنی پیدا کرد. پیچیدم به
 "؟و نشان دادیدخوب، پیدا کردید "پُرسید: 
ها مرا  مورانِ شما رویِ سرم ریختند؛ آنٴگشتم، که ناگهان ما پیاده شده بودم و دنبالِ مکانیک می"گفتم: 

 "خدّر گرفتند.به اتهّامِ توزیعِ موّادِ مُ
تعمیرگاهِ ماشین ر از جا پُ تان در خیابانِ زنجان است، و آن خوب، شما که منزل"گاه بازجو پُرسید:  آن

 "؟آباد تعمیرگاه پیدا کنید همه راه را آمدید تا در نظام ینرا ااست، چ
آدرسِ منزلِ خودم را به کسی نگفته بودم، از این آخرین صحبت و سئوال   من که از زمانِ دستگیری
دانند. این اطالّعاتِ  ها  حُدود و شاید هم آدرسِ دقیقِ محّلِ زندگی مرا می بازجو متوجّه شدم که آن

فهمیدم قبل از  کننده بود از این نظر، که می زا. کُمک کننده بود و هم نگرانی هم کُمک کوچک، برایم
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ها آدرسِ ما را  کننده بود از این نظر، که اگر آن ام تعقیب و مُراقبتی در کار بوده است. نگران دستگیری
معنا بود که اطالّعاتِ  چنین به این اند. این قضیّه هم دانند، پس شاید سُراغِ همسر و دُخترم هم رفته می

دادن بسیار   تواند فراوان باشد. بنابراین، بازجویی پس بازجوها درموردِ من و دیگر اعضایِ تشکیالت می
دادم. پس از کمی مکث، گفتم:  مُشکل خواهد بود. به هر حال، می بایست به پُرسشِ بازجو جوابی می

جا به مکانیک نشان دهم. قبالً هم به شما  آنام مشکلی نداشت تا در  در منطقۀ خانۀ خودم، ماشین"
 ".ام مشکل پیدا کرد گفتم که من در حالِ رفتن به منزلِ خواهرم بودم که ماشین

 "؟ها کاری داشتی گی، و واقعاً با قاچاقچی نکنه دروغ می"ر گفت: بازجو با حالتِ شوخی و تمسخُ
خوب، آقای یعقوبی شما "گونه ادامه داد:  یناو جوابی ندادم. بازجو ا من سکوت کردم، و به این سئوالِ

  "؟کاره هستید چه
عنوانِ مشاورِ اُمورِ ژنتیک در طرحی بُزرگ و ملّی برای اصالحِ  من دکترای ژنتیک دارم و به"جواب دادم: 

 ".کنم نژاد و تولیدِ جوجۀ گوشتی، در معاونتِ اُمورِ دام در وزارتِ کشاورزی کار می
ین کار پوشش است، و تو درواقع به اصالحِ رژیمِ جُمهوریِ اسالمی مشغول نکند که ا"بازجو گفت: 

    "؟بودی
 ".ام در اصالحِ ژنتیکیِ نبات و دام است فهمم.  گفتم که من تخصّص منظورت را نمی"جواب دادم: 

 "؟ینه که تو هیچ گرایشِ سیاسی ندارییعنی منظورت ا"پُرسید: 
 ".رکس در ایرانِ امروز گرایشِ سیاسی داردمن این را نگفتم.  تقریباً ه"گفتم: 

 "؟خوب، گرایشِ سیاسیِ تو چیه"پرسید: 
  "؟اید رمِ سیاسی بازداشت کردهکنید؟  مگر مرا به جُ چرا این سئوال را از من می"من درمقابل پُرسیدم: 

  ".کنم.  اگر تمایل نداری، جواب نده نه، فقط سئوال می"بازجو گفت: 
نقالب، طرفدارِ حقوق و آزادیِ مردم، طرفدارِ عدالت و رفاهِ مردم، و خواهانِ استقاللِ من طرفدارِ ا"گفتم: 

 ".کشورمان هستم
   "؟خوانی گونه روزنامۀ سیاسی هم می خوب، هیچ"بازجو پُرسید: 

 "؟است  ای منظورت چه روزنامه"گفتم: 
 ".های سیاسی های گروه روزنامه"گفت: 
 ".خواندم گرفتم و می فروختند، گاهی می جلویِ دانشگاه میها را  بله، موقعی که آن"گفتم: 

 "؟خواندی ها را می مالِ کُدام گروه"پُرسید: 
گرفتم، تا بدانم که  خواندم؛ هر از گاهی مالِ یکی را می های خاصّی را نمی گروه مالِ همیشه"گفتم: 

 ".گویند ها چه می آن
  "؟خواندی مالِ جُمهوریِ اسالمی را هم می"پُرسید: 
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 ".خواندم بله، می"گفتم: 

 "؟مالِ فداییان اکثریّت را چی"دفعه پُرسید:  یک
 ".ام ها را هم خوانده مالِ آن"گفتم: 

 "؟ای مالِ هردو جناح را خوانده"پُرسید: 
 ".کدام دو جناح؟ من اطلّاعی از این موضوع ندارم"گفتم: 

رسد که از  توضیح بدهم، چون به نظر میخوب، پس مجبورم اندکی در این باره به تو "ر گفت: با تمسخُ
وجود  انشعابی شد، و دو جریان به ٦٠ماجرا کمی عقب هستی. در سازمانِ فداییان اکثریّت در سالِ 

آمدند: جناحِ فرّخ نگهدار، که معروف به فداییان اکثریّت هستند، و جناحِ علی کِشتگر، که معروف به 
 "باشند. آذر می ١٦خلقِ پیرُوِ بیانیّۀ  فداییانِ

 ".من اطلّاعی از این قضیّه ندارم"جواب دادم: 
 "؟ای آذر را نخوانده ١٦ یعنی تو نشریّۀ فداییانِ"بازجو گفت: 

 ".نوشت جناحِ نگهدار یا جناحِ کِشتگر خواندم، رویش نمی موقعی که من نشرّیۀ اکثریّت را می"گفتم: 
 "؟الفاتِ این دو جناح اطلّاعی نداریخواهی بگویی که اصالً از وجود و اخت یعنی می"پُرسید: 

 ".بله، من اطلّاعی از این مسائل ندارم"جواب دادم: 
 "؟ای آذر نداشته ١٦ گاه با فداییانِ یعنی هیچ ارتباطی هم هیچ"بازجو با عصبانیّت گفت: 

 ".ام نداشته  گاه ارتباطی با تشکیالتِ هیچ سازمانِ سیاسی بله، من هیچ"گفتم: 
مرتیکۀ احمق، بازی دیگر بس "دفعه بازجوی اصلی داد کشید:  ری را گفتم، یکتا این مطلبِ آخ

   "...است
داد کرد:  بی بازجوی زیرشلوارپوش هم که جلوی من ایستاده بود، شروع به دادو همین موقع، کُمک

اش را  ل  اش پایین و حا شود. اجازه بدهید ببریم ها آدم نیستند، و زبانِ مالیم و انسانی سرشان نمی این"
 ".گویی دست بردارد جا بیاوریم، تا از این بازی و مُزخرف

خواهم دو راه پیشِ  از اوّل می... "بازجوی اصلی به گفتۀ او توجّهی نکرد، و به صحبتِ خودش ادامه داد: 
دهم، و بعد به تو فرصت خواهم داد که  پایت بگذارم، که دقیق رویش فکر کُنی.  هردو راه را توضیح می

ات را بگیری. وقتی که برگردیم، قضیّه طورِ دیگری خواهد بود. ما تو را در ارتباط با فعالیتِ  یمتصم
ایم. همۀ روابط و  آذر دستگیر کرده ١٦ سازمانِ فداییانِ سیاسی و تشکیالتیِ ضّدانقالبی و ضّداسالمیِ 

ات را  کنُی، مسائل ٦نه برخورداست که با ما صادقا  دانیم.  یک راهی که تو داری این را هم می ٥ات مسائل
راهی کنی. در این صورت، ما هم با تو برخوردِ خوبی خواهیم داشت، نظرِ خوبی در  بگویی و با ما هم

توانی در پیش بگیری، که من البتّه  خواهیم کرد.  راهِ دوّمی که می  ات خواهیم داد، و به تو کُمک باره
قولِ خودتان خّطِ مقاومت در  انه و مُنافقانه برخورد کنی، بهست که ناصادق کنم، این ا ابداً توصیه نمی

ات عِناد داشته باشی و دروغ بگویی. در این صورت، ما هم با  پیش بگیری، و در پذیرش و طرحِ مسائل
قیقه های خاصّی که برای این موردها داریم با تو برخوردِ الزم را خواهیم کرد.  حاال، چند د روش و راه
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ات بیندیشی، و مسیرِ خودت را  به این دو راه و به عاقبتِ خودت و خانواده در تنهایی وقت داری که
 ".طورِ جدّی تغییر پیدا خواهد کرد انتخاب کنی. یادت باشد که وقتی برگردیم، وضعیّت به

وشِ من ها برگشت و یواشکی درِگ همۀ بازجوها راه اُفتادند که از اُتاق بیرون بروند، امّا ناگهان یکی از آن
قبل از رفتن، این را هم بگویم که ما همۀ اطالّعاتِ الزم را دربارۀ شخصِ تو و فعالیتِ تو داریم. "گفت: 

ات  که قلب ست که بدانیم آیا صداقت و انسانیّتی هنوز در قلبِ تو باقی است یا این غرض از بازجویی این ا
وجواب  بیشتر مانندِ یک آزمون از تو سئوال کامالً خالی از فطرتِ اسالمی، و تیره و مُنجمد شده است.

شوی، وگرنه ازنظرِ اطالّعاتی نیازی به تو نداریم. همۀ  خواهیم کرد، تا ببینیم که قبول یا رُفوزه می
کاری  اند، و همه هم دارند با ما هم جا هستند، همۀ مسائل را گفته اوّلِ تشکیالتِ شما این مسئوالنِ رده

ها  آورم که ببینی و با آن خواهی مُطمئن شوی، هرکس را که بخواهی می ی و میکنند. اگر باور ندار می
رو شوی و حتّا صحبت کُنی تا برایت روشن شود که ما دُروغی در کارمان نیست. حاال بشین و فکر  روبه

 "؟خواهی آزمون پس بدهی کُن، که در چه مسیری می
غریبی هم پیدا کرده بودم.  و فکر فُرورفتم. حالتِ عجیباو هم از اُتاق بیرون رفت. من در تنهاییِ کامل به 

ام را به  تحلیل نداشتم. به هر حال، زود بر خود نهیب زدم و کُنترل و انگار که دیگر تواناییِ تمرکُز و تجزیه
بندیِ مشخّص از وضعیّتی که در  تحلیل کردم تا بتوانم یک جمع و دست آوردم. شروع به تمرکُز و تجزیه

به دست آورم تا بر آن اساس به روشِ برخورد و استراتژیِ مستّقلِ خود برای بازجویی پس آن هستم 
دانستم که عبدی هم  می ام. حّداقل  دادن برسم.  دیگر کامالً روشن بود که تکی و تصادفی دستگیر نشده 

ا چه اندازه است. اش ت ای در کار باشد، میزان دستگیر شده است. امّا هنوز برایم روشن نبود که اگر ضربه
گرفتم،  کرد در پیش می ای که بازجو مطرح می بایست که راهی مستّقل از دو مسیرِ افراطی بنابراین، می

ویژه  ها درموردِ من و تشکیالتِ ما تا چه میزان است، به تا تدریجاً برایم روشن شود که اطالّعاتِ آن
 های دیگری هم بوده است یا نه؟ که آیا دستگیری این
دادنِ زندانی از سویِ دیگر، در حالتِ   سو و بازجویی پس اساً روشِ برخورد و طرزِ رفتارِ بازجوها از یکاس

شده یا نشده باشد، با حالتی که پس از تعقیب و  دستگیریِ تکی و تصادفیِ زندانی، چه او شناسایی 
ای گسترده  دی در جریانِ ضربههای تشکیالتی زندانیانِ زیا آوریِ اطالّعات و کشفِ رابطه مُراقبت و جمع

ای برای همۀ افرادِ  د، بسیار متفاوت است. در این حالتِ دومّ، وضعیّتِ بسیار پیچیدهنبازداشت شو
و  ،شود می صورتِ مشکوک و تصادفی دستگیر  آید. زمانی که زندانی تکی و به وجود می دستگیرشده به

تواند مقاومتِ نسبی  اندکی درموردِ او دارند، زندانی می بازجوها هیچ مدرکی علیهِ او ندارند و یا اطالّعاتِ
ها  های زیادی از این دسته افراد در زندان های فراوانی بگوید.  نمونه ورِ زیادی بدهد، و دُروغبکند، مانُ

 ور دادن توانسته بودندها در زندان هم با اسمِ مُستعار و مانُ که سال تنها در طّیِ بازجویی بل بودند که نه
ها کشف شده  ها برخورد کنند. امّا زمانی که تشکیالت شناسایی و رابطه با دادستانی و مسئوالنِ زندان
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ور دادن و ها هم گسترده باشند، مانُ باشند، مدارک و اطالّعاتِ زیادی در دستِ پُلیس باشد، و دستگیری

رابرِ کوهی از اطالّعات، که به دُروغ گفتن در اغلبِ موردها کارساز نیست. در چنین حالتی مُقاومت در ب
گان را نیز به دنبال دارد،  کاریِ برخی از دستگیرشده راهی و هم دستِ پُلیس اُفتاده است، و گاهی هم

 ٧شود. کاری بس دُشوار می
فرض بسیاری را  ها اطالّعاتِ زیادی در دست داشته باشند و به کردم که اگر آن به هر صورت، من فکر می

های واقعی  باید که با مقاومتِ نسبی و منطقی در حّدِ توانایی باشند، من هنوز هم می هم دستگیر کرده
اندیشیدم که به یکی از دو مسیرِ  خودم، با هوشیاری حرکت کنم و دورۀ بازجویی را از سر بگذرانم. می

دوست داشتند گذارند، نباید کشیده بشوم. طبعاً بازجوها  ای که بازجوها پیشِ پایِ زندانیان می افراطی
کاری کند.  جوّی ایجاد کنند که زندانی بترسد و از اوّل شروع به اعتراف کند، و همه چیز را بگوید و هم

داشت. از طرفِ دیگر،  انگیزی برای زندانی  کرد، امّا پایانِ غم تر می تر و موفّق ها را راحت این قضیّه کارِ آن
دیدم و نه ازلحاظِ فلسفی و اعتقادی  رگ را نه در خودم میمن تواناییِ مقاومت در زیرِ شکنجه تا پایِ م

بود. تصمیم داشتم مقاومتِ منطقی  آن را قبول داشتم. بنابراین، به نظرم مسیرِ منطقی یک راهِ بینابینی 
اش تا چه  ها میزان دانند، و دستگیری دانند و چه نمی و نسبی بکنم تا تدریجاً بفهمم که بازجوها چه می

خواستم تصمیمی مُبتنی بر واقعیّت و تواناییِ خودم  ت. در هر موردِ خاصّ و مشخّص هم، میاندازه اس
ام این بود که نگذارم بازجو مرا به یکی از آن دو راهِ افراطی و مُطلقی که خودش مطرح  بگیرم.  تالش

اش را در  تواناییخواستم و نه  کاری کنم، و در عین حال نه می ها هم خواستم با آن کرد بکشاند. نمی می
ها احیاناً از  ها یا اطالّعاتی که آن ویژه سرِ مسأله دیدم که زیرِ شکنجه تا پایِ مرگ بروم. به خودم می

خواستم عِناد کنم و شکنجۀ بیهوده بشوم.  مسیری که  نمی اند. جایی و طریقی دیگر قبالً به دست آورده
رفت، امّا در  کردم پیش نمی ای که فکر می گی هخواستم طیّ کنم البتّه درعمل شاید به این ساد می

کردم و مطمئن  دانستم. یعنی هرجا که فکر می شرایطی که در آن بودم این روش را تنها راهِ منطقی می
ورزیدم. هرجا هم که  کردم و بیهوده عِناد نمی ر است، باید عقب نشینی میها پُ شدم که دستِ آن می

های درونیِ  ایستادم. پس از بررسیِ قضیّه و جدل آخرین توانِ خود میالزم بود مقاومت کنم، باید تا 
راه با آرامش و  فراوان، باالخره به یک تصمیمِ منطقی و قابلِ قبولی برای خودم رسیدم و احساسی هم

داد این بود که اگر  اندیشیدم شدیداً آزارم می اطمینان به دست آوردم. تنها موضوعی که وقتی به آن می
که شاید دُچارِ تزلزُل شوم، تصمیم گرفتم  و دُخترم را گرفته باشند، چه باید بکنم؟  از ترسِ اینهمسر 

 رو شوم. که این موضوع را از مغزم دور کنم تا موقعی که درعمل با آن روبه
پِ ناگهان در باز شد و بازجوها واردِ اُتاق شدند. حدودِ ساعتِ دهِ شب بود.  بازجوی اصلی در سمتِ چ

دو در سمتِ راستِ من قرار گرفتند.  بازجوی اصلی شروع به صحبت بازجوها این بار هر ، و کمکمن
 "؟خوب آقای یعقوبی، انشااهلل که فکرهایت را کردی و راهِ دُرست را انتخاب نمودی"کرد: 

 ".ام همیشه دُرست بوده است من راه"جواب دادم: 
 ".ای گفتن داریبسیار خوب، ما به گوشیم تا ببینیم چی بر"گفت: 
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 "؟یعنی چی باید بگویم"پرسیدم: 
ای، روابط و مسئولیّتِ  ای که کرده چی باید بگویی؟! هر کارِ ضّدانقالبی و ضّداسالمی"بازجو داد زد: 

 ".ات را تشکیالتی
 ".ها را توضیح دهم ام که بخواهم آن گاه چنین کارهایی را نکرده من هیچ"پاسخ دادم: 

 ".ها بازی نکن.  رابطۀ خودت را با تشکیالت توضیح بده مهبا کل"بازجو داد زد: 
 ".کردم کُدام تشکیالت؟ من که با تشکیالتی کار نمی"گفتم: 

ای.  خیلی خوب، ما هم  اصطالح مقاومت را انتخاب کرده که راهِ عِناد و به تو مثلِ این"با عصبانیّت گفت: 
ات بدهم که کُدام  ضّدانقالب، پاشو تا نشان گیریم.  پاشو مرتیکۀ شکن را در پیش می راهِ مقاومت

 "...تشکیالت
خواست که فرصتِ  گر را داشت و می بازجوی زیرشلوارپوش پرید وسط، و این بار او نقشِ واسطه کمک

دیگری به من داده شود.  او از بازجوی اصلی خواست که اجازه دهد تا وی چند دقیقه تنهایی با من 
یاورد. آن دو باهم کمی جرّوبحث کردند ولی درنهایت بازجوی اصلی و صحبت کند، و مرا سرِ عقل ب

بازجوی زیرشلوارپوش تنها گذاشتند.  بازجویِ با لباسِ پاسداری از اُتاق بیرون رفتند و مرا با کمک کمک
شد حدس زد احتماالً  که می ،بازجوی زیرشلوارپوش با صدایی خودمانی و مهربان و صمیمی کمک

دانی بر سرِ  معلومه تو نمی"وچند ساله است، شروع به صحبت کرد:  ی بیست تا بیستمُتعلقّ به جوان
سوزد،  لم به حالِ تو میآید. من د پیش بگیرد چه بالیی میاصطالح راهِ مقاومت را در  جا به کسی که این
. ما هستی.  بنابراین، خوب به حرف و نصیحتِ من گوش بده  کنم که آدمِ دُرست و حسابی چون فکر می

دانیم. تشکیالتِ شما در کفِ دستِ ماست. همه را از باالی تشکیالت  درموردِ گروهِ شما همه چیز را می
دهیم تا افرادِ صادق را از  گیریم موردِ آزمون قرار می ایم. هرکس را که می شروع به جمع کردن نموده

ر این تشکیالتِ مخفی و به خواهیم که تو به روابطِ خودت د افرادِ خبیث تفکیک کنیم. ما فقط می
کارهای ضّدانقالبیِ خودت اعتراف کنی، وگرنه ما کاری به عقاید و مسائلِ فکریِ تو نداریم. من البتّه 

خواهم  شود، ولی می اگر بفهمد، بسیار ناراحت می ٨آقا گونه مسائل را با تو در میان بگذارم. حاج نباید این
آقا برگردد،  اش با خودت. مطمئن باش این بار که حاج باقیآخرین کُمک را هم به تو بکنم، و دیگر 

اصطالح مقاومت پافشاری  قضیّه طورِ دیگری پیش خواهد رفت.  اگر تو هنوز هم بر راهِ عناد و دُروغ و به
دانیم،  خواهم به تو نشان دهم که ما همه چیز را می کنی، عاقبتِ خوبی در انتظارت نخواهد بود. امّا می

دانیم تو کی هستی، کُجایِ تشکیالت قرار داری، مسئولِ کی هستی، و  کنیم. دقیقاً می زی نمیو با تو با
که  دانیم که اسمِ مُستعاری که در تشکیالت داشتی، چی هست. برای این مسئولِ تو کی هست؛ حتّا می

که ما همه گویم تا مطمئن شوی  اش ادعّای پوچ است، اسمِ مُستعارت را به خودت می فکر نکنی که همه
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گونه  خواهی چه است. حاال دیگر خود دانی که می ʻبابک̛دانیم. اسمِ مُستعارِ تو در تشکیالت   چیز را می

 ".برخورد کنی و چه راهی را ادامه دهی.  والسّالم
یخی  ها، او هم اُتاق را ترک کرد و مرا تنها گذاشت. مانندِ این بود که سطلِ آب پس از گفتن این مطلب

غریبی پیدا کردم، انگار که سردم شده باشد،  و سرم ریخته باشند؛ ناگهان از شُوک حالتِ عجیب را رویِ
ها اسمِ مُستعارِ مرا چرا باید بدانند؟  حالتِ لرزش به من دست داد. با خودم شروع به جرّوبحث کردم: این

شان اُفتاده است، در  ناً به دستهایی باشد که احیا اند؟ اگر از روی گزارش از کُجا اسمِ مستعارِ مرا فهمیده
دانند و ممکن است اطالّعاتِ خیلی بیشتری  های دیگرِ ما را هم می ها و فعالیت آن صورت احتماالً رابطه

های دیگری  کاری کرده باشد، پس مطلب درموردِ من و همۀ ما داشته باشند. اگر هم کسی شروع به هم
آمده و جدلِ درونی با  تحلیلِ وضعیّتِ پیش و در حالِ تجزیه شدّت سُرعت و به را هم طبعاً گفته است. به

غریبی داشتم.  به هر حال، تشری به خود زدم و هرطوری بود بر  و خودم بودم و حالتِ بسیار عجیب
خود چیزِ  ها خودبه اندیشیدم که دانستنِ اسمِ مُستعارِ من از طرفِ آن خودم مُسلّط شدم. با خودم می

ها و  شان درموردِ رابطه باید راهِ خودم را ادامه دهم تا بدانم که اطالّعات و من زیاد مُهمّی نیست 
من  و روشِ  های من واقعاً در چه حدّی است. البتّه رو شدنِ اسمِ مُستعار تغییری در ادامۀ راه فعالیت

فته بودم، ادامه جا پیش گر نکارِ مُطلقی را که تا ایننظرم دیگر منطقی نبود که روشِ ا کرد. به ایجاد می
پذیرفتم تا برای  دانستند، می ها  قطعاً آن را می بایست رابطۀ خودم با تشکیالت را، که آنمی دهم. 

موضوعی که از قبل اطالّع داشتند، بیهوده خود را در خطرِ شکنجه و فشار قرار ندهم. بنابراین، خودم را 
 برای این منظور آماده کردم.

ند و با حالتی د و بازجوها داخلِ اُتاق شدند. بازجوی اصلی بالفاصله با لحنی تُبع ساعت بعد، در باز شرُ
ای که  خوب آقای یعقوبی، آماده"داد صبرش دیگر پایان یافته است، شروع به تفتیش کرد:  که نشان می

 "؟ات را بنویسی و بپذیری مسائل
 ".شود موضوعِ سئوال میهای شما جواب دهم؛ پذیرفتن مربوط به  حاضرم به سئوالمن "گفتم: 

 "؟کنی چرا باز هم داری دوپهلو صحبت می"بازجو گفت: 
 "؟کنم. چی را باید بپذیرم دوپهلو صحبت نمی"جواب دادم: 

 "؟آذر داشتی یا نه ١٦ ارتباطی با تشکیالتِ فداییانِ آیا"بازجو پُرسید: 
 ".ها ارتباط داشتم بله، من هوادارِ آن تشکیالت بودم و با آن"گفتم: 

 "؟اسمِ مسئولت چیه"پُرسید: 
 ".دانستم دانم. من اسمِ کسی را در تشکیالت نمی نمی"پاسخ دادم: 

جدان نشوم، همین رسم دُچارِ عذابِ وُ ات می که وقتی به حساب دانی، هان. برای آن که نمی"داد زد: 
نوشتن و دادنِ  اش جالل است. در همین اُتاقِ بغلی نشسته و در حالِ گویم که اسم االن به تو می

کند. تو هم هوادارِ سادۀ این تشکیالت نیستی، و  کاری می ها هم با ما هم اطالّعات است. در تمامیِ زمینه
 ".دانیم که تو در کُجای تشکیالت بودی ما دقیقاً می
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ی ام دُچارِ اختاللِ جدّی شد.  بازجوی اصل با شنیدنِ اسمِ جالل از زبانِ بازجو، سیستمِ عصبی و روانی
 ".هایی که گفتم دُرست نیستند، بگو خوب اگر این"بالفاصله اضافه کرد: 

من اسمِ او "دیدم. بنابراین گفتم:  فایده می دانستند را بی ها می عناد کردن درموردِ اسمِ مُستعاری که آن
 ".گویید که جالل است، من حرفی ندارم دانم.  اگر شما می را نمی

  "؟ها چیه ودی و اسمِ آنخوب، تو مسئولِ کی ب"بُرسید: 
کردم؛  گرفتم و کُمکِ مالی می ای می من مسئولِ کسی نبودم.  فقط ارتباطی داشتم و نشریّه"گفتم: 

 ".همین و بس
فهمیدم که از کُجا ضربه  نمی  بسته تا این را گفتم، ناگهان سه چهار نفری به جانِ من اُفتادند. چشم

که چند  شد. پس از آن راه با فُحش و ناسزا به من حواله می خورم؛ مُشت و سیلی و لگد بود که هم می
کشیدند،  ام را گرفته بودند و می های پیراهن ای حالِ مرا جا آوردند، و در حالی که یقه و آستین دقیقه

 "؟رو بِریم پایین تا نشونت بدم که دنیا دستِ کیهمرتیکۀ امریکاییِ ضّدانقالب، بُ"بازجوی اصلی داد زد: 
ل دادند؛ من فقط مُواظب بودم که پلّه به پایین هُ ، مرا از اُتاق بیرون کشیدند و با فشار از راهخُالصه

شکست.  ام می قطعاً سر و کلّه  بسته صورت و چشم  ها به پایین پرت نشوم، چراکه در آن علّق از پلّهمُ کلّه
ثلِ این بود که دو سه نفر به جانِ یک مگیرد. خُالصه،  یبند واقعاً تعادل و توان و تمرکُز را از آدم م چشم
ل بدهند. تاریکی و طرفِ پایین هُ ها به از پلّه او را زنند، میفتاده باشند، و در حالی که نابینا اُ انسانِ

افزود. به هر حال، به شکلی  چندان می سُکوتِ شب هم بر این وضعیّت، و رُعب و وحشتِ آن، دو
ه طبقۀ اوّلِ ساختمان رسیدم. یکی از بازجوها دستم را گرفت و از ای جدّی ب آمیز بدونِ صدمه مُعجزه

ر از لباس و دیدم که سالُن پُ بند می پلّه مرا به داخلِ سالُنی کشید. از زیرِ چشم روی راه دری در روبه
رو، کنار یکی از درها، مردی روی صندلی نشسته بود. من از زیرِ  های دیگر است. در روبه کفش و وسیله

دیدم. به هر حال، ما از جلوی او گذشتیم و داخلِ اُتاقکی شدیم.  تنۀ او را می بند فقط قسمتِ پایین چشم
بازجو مرا روی لبۀ آن نشاند. در حالِ  دیدم که تختی در سمتِ راستِ اُتاق قرار دارد. کمک موقعِ وُرود 

لی هم واردِ اُتاق شد. بازجوی زیرشلوارپوش است. سپس، بازجوی اص نشستن مُتوجّه شدم که او کمک
بازجویی که لباسِ پاسداری به تن داشت، با مردی که در بیرونِ اُتاق روی صندلی نشسته بود، در  کمک

اش  کارِ خودش در اُتاق شروع به صحبت کرد، امّا خطاب حالِ صحبت بود. بازجوی اصلی هم با هم
ست که باید شالّق بخورد تا سرِ عقل  ی اهای این مرتیکه آدمِ عاقلی نیست. از آن"دراساس به من بود: 

شان  پذیرند و مسائل که شالّقی بخورند واقعیّت را می ها زرنگ و باهوشند، قبل از آن بیاید. بعضی از این
اش جا بیاید و بفهمد که در  ست که باید شالّق بخورد تا حال هایی کنند. این یکی از آن را مطرح می

   ".پذیرند ند و مسائل را میزن جا همه باالخره حرف می این
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بازجوی زیرشلوارپوش و بازجوی اصلی مرا روی تخت خواباندند و دست و پایم را به تخت بستند.  کمک

بند صورتِ بازجوها را در نورِ بسیار کمِ اُتاق دیدم.  در حینِ این عمل، فقط برای چند لحظه، از زیرِ چشم
ریشِ روشنی  رسید، و شاید ته غراندام بود. به نظر جوان میبازجوی اصلی قدّی مُتوسّط داشت و نسبتاً ال

رگوشت بودند، و تیپِ هایش نسبتاً پُ نظرم دست هم داشت. شلوار و پیراهنِ تروتمیزی پوشده بود. به
قّد و گوشتالو بود، و احیاناً  بازجوی زیرشلوارپوش هم نسبتاً کوتاه جویی و دانشگاهی داشت. کمک دانش

بازجوی دیگر که اونیفورمِ  ها را داشت. کمک مذهبی سه سال نداشت. کامالً تیپِ بچّه-وود بیش از بیست
 نظرم بسیار جوان بود. قّد و به واردِ اُتاق شده بود، نسبتاً بلند  سپاه را بر تن داشت و تازه

گویی  ضربه برای دروغ هفتادوچهارشما فعالً  برادر"بازجویِ زیرشلوارپوش گفت:  بازجوی اصلی به کمک
ضمن کابلِ شمارۀ  کمِ تعزیر بگیرم، و درآقا حاکمِ شرع برای بقیّۀ ماجرا حُ جاری کنید تا من بروم از حاج

   ".را هم بیاورم هفت 
بازجوی  بازجوی اصلی این را گفت و اُتاق را ترک کرد. حاال شاید حُدودِ ساعتِ یازدهِ شب بود.  کمک

بازجوی زیرشلوارپوش از من  ت تا مرا سرِ جا نگه دارد.  کمکپاسداری روی پُشت و گردنِ من نشس لباس
 "؟را بنویسی و امضا کُنی ات بار، آیا حاضری اعتراف کُنی و مسائل برای آخرین"پُرسید: 

اش دار، که مجبوریم با شالّق از او  حکم نگهمُ"کارش گفت:  چون جوابی از من نشنید، خطاب به هم
   ".دربیاوریم

بازجوی زیرشلوارپوش چند کلمۀ  درآورده و مرا پابرهنه به تخت بسته بودند. کمکهایم را  دمپایی
ها  هایی با کابل بر کفِ پایِ من کرد. ضربه مذهبی به عربی بلغور نمود، و سپس شروع به زدنِ ضربه

رش شُمردند و شُما ها را می ها ضربه دادم. آن کردم و مُقاومت نشان می دردناک بودند ولی من تحمّل می
چه که شنیده و خوانده بودم، شالّقِ کفِ پا به  کردم برخالفِ آن شد. احساس می تدریجاً داشت زیاد می

ها هر از  های زیادتری را تحمّل کرد. آن شود ضربه کردم می گفتند نیست. فکر می آن بدی هم که می
ند که با ترکیبِ شّالق و کردند تا از من سئوالی بکنند. اُمیدوار بود گاهی کابل زدن را مُتوقّف می

کردم و مُقاومت نشان  شان برسند. امّا من تحمّل می های اقناعی، شاید بتوانند سریع به هدف صحبت
پاسداری از اُتاق  بازجوی لباس شالّق تمام شد. کمک هفتادوچهار ضربهدادم. باالخره، بعد از مدتّی  می

چرا خودت را بیهوده "بانی شروع به صحبت کرد: بازجوی زیرشلوارپوش دوباره با مهر بیرون رفت. کمک
دهی؟ تشکیالتِ شما ضربه خورده و ما اطالّعاتِ الزم درموردِ همۀ شما، و  در معرضِ خطر قرار می

های  تکِ شما در سازمان را داریم.  اعضای کادرِ رهبریِ شما در تهران سه نفر بودند با نام گاهِ تک جای
کنند.  کاری می اند و دارند با ما هم که هر سه نفر هم دستگیر شده ،ʻحسین̛و   ʻ صمد̛مُستعارِ جالل و  

آوریم که با تو  در ادامۀ بازجویی این قضیّه برایت روشن خواهد شد، ولی هرکدام را که بخواهی می
کنی؟  مگر اسمِ مُستعارِ تو در  صحبت بکند. چرا خودت را بیهوده اذیّت و کارِ ما را هم دُشوارتر می

آقا برگردد، تو در وضعیّتِ  کیالت بابک نبود؟ مگر اسمِ مُستعارِ مسئولِ تو جالل نبود؟  وقتی حاجتش
خواهی داشت. تو  بسیار بد و دُشواری خواهی بود. اگر شروع به اعتراف و نوشتن نکنی، عاقبتِ نامعلومی 
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سوزد  لم برایت میچون دهم به تو بکنم،  خواهم یک کُمکِ نهایی رسی، و من می آدمِ خوبی به نظر می
ات را در وضعیّتِ خطرناکی قرار دهی.  مگر یکی از افرادِ تحتِ مسئولیّتِ  خواهم خودت و خانواده و نمی

خواهم بفهمی  شد؟ می شناخته می ʻاسکندر̛نیست، که قبالً هم با نامِ   ʻممّد̛تو شخصی با نامِ مُستعارِ  
 "آقا برگردد، عاقالنه درموردِ برخوردِ خودت بیندیش. ه حاجک دانیم.  قبل از این که ما همه چیز را می

دانم چرا  هایی که شما ردیف کردید ندارم.  نمی من هیچ اطالّعی از این اسم"من در جواب به او گفتم: 
   "؟دوست دارید مرا آزار و اذیّت و شکنجه کنید

های  اسماز شنیدنِ  ولی تهِ دلزدم،  شلوارپوش میبازجوی زیر در عینِ حالی که این حرف را به کمک
گرفت. به این  شد، و ضربانِ قلبم داشت شدّت می ام داشت زیادتر می دم؛ دلهُرهبو شدّت نگران  مُستعار به

ها یافته باشند، و یا کسی آن را رو کرده باشد، اسمِ  فکر فُرورفتم که اگر هم اسمِ ممّد را از روی گزارش
های اخیر دیده باشند.  دانند. ممکن نبود که این اسم را در گزارش جا میگونه و از کُ اسکندر را دیگر چه

اسمِ  ٦١شد، ولی حدودِ سالِ  ها او با آن نام شناخته می اسکندر اسمِ مُستعارِ قبلیِ ممّد بود، و سال
اجرایی در تهران،  مُستعارِ جدیدی را در تشکیالت برای خودش انتخاب کرده بود. اگر اعضای هیأتِ

ها از اسمِ مُستعارِ  دانم، آن اند، دستگیر هم شده باشند، تا جایی که من می دعّیونه که بازجوها مُگ آن
های زیر به مغزم هُجوم  توانند اطالّعی داشته باشند. بنابراین، پُرسش قدیمیِ ممّد، یعنی اسکندر، نمی

ها حرف  رد درموردِ گذشتهشناسد و دا آوردند: آیا کسِ دیگری دستگیر شده است که اسکندر را می می
و حاال بازجوها دارند از  ،آوری کرده ها جمع ها اطالّعاتی هستند که امنیّتِ سپاه سال زند؟ آیا این می
رسیدم. در همین  جایی نمی  آوردم به اندیشیدم و فشار به مغزم می کنند؟ امّا هرچه می ها استفاده می آن

 هفتادوچهارخوب، چی شد برادر؟ "کارش پُرسید:  شد، و از همفکرها بودم که بازجوی اصلی واردِ اُتاق 
 "؟اند ضربه را جاری کردید؟  ایشان سرِ عقل آمده

الیمت زدم و ها را با ترّحُم و مُ آقا. من ضربه نه، حاج "بازجوی زیرشلوارپوش جواب داد:  کمک
 ".نیامده استکند و سرِ عقل  های زیادی هم کردم، ولی او هنوز هم عِناد می نمایی راه

ها شّالق بود که خوردی؟ من حاال به تو  فکر کردی که آن"بازجوی اصلی با عصبانیّت سرِ من داد زد: 
دهم که حرف نزدن و دُروغ گفتن چه عواقبی برایت دارد.  سیصد ضربه حُکمِ تعزیر برایت  نشان می

 ".ات را جا بیاورم ام تا حال گرفته
 ".ورش دارید و بیاریدش این مرتیکۀ امریکایی را"د: اش داد ز کاران سپس خطاب به هم

 "...آذر هستم ١٦ خواهید؟ من پذیرفتم که هوادارِ فداییانِ چی از جانِ من می"من داد و فریاد کردم: 
دادند. بازجوی اصلی فریادکُنان و در حالی که کابلِ کلفتی هم به دست  امّا بازجوها دیگر گوش نمی

دهم که مقاومت  ات می پاشو بیا مرتیکۀ ضّدانقالب. من حاال نشان"، و داد زد: شد داشت از اُتاق خارج 
کند. صمد هم  کاری می جا چه عواقبی دارد. جالل همه چیز را پذیرفته و با ما هم کردن در این
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کنی ما به اطالّعاتِ تو  خواهی برای ما فیلم بازی کنی؟ بدبخت، تو فکر می وقت تو می طور.  آن همین

خواهیم میزانِ خباثت و صداقتِ تو را بسنجیم. رفتار و  دانیم، و فقط می ی داریم؟ ما همه چیز را مینیاز
ما، ابتدا کمک کنیم تا کند که قبل از برخوردِ جدّی با ش عملِ ما اسالمی است. اسالم به ما حُکم می

ا کامالً باز است تا با شما طرت و اصالتِ اسالمیِ خودتان برگردید؛ در غیرِ این صورت، دستِ مشاید به ف
    ".الهّی برخورد کنیم.  پاشو بیا، یااهلل پاشو انقالبی و حزب

                    
٤ 

 ادامۀ بازجویی و شکنجه...
دنبالِ بازجوی اصلی  کرده و دردناک به ام را گرفتند و مرا با پاهای لُختِ ورم تفبازجوها زیرِ بازو و ک کمک

جا بود. ما از  ند. مردی که قبالً بیرونِ اُتاق روی صندلی نشسته بود، هنوز هم هماناز اُتاق بیرون کشید
جلوی او و از اُتاقِ انباری عُبور کردیم و واردِ راهرو شدیم؛ سپس به سمتِ چپ پیچیدیم و به حیاطِ 

لِ اُتاقی . در داخلِ این زیرِهشت، از دری به داخشدیم گوش رسیدیم، و از آن طریق واردِ زیرِهشتی سه
کنجۀ نور را دیدم، قلبم فُروریخت. تازه متوجّه شدم که اُتاقِ ش بند این اُتاقِ کم رفتیم.  تا از زیرِ چشم

جا صورت خواهد گرفت. در آن اُتاقِ اوّلی  و عملیّاتِ اصلیِ شکنجه در این پرده بود قبلی فقط برای پیش
پذیرفتم،  کنم یا نه. در صورتی که می و اعتراف میپذیرم  ها را می خواستند ببینند که آیا من مسأله می

رسید. به هر حال، بویِ سنگینی از مخلوطِ عرق و خون در  ام به این اُتاقِ اصلیِ شکنجه نمی دیگر راه
تر از اُتاقِ قبلی  گی به من دست داد. این اُتاقِ شکنجه کمی بزرگ ام خورد و حالتِ خفه جا به دماغ این

مادّۀ خاصّی پوشانده شده بود، تا همۀ صداها را مُنعکس و تشدید کند. یعنی از بود. دیوارهایش با 
های کابل، و  دای ضربهصدای ناله و جیغ و شیونِ زندانی بگیر تا صدای داد و فریاد و فُحشِ بازجوها، ص

شّالق رسید. در یک سمتِ اُتاق تختِ  ریز در این اُتاق به گوش می حه و سرودِ مذهبی که یکیا صدای نو
 های شکنجه قرار داشتند. و شکنجه، و در سمتِ دیگر هم قُالّب و زنجیر و دیگر وسیله

دیدم.  بند پاهای سه یا چهار نفرشان را در داخلِ اُتاق می ها مرا در لبۀ تخت نشاندند. از زیرِ چشم آن
نم، در آن شرایط ام را کُنترل ک کردم که خودم و اعصاب تپید و هرچه سعی می شدّت می قلبم حاال به

ور شدند. چند  حمله  بسته ها، تا درِ اُتاق را بستند، ناگهان سه چهار نفری به منِ چشم نبود. آن مُمکن 
لحظه بعد خودم را رویِ تخت و با دست و پایِ بسته یافتم. پاهایم بغلِ هم به جایِ خاصّی در پایینِ 

بازجوها بالشت و پتو روی پُشت و گردنم  مکهایم هم به باالی تخت بسته شده بودند. ک تخت، و دست
گذاشتند و رویش نشستند. بازجوی اصلی که کابل به دست نزدیکِ پاهای من ایستاده بود، شروع به 

خواهیم با روشِ مُناسبِ  آمیز دیگر تمام شد. حاال می ش و برخوردِ انسانی و مُسالمترو"صحبت کرد: 
 ".ود قبالً کردیم، حاال طورِ دیگری برخورد خواهیم کردنمایی و گذشت ب شما کار کنیم. هرچه راه
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زنی کنم تا فُرصتِ بیشتری برای خودم بخرم، ولی بازجو  کردم که شروع به صحبت و چانه سعی می
که هنوز کابل زدنِ اصلی  رسید. در حالی  اش نمی که صدایم دیگر به گوش داد و یا این مجالی به من نمی

شت و پتویی که رویِ سرم گذاشته بودند و فشاری که وارد وها با بالبازج وع نشده بود، کمکشر
کردند. ساعت احتماالً یک یا دویِ بعد از نصفِ شب بود. بازجوی اصلی،  ام می آوردند، داشتند خفه می

شنیدم که چیزی به عربی  شت، شروع به کار کرد. فقط میه صدای خفۀ من از زیرِ پتو و بالبدونِ توجّه ب
گاه  هیچ  لحظه اصطالح شمارۀ هفت به کفِ پاهایم خورد. تا آن  . ناگهان اوّلین ضربۀ کابلِ بهگوید می

رست مثلِ این بود که برقِ با ضمن دُ چنین دردی را در عُمرم تجربه نکرده بودم؛ عالوه بر دردِ فراوان، در
ای بُلند از  کرد. با فریاد و ضجّه ور میام عُب شد و از تمامِ بدن لتاژِ بسیار زیادی هم از کفِ پاهایم وارد میوُ

که دست و پایم بسته بود، و دو غولِ بیابانی هم روی پُشت و گردنم نشسته  رغمِ این جا پریدم. علی
ام. هنوز از دردِ وحشتناکِ ضربۀ اوّل گیج بودم که  کردم که چندین متر از جا پریده بودند، تصّور می

گاه در زندگی از  ای که هیچ آمد. باز همان پریدن بود و فریاد و ضجّهشدیدتر از اوّلی وارد  ضربۀ دوّم 
گانِ با کابل،  شده چنان ادامه داشت. بیهوده نیست که برخی از شکنجه خودم نشنیده بودم. و این امر هم

های کوچکی از  ست که با هر ضربه گنُجشک دهند: مانندِ این ا چنین تصویری از آن تجربه به دست می
کنند، و سپس با فشار از  شوند و تمامِ طولِ بدن را در عرضِ چند ثانیه طیّ می زور واردِ بدن می به کفِ پا

 پرند. های آدم به بیرون می طریقِ گوش
کردم. تصوّر  ها را احساس نمی دیگر ضربه هفت، اصطالح کابلِ شمارۀ  ضربه با به بیست تا سیپس از 

شت را ها دست نگه داشته و پتو و بال آنکردم.  ند، امّا اشتباه میا نمودم که پاهایم از کار اُفتاده می
بازجوی زیرشلوارپوش بتواند با من حرف بزند. با صدای بُلندِ نوحه و سُرودِ  برداشته بودند تا کمک

هروقت "گوید:  دُشواری فهمیدم که می شد، به که از بُلندگوها در اُتاق پخش می ٩داری مذهبیِ ریتم
هایت را باز و  ست که مُشت ات اعتراف نمایی و بنویسی و امضا کنی، کافی ا که به مسائلآماده بودی 

ها  ف زدن پیدا کنم، آنکه من فُرصتی برای حر قبل از این ".گی داری بسته کنُی تا ما بفهمیم که آماده
ست چند ضربۀ شت را دوباره گذاشتند و فشارِ زیادی به پُشت و گردنم وارد کردند.  یادم نیپتو و بال

دیگر خوردم یا چه مدّت زمانی گذشت. فقط به یاد دارم که دیگر توانِ تحمّلِ درد را نداشتم، و مغزم 
زدن بالفاصله مُتوقّف  هایم را باز و بسته کردم. کابل مُشت داد که جلوی آن را بگیرم.  خالصه، فرمان می

بند متوجّه شدم که  ت نشاندند. از زیرِ چشمبازجوها دست و پایم را باز کردند و مرا لبۀ تخ شد و کمک
زور مرا از لبۀ تخت بُلند کردند، و  ها به هریک از پاهایم به اندازۀ یک مُتکاّیِ کوچک شده است. آن

دستور دادند که راه بروم. من توانِ چنین کاری را نداشتم، چراکه پا گذاشتن روی زمین با دردِ شدیدی 
را گرفتند، و وادارم کردند که در اُتاق قدم بزنم. پس از کمی راه رفتن، حتّا  ها زیرِ بغلم راه بود. آن هم

پرم. من از شدّتِ درد به این کار ام باال پایین ب شده پاهای شکنجهمجبورم کردند که درجا پا بزنم و روی 
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ر غیرِ این صورت، دادند که د کردند. حتّا توضیح می زور مرا به آن کار وادار می ها به دادم امّا آن تن نمی

 هایی بشوم.   ممکن است ازلحاظِ درمانی و سالمتی دُچارِ مشکل
شده، ظاهراً برای هردو طرف فایده و  خورده و شکنجه این عملِ راه رفتن و پریدن روی پاهای کابل

ندانی خواهد که ز مدّت. بازجو می مدّت و برای زندانی در دراز ای دارد؛ یعنی برای بازجو در کوتاه نتیجه
های جسمی و درمانی نشود، خون در پاهایش به گردش بیُفتد، و پاهایش  در این مرحله دُچارِ مشکل

پوره نشوند، چراکه برای گرفتنِ اعتراف و درآوردنِ اطالّعات از زندانی، به پاهای او  سالم باشند و پاره
تنها  قعِ بازجویی، راه رفتن و پریدن نهمدّت و در مو برای کابل زدن هنوز نیاز دارد. برای زندانی، در کوتاه

مدّت ممکن  ای مُضاعف هم است. امّا اگر زندانی زنده بماند، این کار در دراز که شکنجه سودی ندارد بل
کردند تا در جریانِ  است برایش فوایدی ازنظرِ سالمتی داشته باشد.  در هر صورت، زندانی را مجبور می

 ه برود و درجا پا بزند.بازجویی و شکنجه هر از گاهی را
کردند که درجا پا بزنم، بازجوی  بُردند و هر از گاه مجبورم می بازجو مرا راه می در حالی که دو کمک

همه  ینمگر ا"بازجوی زیرشلوارپوش دوباره با من شروع به صحبت کرد:  اصلی از اُتاق بیرون رفت. کمک
بِ بیشتری قرار بدهی. مگر نامِ مُستعارِ تو بابک و خواهی خودت را در عذا ات نکردم؟ چرا می نمایی راه

های مُستعارِ  ات جالل نیست؟ مگر تو مسئولِ مُستقیمِ سه نفر در کمیتۀ خودت با نام ل نامِ مُستعارِ مسئو
کای  خواهی همین االن جالل را بیاورم تا ببینی که با ما هم ؟ مینیستی ʻنادر̛و    ʻ اصغر̛ممّد و  

 "؟کند می
غریبی  و دیدم و احساسِ عجیب خورده می دفاع و ضربه بی به او ندادم ولی خودم را شدیداً بیمن جوا

ترسیدم در آن شرایط و  رو شدن با کسِ دیگری خودداری کنم، چراکه می داشتم. تصمیم گرفتم از روبه
هم جالل را ببینم. خوا من نمی"خرّبی رویم داشته باشد. بنابراین گفتم: ثیرِ بسیار مُٴوضعیّت، این کار تا

 ".شود کند، این موضوع به خودش مربوط می کاری می گویی که او با شما هم اگر می
های  هایی را که تو در ماه نه، فقط مربوط به خودش نیست. همۀ گزارش"بازجو زیرشلوارپوش گفت: 

نوشتی  خش میکردی و یا خودت در رابطه با آن ب گذشته از واحدهای مختلفِ بخشِ جوانان دریافت می
دادی، او در اختیارِ ما گذاشته است.  مثالً این گزارش را تو دو سه هفته پیش به جالل  و به جالل می

  "؟ ...دادی، مگرنه
بازجو شروع به خواندنِ آن گزارش نمود؛ واقعاً گزارشی بود که من حدوداً اوایلِ مهرماه از طریقِ یکی از 

فت کردم، توضیحی زیرش نوشتم و با نامِ بابک امضا نمودم، و واحدهای تشکیالتِ بخشِ خودمان دریا
آن را به جالل دادم. این گزارش را خواهرِ یکی از اعضای سازمان درموردِ ناپدید شدن و دستگیریِ 

بازجو سپس  کرد، نوشته بود. کمک احتمالیِ برادرش، که در بخشی دیگر از تشکیالتِ تهران فعالیت می
هم به من نشان داد، که یادداشت و امضای خودم با نامِ بابک هم در زیرش بود.   خودِ گزارشِ اصلی را

کردم که کتمانِ قضیّه دیگر احمقانه است و احتماالً شکنجۀ بیشتری را درپِی خواهد داشت. پاسخ  فکر 
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وی لبۀ او مرا ر ".بله، گزارش را من به جالل دادم، و قبول دارم که من با تشکیالت رابطه داشتم"دادم: 
 تخت نشاند، و بعد از اُتاق بیرون رفت.  

چند دقیقه بعد بازجوی اصلی واردِ اُتاق شد و شروع به بازجوییِ رسمی و کتبی کرد.  در باالیِ فُرمِ 
سازمانی( و اسم و مُشخّصاتِ مرا نوشته بودند.  ها خودشان اتهّام )یعنی وابستگیِ بازجوییِ دادستانی، آن

 "؟گونه دستگیر شدی در کُجا و چه"نِ این سئوال روی برگِ بازجویی کرد: بازجو شروع به نوشت
 ".آباد و سرِ قرار دستگیر شدم در خیابانِ نظام"جواب دادم: 

 "؟ات را با ذکرِ اسامی بنویس موقعیّتِ تشکیالتیِ خودت و افرادِ تحتِ مسئولیّت"سپس نوشت: 
شان با سازمان بودم.  کردیم، و من رابط دیگر فعالیت میای با سه نفرِ  در تهران و در کمیته"جواب دادم: 

 ".ها هم ممّد و اصغر و نادر بود اسمِ مُستعارِ من بابک و مالِ آن
های  دانستند. مُنتظر بودم که بازجو واردِ مسأله ها از قبل نمی جا چیزی مطرح نکرده بودم که آن تا این

راهِ کُروکی و آدرسِ  رهای تشکیالتیِ خودت را به همکلّیۀ قرا"اصلیِ دیگری بشود که بالفاصله آمد: 
 "؟دقیق و زمان و غیره بنویس

های  ترین تعلّل در این مورد، شکنجۀ زیادی را به دنبال خواهد داشت.  با آموزش دانستم که کوچک می
م، کرد های گذشته تدریجاً در این رابطه پیدا می ای که در این ساعت گی قبلی در تشکیالت، و آماده

لحاظِ ذهنی و روانی برای  خواهد کشید و بنابراین خودم را به جا دانستم که باالخره کار به این می
ام، و بدونِ تعلّل به  گونه اعتراضی ندارم و کامالً پذیرفته کردم. وانمود کردم که هیچ گویی آماده می پاسخ

نمودم.   گی راری الکی و ساختهجواب دادن پرداختم. برای دیدارِ خودم با ممّد شروع به نوشتنِ ق
ضربه شالّق دارد.  هفتادوچهارهر دروغ "داد:  یکرد، چنین تذّکر بازجویِ اصلی که از پُشتِ سر نگاه می
 ".دانی، این موضوع یادت نرود اش را می ای و مزّه حاال که کابلِ واقعی را نوشِ جان کرده

ان رسیدم، بازجویِ اصلی داد و فریادش باال رفت: که در نوشتنِ قرارِ الکی به اسمِ خیاب محضِ این به
اش کنیم که با چه  ررو است. باید بیشتر حالیکه خیلی پُ رفِ امریکایی را. مثلِ اینش بخوابانید این بی"

 ".کسانی طرف است
    "؟خواهی شکنجه کنی خواهی از جانِ من؟  چرا بیهوده می چی می"من داد زدم: 
کمِ گویی، حُ هایی که می کنیم. در دینِ ما شکنجه حرام است. برای دروغ ما شکنجه نمی"بازجو گفت: 

طوری  توانی همین ایم و می کنی که ما احمق شرعی از حاکمِ شرع داریم تا تعزیرت بکنیم. تو فکر می
 "؟ ...الکی قرار بنویسی؟ مگر تو با ممّد همیشه در حوالیِ خیابانِ امیرآباد قرار نداشتی

شد که بازجو مجبور به طرحِ  حقیقت داشت. تالشِ من برای نوشتنِ قرارِ الکی سبب این موضوع کامالً
طرف، فهمیدم که باید تعقیب   کته بشود. در این لحظه، این قضیّه خیلی به من کمک کرد. از یکاین ن

پُشتِ سرِ  ها پِی بُرده باشند که من چندین قرارِ ای صورت گرفته باشد تا آن و مُراقبتِ طوالنی و گسترده
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حال شدم که او امیرآباد را مطرح نمود و فکر  هم با ممّد در حوالیِ امیرآباد داشتم. از طرفِ دیگر، خوش

کرد که قرارِ ما باید در آن منطقه باشد. من فوراً با پوزش از خطای خودم، قرارِ ممّد را در منطقۀ  می
که داشت  اضی بود، چراکه اعتراضی نکرد، یا اینامیرآباد و برای روزِ شنبۀ بعدی نوشتم. بازجو ظاهراً ر

  ای جُز ادامۀ راه  کرد و همۀ اطالّعات را از قبل در اختیار داشت. در هر صورت، من چاره فیلم بازی می
 روشِ خودم نداشتم. و

ها بود، من و او تصمیم گرفتیم که منطقۀ  در آخرین قرار با ممّد، که حدودِ دو هفته قبل از دستگیری
دارمان را عوض کنیم؛ هم به این دلیل که در منطقۀ امیرآباد چند وقت بود که باهم قرار دی

گذاشتیم، و هم به دلیلِ چندین موردِ مشکوک و تعقیب و مُراقبتِ احتمالی در رابطه با تشکیالتِ  می
حاویِ ای به من داد که  روزها در جاهای مختلف. در همین آخرین دیدار، ممّد بسته سازمان در آن 

بایست در قرارِ بعدیِ خودم با جالل این بسته را  هایی از واحدِ تشکیالتیِ خودش بود، و من می گزارش
کردیم،  دادم. من زمان و مکانِ قرارِ جدیدِ ممّد با خودم را، که باهم در خیابان تنظیم می به او می

های  ها و مطلب راهِ گزارش ته به همو رمزوار روی همان بسته نوشتم تا یادم نرود. حاال این بس  خُالصه
مورانِ امنیّتی اُفتاده است یا نه. من ٴام بود، و اطالّع نداشتم که آیا به دستِ ما دیگری در جاسازیِ ماشین

 اش بر من ثابت شود. که خالف شان نیُفتاده، تا این گذاشتم که به دست اصل را بر آن می
ی دیدارم با ممّد، قرارهای الکیِ دیگری هم برای دیدارم با به هر صورت، پس از نوشتنِ قرارِ الکی برا

ای تنظیم کردم که بتوانم، بدونِ  گونه اصغر و نادر برای روزِ دوشنبۀ بعدی نوشتم. همۀ قرارها را هم به
های مرا  که بازجویِ اصلی نوشته ترین شکّ و تردید و تفاوت، دقیقاً بازتولید کنم. بعد از آن کوچک

 از من خواست که زیرِ برگِ بازجویی را امضا کنم.  بررسی کرد، 
 "؟شما برای قرارها چیست ١٠عالمتِ سالمتیِ"بازجو بعد پُرسید: 

 ".شد ما چنین عالمتی نداشتیم و در قرارهای ما چنین چیزی رعایت نمی"گفتم: 
 "؟ایم کنی که ما احمق شود؟  فکر می مگر می"داد زد: 
ر بخشِ ما نبود. یعنی قرار بود که داشته باشیم ولی عمالً رعایت باور کنید چنین چیزی د"گفتم: 

 "کردیم. شد. حتّا من و جالل هم چنین چیزی را در قرارِ خودمان رعایت نمی نمی
    "؟هم برای قرارتان نداشتید١١یعنی تو و جالل کوپل"بازجو پُرسید: 

 "نه، کوپل دیگه چیه؟"گفتم: 
  ".ای هستی آدمِ باسواد و فهمیده خودت را به حماقت نزن. تو"گفت: 

 ".دانم چیه. هرچی هست ما نداشتیم باور کن، من نمی"جواب دادم: 
پاسداری هم از  بازجوی لباس های بازجویی از اُتاق بیرون رفت. پُشتِ سرش کمک بازجوی اصلی با برگ
کرد که درجا پا بزنم. بعد بازجوی زیرشلوارپوش دوباره کمی مرا راه بُرد، و مجبورم  اُتاق خارج شد. کمک

ای در  ساعت بازجوها برگشتند. حاال شاید ساعتِ چهارِ صبح بود. بازجویِ اصلی برگِ بازجوییِ تازه از نیم
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راهِ کُروکی، اسامی،  کلّیۀ قرارهای تشکیالتیِ خودت را به هم"ام گذاشت و کار را از سر گرفت:  مقابل
 "؟زمان و غیره بنویس

ها را نوشتم. داد زد که خفه شوم و دوباره  ساعت پیش آن فتم که همین نیممن اعتراض کردم و گ
ترین تفاوتی  کردم که کوچک نوشتم و سعی  بنویسم. از نو و با دقّتِ زیادی دوباره همان قرارهای الکی را 

جدیدی نوشت:  ها را کُنترل کرد، و سپس سئوالِ ام نداشته باشد. بازجویِ اصلی آن با نوشتۀ قبلی
 "؟موقعیّتِ تشکیالتی، رده، و مسئولیّتِ تو چی بود"

من عُضوِ تشکیالت در کُمیتۀ رهبریِ بخشِ جوانان در تهران، و رابطِ آن کُمیته با "در جواب نوشتم: 
   ".سازمان بودم

  ".اش بکنیم زاده را.  ما باید او را آدم بخوابانید این حرام"بازجو فریاد زد: 
قعی را زور دوباره مرا روی تخت خواباندند. حاال که مزّۀ کابلِ وا ها به کرد و آنداد و فریادِ من کُمکی ن

زور مرا به  ها سه چهار نفری به راحتی رویِ تخت بمانم. آن خواست به لم نمیچشیده بودم، دیگر طبعاً د
اصلی  شت را دوباره روی سر و گردنم بگذارند، بازجویِکه پتو و بال ه بستند. قبل از آنتختِ شکنج

هروقت آماده بودی اعتراف کُنی که عُضوِ اصلی یا حّداقل عُضوِ مُشاورِ "آخرین اخطار را هم به من داد: 
هایت را باز و بسته  وقت مُشت آذر هستی، آن ١٦ کُمیـتۀ مرکزی و از کادرهای مسئولِ سازمانِ فداییانِ

 ".کن تا کارمان را متّوقف کنیم
شدم. چند لحظه  سر و گردنم گذاشتند و رویش نشستند. داشتم خفه میشت را بالفاصله روی و بال پتو

تر  خراش جّۀ من هم گوشها دردآورتر و طبعاً فریاد و ناله و ض های کابل شروع شد. حاال ضربه بعد، ضربه
دادند. من در موقعیّتِ بسیار دشواری قرار داشتم.  طور ادامه می ها زدنِ کابل را همین رفش بود. بی
چراکه، اوالً من عُضو یا عُضوِ مُشاورِ مرکزیّتِ  خواست بپذیرم. یزی را که بازجو میکن بود چغیرمُم

یعنی هم ازنظرِ ادامۀ بازجویی  شد؛ ضوع برایم بسیار گران تمام میسازمان نبودم، و ثانیاً پذیرشِ این مو
ها را  فت.  بازجو مخصوصاً ضربههای کابل ادامه یا دادن و هم ازنظرِ میزانِ محکومیّت. بنابراین، ضربه پس 

خواست  زد تا بتواند برای مُدتّی طوالنی این کار را ادامه دهد. می تر امّا با فاصلۀ زمانیِ بیشتر می حکممُ
خواهِ او را بپذیرم. نفهمیدم تا چه زمانی  والش شدنِ کاملِ پاهایم، من مطلبِ دل که پیش از آش

راً پس از مُدتّی من از هوش رفته بودم. فقط یادم است که های کابل ادامه یافت، چراکه ظاه ضربه
ها فوری دست و پایم را باز کردند، و زیرِ بغلم را  ناگهان آب رویِ صورتم خورد و به هوش آمدم. آن

که  توانستم پاهایم را روی زمین بگذارم، چه رسد به این گرفتند تا مرا راه ببرند. من از فرطِ درد حتّا نمی
بُردند. هوای اُتاق بویِ خفۀ مخلوطِ خون و عرق  کشان راه می ه بروم. به همین علت مرا کشانبخواهم را

ها و زانوهایم هم دردِ شدیدی  که ساق تنها پاهایم، بل بود. نه های پنجِ صبح می داد. ساعت باید نزدیک می
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ه سکتۀ مغزی کرده باشد، کردم مانندِ کسی ک ام. تصوّر می کردم که کامالً فلج شده داشتند.  احساس می

 عوّج شده است.صورتم کج و مُ
خوب آقای دکتر یعقوبی، باالخره حاضری که اعتراف کنی یا باید ادامه دهیم. ما "بازجوی اصلی گفت: 

طوری که از اوّل هم گفتم، ما همه چیز  کارمان پایانی ندارد، و تا جایی که الزم باشد، خواهیم زد.  همان
 ".انیم و بهتر است که سرِ عقل بیایی و به خودت رحم کنید را دربارۀ تو می

ام.  اگر سرِ چیزی که  گاه عُضو یا عُضوِ مُشاورِ کُمیتۀ مرکزیِ سازمان نبوده من هیچ"در جوابِ او گفتم: 
توانم بپذیرم، دوست داری مرا زیرِ شکنجه از بین ببری، دیگر کاری از دستِ من ساخته  من نبودم و نمی

 ".نیست
زنیم. احمق و وحشی هم نیستیم.  فردی با موقعیّت و مسئولیّتِ تو  ما بیهوده کسی را نمی"زجو گفت: با

ها را ما روی دیوارهای اُتاقِ کارمان داریم، عُضو یا عُضوِ  های چپ، که کُروکیِ همۀ آن سازمان در تمامیِ 
ین میان باشی؟ چرا ما باید چنین شود که تو تنها استثناء در ا طور می مُشاورِ کُمیتۀ مرکزی است. چه

 "؟ادّعایی را از تو بپذیریم
داد از دیدِ او  طور که خودِ بازجو هم توضیح می ام. همان ای گیر اُفتاده متوجّه شدم که در چه مخمصه

شد.  اش برای او ثابت می که خالف من قطعاً عُضو یا عُضوِ مُشاورِ کُمیتۀ مرکزیِ سازمان بودم، مگر این
گاه  ی مسئولِ سازمان، که به ادّعای بازجوها در ضربه دستگیر شده بودند، دو نفرشان اصالً هیچکادرها

ش فقط مربوط به شش یا  ا شناخت اطالّعات شناختند. حتّا جالل هم که مرا می مرا ندیده بودند و نمی
احتمالِ  ها به این، آنهفت ماهِ اخیر بود و در رابطه با دورۀ قبل از آن هیچ شناختی از من نداشت. بنابر

یید یا تکذیبی بکنند. تمامیِ اعضای اصلیِ کادرِ رهبریِ سازمان هم، ٴتوانستند در این رابطه تا قوی نمی
گیِ  رغمِ  این مُشکل و پیچیده شناختند، حاال در خارج از کشور بودند. علی هایی که مرا می ویژه آن به

ی رویِ موضعِ خودم نداشتم. فکر کردم که باید با اصرار از گ شاری و ایستادهای جُز پاف موضوع، من چاره
گانِ دیگر پُرسش کند. این کار موقتاً فشار را از رویِ من  بازجو بخواهم که در این مورد از دستگیرشده

توانستند به کُمک و دادِ  داشت. شاید هم جالل یا کسِ دیگری، اگر واقعاً دستگیر شده بودند، می برمی
قولِ خودت  هایی که به که بیهوده مرا شکنجه کنی، چرا از آن قبل از این"نابراین گفتم: من برسند. ب
ها به تو خواهند گفت که  کنی؟ آن کنند در این رابطه سئوال نمی کاری می اند و با شما هم دستگیر شده

 ".ام گاه عُضو یا عُضوِ مُشاورِ مرکزیّتِ سازمان نبوده من هیچ
من سرِ فُرصت این کار را خواهم کرد. حاال تو خودت بنویس که رده و موقعیّت و "بازجو بالفاصله گفت: 

 "؟مسئولیّتِ تو در سازمان چی بود
عُضوِ سازمان؛ عُضوِ کُمیتۀ رهبریِ بخشِ جوانان در تهران؛ رابطِ این کُمیته با رهبریِ "من نوشتم: 

  ".تشکیالت در تهران
دانیم که تو از  کنی. ما می تا شالّق نخوری عاقالنه برخورد نمیرف. تو ش گویِ بی دروغ"بازجو داد زد: 

که در سرتاسرِ  هم نه فقط در تهران بل آن ،کادرهای مسئولِ این سازمان هستی و مسئولِ بخشِ جوانان
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باشی. عالوه بر آن، تو در طرحِ جدیدِ تشکیالتِ سازمانی عُضوِ شورایِ رهبریِ داخلِ کشور  ایران، می
 ".بودی
ها همه اشتباه است. ما اصالً چنین ساختاری نداشتیم، و من هم چنین موقعیّتی  این"گفتم: من 

 ".نداشتم
  ".خوب، از سر بنویس ولی دقّت کن"گفت: 

   "عضوِ سازمان ... "شروع به نوشتن کردم: 
عضوِ "تِ قدر زد تویِ سرم که مجبورم کرد پرانتز باز کنم و بعد از عبار تا این را نوشتم با کابل آن

عُضوِ سازمان )کادرِ تشکیالتی(، عُضوِ کُمیتۀ "بنابراین، نوشتم:   "کادرِ تشکیالتی."اضافه کنم  "سازمان
 "رهبریِ جوانان در تهران، رابطِ این کُمیته با رهبریِ تشکیالت در تهران.

بدبختِ  "د: داد نمو بی های بازجویی را داد امضا کردم. سپس شروع به دادو بازجویِ اصلی همۀ برگ
خواستید با طرحی تازه  جدیدتان در اختیارِ ماست. می دهیِ ها در سازمان های بخش بیچاره، تمامِ کروکی

دهی، تشکیالتِ خودتان را برای عملیّاتِ مُسلّحانه و ترور و مُصادره آماده کنید؟ فکر  و تغییرِ سازمان
های  راه و بیچاره کنید؟ حاال دیگه واحد گمُ گی جوانانِ مردم را گذاریم به این ساده کردید که ما می

سازید، و خُالصه به تشکیالتِ مخفی و کارِ ضّدانقالبیِ  کنید، گروهِ ویژه می ای درست می مستّقلِ پایه
ها بود که تحتِ نظر داشتیم، و  خواستید چه بکنید؟ ما همۀ شما را مدّت آورید؟ خوب، می مخفی رو می

تان را دادیم، و  دست به چنین کارهایی بزنید.  سرِموقع هم ترتیبدادیم که  طبعاً اجازه نمی
 ".تان را از هم پاشاندیم تشکیالت

های  گی داشتند.  به هر حال، از این صحبت برای من تازه١٢ها، مثالً گروهِ ویژه، برخی از این موضوع
شان اُفتاده، و یا  یی به دستها یا واقعاً اطالّعاتِ فراوانی از جا رسید که آن بازجویِ اصلی به نظر می

 ای اساسی خورده است. که تشکیالتِ ما ضربه این

جا معلوم کردیم که  رسیم سرِ اصلِ قضیّه.  تا این خوب آقای یعقوبی، تازه می"بازجویِ اصلی ادامه داد: 
فقط خواهیم بدانیم که ساختارِ بخشِ شما چیست؟  موقعیّت و مسئولیّتِ تشکیالتیِ شما چیه. حاال می

طوری که از قبل هم گفتم ما کُروکیِ بخشِ شما را به خطّ و امضای  کنم که همان دوباره یادآوری می
خودت، که دو سه هفته پیش به جالل دادی، در اختیار داریم. من بعداً آن را به تو نشان خواهم داد که 

 ".مونی دیگر قرار بدهیمخواهیم تو را در آز فکر نکنی دروغی در کارِ ما هست. درواقع، دوباره می
کُروکیِ تشکیالتیِ بخشِ خودت را "بازجو برگِ تازۀ بازجویی را با سئوالی رویِ آن جلوی من گذاشت: 

 "؟ها طرح کن دقیقاً با ذکرِ اسامی و مسئولیت
طوری که قبالً پذیرفتم من رابطِ سه نفر  دانم. همان من درموردِ کُروکی چیزی نمی"من بالفاصله گفتم: 

 ".تشکیالت بودم.  اطالّعی از چیزِ دیگری ندارمبا 
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 ".بخوابانیدش این مرتیکۀ امریکاییِ ضّدانقالب را"بازجویِ اصلی دادش باال رفت: 

ها با زور مرا خواباندند و دست و پایم را به تخت بستند.  بازجویِ اصلی به تهدیدِ  تا آمدم چانه بزنم، آن
بازجوی زیرشلوارپوش دوباره وساطت کرد، و خواست  زد. کمک داد ولی هنوز کابل نمی خودش ادامه می

بازجوی  که فُرصتی دیگر به من داده شود. بازجویِ اصلی پذیرفت و اُتاق را ترک کرد. کمک
دانیم که شما طرحِ جدیدی  ما می"زیرشلوارپوش دست و پایِ مرا باز کرد، و با من به صحبت پرداخت: 

ای،  های پایه ها را داریم. دربارۀ کمیته ها و کروکی ه بودید. ما همۀ طرحدهیِ تشکیالت ریخت برای سازمان
دهیِ جدیدتان اطالّعاتِ الزم را داریم. بیهوده خودت را اذیّت نکن. ما  واحدهای مستّقل، و نحوۀ سازمان

چیزِ کُروکیِ جدیدِ بخشِ شما را با خطّ و امضای خودت، که به جالل داده بودی، در اختیار داریم. تو 
اند و دیگر دنبالِ این کارها  ای به ما نخواهی گفت.  هدفِ ما این است که بدانیم چه کسانی وِل کرده تازه

ام، و بعضی  اند و ضّدانقالب. اطالّعاتی که از اوّل تا حاال برایت رو کرده نیستند، و چه کسانی هنوز خبیث
ز همین اسناد و منابعی است که در اختیار داریم و یا از آقا بوده، یا ا ها هم بدونِ اجازه و اطالّعِ حاج از آن

کنند. حتماً داستانِ آن فرد  کاری می اند و با ما هم طریقِ مسئوالنِ تشکیالتِ شما است که دستگیر شده
راهِ همسرش عازمِ تُرکیّه بود و ما تویِ راه گرفتیم و  های شما به هم دانی، که قبل از دستگیری را هم می

جا. خودت گزارشِ آن را از طریقِ خواهرِ این شخص در تشکیالتِ بخشِ خودت دریافت  ش اینا آوردیم
کردی و به جالل دادی. آن گزارش هم در اختیارِ ما است، و من قبالً آن را برایت خواندم. این فرد هم 

 ".کند کاری می از همان موقعِ دستگیری با ما هم
ها در اختیار داشتند.  همه اطالّعاتی که آن ینخورد از ا میام داشت به هم  و حالکشید  سرم سوت می

اند، یعنی شرایطی که بازجوها اطالعاتِ زیادی از  هایی که در چنین وضعیّتی قرار نگرفته برای آن
دادن  گیِ بازجویی پس  گی و پیچیده اصطالح مخفیِ مخالف در اختیار داشته باشند، چگونه تشکیالتِ به

های مخفی و مبارزه در شرایطِ خفقان، ازنظرِ  یشان قابلِ درک نباشد. در تشکیالتراحتی برا شاید به
ویژه نیروهای  اُصولی فرض بر این است که اطالّعاتِ سازمانِ مخفی را افرادِ خارج از تشکیالت، و به

د اطالعاتی ها هم افرادِ تشکیالتی نبای امنیّتی و پلیسیِ رژیم، نباید بدانند. حتّا در درونِ این سازمان
دادن و مقاومت کردن هم براساسِ همین  ها داشته باشند. بازجویی پس درموردِ سایرِ اعضا و دیگر بخش

که؛ وقتی کسی از چنین سازمانی بازداشت بشود، ازنظرِ  شود. یعنی این گذاری می ها پایه ها و شرط فرض
های تشکیالتِ خودش  ضا و دیگر بخشاطالّعاتی دستِ باال را داشته باشد. چراکه او درموردِ سایر اع

اطالّعاتی ندارد. درموردِ هسته و کُمیته و بخشِ خودش هم اگر اطالّعاتی داشته باشد، فرض بر این است 
باید مقاومت کند تا پُلیس باالخره بعد از  ها خبری ندارد. بنابراین، در چنین شرایطی، او  که پُلیس از آن

طورِ کامل کارش  یس از پیش بهکه پُل های گسترده، وقتی درموردِ ضربه مدتّی دست از سرش بردارد. امّا
ها کامالً  رود. در این موردها آن دادن به آن راحتی پیش نمی بازجویی پس جام داده باشد، موضوعِرا ان

ۀ اند، و یا در پروس های مختلف به دست آورده دستِ باال را دارند و با اطالّعاتِ زیادی که قبالً از راه
کنند. رو شدنِ اطالّعات به این  گان تنگ می اند، حلقه را بر همۀ دستگیرشدهها کامل کرده بازجویی
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گان وارد  و روان و استقامتِ دستگیرشده ای بر روح  ردکنندههای خُ شکل از طرفِ بازجوها، ضربه
 سازد.   می

کنی و  ؟  اعتراف میخوب، چی شد"به هر صورت، بازجویِ اصلی پس از چندی برگشت و پُرسید: 
 "؟نویسی یا نه می

ها را دارید، بنابراین چندتا اسمِ مُستعاری که  گویید کُروکی من چیزی یادم نیست. شما که می"گفتم: 
 "؟کند من به یاد داشته باشم چه کُمکی به شما می

ین مرتیکه را شیدش باال ام.  ورش دارید بککنیم که بیشتر یادت بیاوری خوب، ما کاری می"بازجو گفت: 
 ".تا یادش بیاید

هایم را از پُشت با چیزی بستند و چند دقیقه بعد مرا با زنجیری باال کشیدند. ناگهان درد و فشارِ  دست
ها و کِتف و گردنم احساس کردم. فقط یادم است که در حالتِ آویزان، بازجو داشت با  شدیدی روی مُچ

ها دوباره  داشتم، و  ظاهراً از هوش رفته بودم.  وقتی آنزد. ولی بعد دیگر چیزی به یاد ن من حرف می
ش بودم، امّا دیگر تمرکُزِ دُرست و حسابی نداشتم. وردند، من رویِ تختِ شکنجه درازکمرا به هوش آ

ای جُز پاسخ دادن نداشتم، چراکه دیگر  بازجویِ اصلی برگِ بازجویی را دوباره جلویم گذاشت. چاره
های مُستعارِ خودم و سه عُضوِ کُمیته را نوشتم، و  او اسم کنم. در جوابِ سئوالِتوانستم ب مقاومتی نمی

 یکی دو اسمِ مُستعارِ دیگر هم زیرِ هرکدام از اسامیِ اعضای کُمیته گذاشتم.
 "؟اش چی خوب، بقیّه"بازجو داد زد: 

 ".من هیچ یاد و اطالّعی از بقیّه ندارم"گفتم: 
  ".ویسگویم و تو بن خوب، من می"گفت: 

دو اسمِ مستعار را از روی کاغذی که در دست داشت خواند و حتّا گفت که در کُجای کُروکی   یکی
ر گفت که دیگر الزم نیست چیزی بنویسم.  کُروکیِ اصلی را که به خّطِ خودم بنویسم. بعد هم با تمسخُ

شما را، که به امضا و بینی که ما کُروکیِ بخشِ  می"بود، جلویم گذاشت که ببینم، و بعد هم گفت: 
خّطِ خودت هم هست، در اختیار داریم. احتیاجی هم به نوشتنِ تو ازنظرِ اطالّعاتی نداریم. این  دست

 ".کنیم بیشتر  برای شناختنِ میزانِ خباثتِ تو، و برای تکمیلِ پرونده است کاری که می
کمی بیش از دو هفته قبل از  کُروکیِ اصلی را نگاه کردم؛ همان بود که در آخرین دیدارمان، یعنی

کردم که قطعاً  دستگیری، خودم به جالل داده بودم و با خطّ و امضای خودم هم بود.  در این لحظه فکر 
که خودش فرار کرده ولی تمامیِ اسنادش به  اش دستگیر شده باشد، یا این یا باید جالل با تمامیِ مدارک

 ایم. ای اساسی خورده دیگر شکّی نداشتم که ضربه ها اُفتاده است.  هرطوری که بود، دستِ این
خوب، از  "های بازجویی از من امضا گرفت، بعد ناگهان پُرسید:  بازجویِ اصلی ابتدا برای تمامیِ برگ

 "؟چه خبر ʻکریمۥ
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 ".شناسم نمی  من کسی به نامِ کریم"گفتم:  

ر بخشِ شما بود، و تو خودت هم کنم تا یادت بیاید. تا چند ماه پیش د ات می نمایی من راه"گفت: 
 "؟آید وگور شد. حاال یادت می اش بودی. روزی هم ناگهان گُم سئولم

او شوکّه شده بودم. به هر  دانستم که منظورش چه کسی است، ولی از این سئوالِ من البتّه دقیقاً می
 ".دارمشد، دیگر اطالّعی از او ن ممن از وقتی کریم گُ"حال، مجبور بودم جوابی بدهم: 

 ".خوب، محضِ اطالّعِ تو، رفته خارج و در اسپانیا است"گفت: 
اش با تشکیالت، کریم  ما در بخشِ خودمان غیرمُستقیم اطالّع یافته بودیم که، بعد از قطع شدنِ رابطه

که اطالّعاتِ سپاه  کشید از این ام سوت می اند. حاال، من کلّه راهِ همسرش به خارج از کشور رفته به هم
اش به خارج  اش با تشکیالت و رفتن که قاعدتاً بعد از قطعِ رابطه  کرد در حالی ضیّۀ کریم را دنبال میق

بایست اهمیّتی برای رژیم داشته باشد. به هر صورت، در این فکر بودم که  ظاهراً ماجرای کریم نمی
این ضربه موضوعیّتی  گانِ بازجو چرا باید قضیّۀ کریم را پیش بکشد؟ ماجرای کریم برای دستگیرشده

ها بود دیگر در تشکیالت فعاّل نبود. بنابراین، احتمال داشت که کسی تا جایی تن  نداشت، چراکه او ماه
زد. احتمالِ دیگر هم این بود که  کس داشت حرف می  چیز و همه  کاری داده بود که دربارۀ همه به هم

 البتّهدانستند.  اش می ها در باره ره بود، و به این دلیل آنمورانِ اطالّعاتیِ سپاه و غیٴکریم فامیلِ یکی از ما
هایی را دربارۀ او به  احتمالِ بعدی هم این بود که کمیتۀ انقالبِ اسالمیِ محلّۀ کریم از اوّل مُرتّب گزارش

ی دانستند که او عُضوِ سازمانِ ما بوده است. زمان ها همیشه می داد، و بنابراین آن دادستانی یا سپاه می
شدند که شاید او پیکی بینِ داخل و خارج برای سازمان شده  ها حسّاس  هم که کریم ناپدید شد، آن

عنوانِ پیک یا  باشد.  واقعاً هم این احتمال وجود داشت که رهبریِ سازمان کریم را انتخاب نموده، و به
به این نوع  و دادستانی نسبت کادرِ تدارکاتی او را به خارج از کشور فرستاده باشد. در این دوره، سپاه 

ها   که آن افراد بسیار حسّاس بودند. موضوعِ کریم ازنظرِ اطالّعاتی اهمیتّی در بازجویی نداشت، امّا این
 دهنده بود. ای تکان کشیدند، خودش ضربه خِ من میدانستند و آن را به رُ قضّیۀ کریم را می

های بازجویی اُتاق  شده بودند. بازجویِ اصلی با برگ های صبح بود، و ظاهراً بازجوها دیگر خسته نزدیک
گوش کمی راه بُردند. بعد هم مرا  بازجوها هم زیرِ بغلم را گرفتند و مرا در حیاطِ سه را ترک کرد. کمک

 تحویلِ پاسدارهای کشیکِ بندِ یک دادند. 
 

 ام گیرم که در باورتان به خاک نشسته
 دار است ایتان زخمهای تیره ام از ضربه های جوان و ساقه

 کنید؟ با ریشه چه می             
 اید گیرم که بر سرِ این باغ بنشسته در کمینِ پرنده

 زنید پرواز را عالمتِ ممنوع می     
 کنید؟ های نشسته در آشیان چه می با جوجه
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 زنید گیرم که می          
 بُرید گیرم که می          
 کُشید گیرم که می          

 کنید؟ ها چه می رویشِ ناگزیرِ جوانه با
 )خُسرو گُلسُرخی( 

 
٥ 

 در راهرویِ بندِ یک...  بسته چشم
بند کُمک کرد تا به رویِ پتویم در داخلِ راهرو برسم. با زحمت و سختی رویِ آن دراز کشیدم.  نگهبانِ

نداشتم. احساس و حالتِ  کرد. هنوز حال و روحیّۀ بررسیِ وضعیّتِ پاهایم را پاها و تمامیِ بدنم درد می
ای را داشتم که کُنترلِ اُمور از دستش خارج شده باشد. فکر  خورده آدمِ غمگین و افسُرده و شکست

ام بیایند، بهتر است کمی استراحت کنم تا تمرکُز و توانم را  که دوباره به سراغ کردم قبل از این می
 تاحدّی به دست آورم.  

غریبی را در راهرو شنیدم. با  و یافته بودم که ناگهان صدای عجیبدر حالتِ درازکِش کمی آرامش 
توانستم جهتِ صدا و نوعِ آن را تشخیص  خوبی نمی داشتم، به وضعیّتی که از لحاظِ روحی و جسمی 

خِشِ کیسۀ پالستیکی است که روی زمین  شکم مُتوجّه شدم که صدا شبیه به خِ دهم. باالخره کم
طرفِ صدا گوش تیز کردم. بعد از چندین لحظه، از  ت به دیوار نشستم، و بهششود. فوری پُ کشیده می
شویی  طرفِ دست کشید و به سختی خودش را روی زمین می ای را دیدم که به بند زندانی زیرِ چشم

توانست  های پالستیکی پوشانده شده بودند، و طبعاً نمی شده و با کیسه رفت؛ هردو پایش پانسمان  می
شویی رساند.  بند او را دنبال کردم تا خودش را به دست راه برود. به هر حال، از زیرِ چشم روی پاهایش

سحرگاهی. سعی کردم تا رفیق عبدی را در راهرو پیدا کنم، ولی او دیگر  شوییِ صبح بود و نوبتِ دست
از زندانیانِ تویِ راهرو  جا کرده بودند. دقّت کردم تا ببینم آیا به احتمالِ زیاد او را جا سرِ جایش نبود؛ به
ها و  سلّولشناسم، ولی آشنایی را پیدا نکردم.  در این بند صدای باز و بسته شدنِ درِ  کسِ دیگری را می

کشید و به  خِشِ کیسۀ پالستیکی، و زندانیِ دیگری که خودش را رویِ زمین می گاهی هم خِش
 رسید.   رساند، مُرتّب به گوش می شویی می دست
رغمِ  کشیدم که علی اک خراب بود؛ ازلحاظِ جسمی و روحی چنان در درد بودم و رنج میام پ حال

خوابیِ شبِ پیش، نه از خواب خبری بود و نه از استراحت. به دیوار تکیه دادم تا وضعِ پاهایم را  بی
ر از تاول و اند، و زیر و رویِ پاهایم پُ تکاّیِ کوچولو شدهدیدم که هرکدام به اندازۀ یک مُ بررسی کنم. 

خونابه است. دستم را بُلند کردم تا توجّهِ پاسدارِ بند را جلب کنم. بعد از مدتّی آمد و درِگوشی پُرسید 
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ریزی و  خواهم.  گفتم که پاهایم نیاز به مُداوا و پانسمان دارند، وگرنه ممکن است خون که چه می

ه حرفی بزند. مدتّی بعد، صدای پایِ جدیدی را ک اش را کشید و رفت، بدونِ این عُفونت کنند. امّا او راه
سال  اش را رویِ زمین گذاشت. مردِ میان در بند شنیدم. شخصی به جلویِ پتوی من آمد و جعبۀ وسیله

کرد. به هر صورت، شروع به تمیز نمودن و ضّدعُفونی کردن و  رفه میای بود، که مرتّب هم سُ و بدقیافه
شویی رفتن  در پایان، دوتا کیسۀ پالستیکی هم به من داد که موقعِ دست مُداوا و پانسمانِ پاهایم کرد.

 ها استفاده کنم. از آن
ها ابتدا از زندانیانِ  شویی فرستادن، برخی از نگهبان تدریجاً در روزهای بعد متوجّه شدم که برای دست

، "اخالق خوش"های  نگهبان کنند.  بعضی از ها آغاز می سلّولداخلِ راهرو و بعضی هم از زندانیانِ داخلِ 
بار هم در پایانِ   بار در آغاز و یک  فرستادند: یک شویی، زندانیانِ راهرو را دو بار می در هر نوبتِ دست

بودند،   بسته اش شاید این بود که زندانیانِ داخلِ راهرو همواره چشم  شویی فرستادن.  دلیل سیکلِ دست
بنداش را بردارد. حُدودِ ساعتِ هفتِ صبح نگهبان  توانست چشم یزندانی م سلّولکه در داخلِ   در حالی

ضمن گفت که کاسۀ غذای خودم را هم، که  شویی بروم. در بند درِگوشی گفت که بُلند شوم و به دست
های پالستیکی را با هزار زحمت دُورِ  از شبِ پیش هنوز غذا در آن مانده بود، ببرم و بشویم.  کیسه

رفت. سعی کردم که بُلند شوم و راه بروم، ولی از فرطِ درد  ا دمپایی دیگر به پایم نمیپاهایم پیچیدم، امّ
کِشان به درِ اُتاقِ  شده خودم را روی زمینِ راهرو کِشان اُفتادم. بنابراین، مانندِ دیگر زندانیانِ شکنجه

شتم. بعد هم با که کاسه و لیوان و قاشقِ خودم را هم در یک دست دا  شویی رساندم، در حالی دست
بند در را پُشتِ  شویی شوم. نگهبانِ دست سختی و با تحمّلِ درد خودم را بُلند کردم تا بتوانم واردِ اُتاقکِ

 سرم بست، و داد زد که فقط ده دقیقه وقت دارم.  
یی شو طرفِ آن دو سه اُتاقکِ توالت و در طرفِ دیگرش هم دوتا دست  اُتاقِ نسبتاً بزرگی بود، که در یک

شویی و غیره، باید در  وجود داشت. همۀ کارهایمان را، از نظافت کردن و توالت رفتن گرفته تا ظرف
که  دادیم.  من نیازی به توالت رفتن نداشتم، زیرا از وقتی جا و در همان ده دقیقه انجام می همین

جا بود که با  آن شویی و اسفنجی در دستگیر شده بودم نه آبی خورده بودم و نه غذایی. مایعِ ظرف
هایم را شُستم. سپس آبی به سر و صورتم زدم تا سرِ حال بیایم و خودم را  ها سریع ظرف استفاده از آن

شویی را باز کرد تا من به جایِ خودم  برای ادامۀ بازجویی آماده کنم.  پاسدار سرِ ده دقیقه درِ اُتاقِ دست
های پالستیکی را درآوردم و کنار گذاشتم، تا  سهدر راهرو برگردم. وقتی به جایِ خودم رسیدم، کی

 ها استفاده کنم. دوباره بتوانم از آن
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٦ 
 ادامۀ بازجویی... 

هِ صبح، صدای پایی را شنیدم مُتعلّق به همان کسی که شبِ قبل مرا به بازجویی بُرده حدودِ ساعتِ نُ
تر شد، و  تر و نزدیک فت.  صدایِ پا نزدیکبود. با شنیدنِ این صدایِ پا بدونِ اختیار تپشِ قلبم باال ر

 ".پاشو بیا"یید کردم. دستور داد: ٴمن با عالمتِ سر تا "؟جعفر فرزندِ بشیر"سپس کسی درِگوشی پُرسید:
او درمقابل گفت:  "ها را روی زمین بگذارم. توانم آن اند و از درد نمی پاهایم پانسمان شده"جواب دادم: 

ام کرد  خُالصه، او کُمک ".کنم که راه بروی ات می هایت را بپوشان. من کُمکهای پالستیکی پا کیسهبا "
که بُلند شوم، و سپس زیرِ بغلم را گرفت تا بتوانم راه بروم. به سرِ بند که رسیدیم،گفت که پاهایم را 

لّه به یکی بُلند کنم تا واردِ زیرِهشت شویم. از زیرِهشت عُبور کردیم و پس از گذشتن از یکی دو پ یکی
پلّه  گوش رسیدیم، و سپس واردِ ساختمانِ بازرسی و بازجویی شدیم. پاسدار از طریقِ راه داخلِ حیاطِ سه

سختی و با تحمّلِ دردِ زیادی  مرا باال بُرد، و در طبقۀ دوّم در گوشۀ راهرو رو به دیوار گذاشت و رفت. به
یدم، و حتّا از فرطِ دلهُره و اضطراب و درد، شن توانستم سرِپا بایستم. صدای تپشِ قلبِ خودم را می می

ای نداشت. ابتدا کمی از خودم  کردم خودم را کُنترل کنم، ولی فایده بدنم به لرزش اُفتاده بود. سعی
طورِ کلّی، مکانیزمِ دفاعیِ طبیعیِ  شرمنده شدم ولی بعد فکر کردم که لرزش در انسان، و حیوانات به

مدتّی، لرزشِ بدنم متوقّف شد و آرامشی نسبی پیدا کردم. سعی  بدن است. به هر صورت، بعد از
های بازجویی بپردازم، و خودم را  تحلیلِ مسأله و کردم که حواسّم را مُتمرکز کنم و به بررسی و تجزیه می

برای موردهای احتمالی آماده کنم. در همین فکرها بودم که کسی رسید و دستم را گرفت، و مرا به اُتاقِ 
جا مرا روی صندلی نشاند، و شروع به صحبت کرد. از صدایش فهمیدم که او همان  یی بُرد. در آنبازجو
بازجوی زیرشلوارپوشِ دیشبی است؛ البتّه حاال شلوار و کُتِ بلندی به تن داشت. برگِ بازجویی را  کمک

ست، کور گی کار تمام شده ا اگر فکر کردی که به همین ساده"روی دستۀ صندلی گذاشت، و گفت: 
 "کنم، دقیق جواب بده. هایی که می خواندی.  به این سئوال

کلّیۀ قرارهای تشکیالتیِ "های دیشبی بود:  شده روی برگِ بازجویی، یکی از همان سئوال نوشته سئوالِ
 "؟خودت را با ذکرِ مکان و زمان و اسامی و غیره بنویس

و جوابِ دیشبی ربطی به وی   ام؛ گفت که سئوال اعتراض کردم که من دیشب دو بار این قرارها را نوشته
ویسم که ن هایی را میخواست ببیند که آیا من دقیقاً همان پاسخ ندارد، و من باید از نو بنویسم. طبعاً می

هایم پیدا کند. به هر صورت، به  تواند اشتباه و تفاوتی در نوشته کرد که می دیشب نوشته بودم. فکر می
وشته بودم، باز هم از نو نوشتم. پس از مُدتّی برگشت و نگاهی کرد و سپس همان شکلی که دیشب ن

ضمن تهدیدم کرد  در ".های سیاسیِ خودت را از اوّل تا آخر بنویس کلّیۀ فعالیت"جدیدی داد:  سئوالِ
کرد. سروکار پیدا خواهم  "اُتاقِ تعزیر"ها کشف کنند، دوباره با کابل و  که اگر مطلبی را جا بیاندازم و آن
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اندیشیدم که چه چیزی را باید بنویسم یا ننویسم، و اساساً بهتر است از کُجا  بعد از رفتنِ او با خود می

که اسمِ واقعیِ مرا  کنم؟ آیا دربارۀ دورانِ قبل از انقالب چیزی باید بنویسم یا نه؟  با توجّه به این  شروع
ربارۀ فعالیتِ خودم در خارج از کشور هم کردم که بهتر است چند جُملۀ کلّی د دانستند، فکر  می

به تشکیالتِ  ٦٠شان ندهم. دربارۀ بعد از انقالب، فقط نوشتم که از سالِ  ای به دست بنویسم، تا بهانه
 ام. آذر پیوسته و سه سالِ گذشته تا زمانِ دستگیری را با این سازمان در ارتباط بوده ١٦ فداییانِ

بازجو و بازجویِ اصلی باهم واردِ اُتاق شدند.  بازجویِ اصلی  مککه ک حدوداً یک ساعت گذشت تا این
 "؟ای هم داشتی تویِ خانه جاسازی"برگِ بازجویی را برداشت و بررسی کرد. سپس ناگهان پُرسید: 

  ".نه، چیزی برای مخفی کردن نداشتم"گفتم: 
ایم.  جا آورده رده و به اینات جمع ک ات را جمع کُن که دروغ نگویی. همه چیز را از خانه حواس"گفت: 

 ".ضربه شالّق دارد. خالصه این موضوع یادت نرود هفتادوچهارهر دُروغی 
امکان داشت که واقعاً خانه را زیرورو کرده باشند و همه چیز  طرف  ل و وضعِ عجیبی بودم. از یکدر حا

 باشند. از طرفِ دیگر نیز ن گرفتهشان اُفتاده باشد، و حتّا کِتی و بهار را هم اسیر و گروگا به دست
زد تا ببیند که آیا من اعتراف به داشتنِ جاسازی در خانه  احتمالِ زیادی داشت که بازجو کلک می

کنم یا نه؟ موضوعِ کابل هم مانندِ شمشیرِ داموکلس باالی سرم بود. بنابراین، مغزم مُدام فرمانِ  می
کردم که طبقِ  ه هنوز تازه و زنده بود. فکر میکرد، چراکه یادِ دردِ شالّق و شکنج احتیاط صادر می

اش بر من ثابت شود. امّا با توجّه  که خالف استراتژیِ کلّیِ خودم، هیچ چیزی را ابتدا نباید بپذیرم تا این
زیادی در یکی دو جاسازی در خانه داشتم، و مطمئن نبودم که در غیبتِ من آیا ١٣که مالتِ به این

حواسّم جمع است. "ه و از بین بُرده است یا نه، بنابراین با احتیاط جواب دادم: ها را پیدا کرد همسرم آن
من چیزِ مهمّی در خانه نداشتم. فقط نشریّه و اعالمیّه و چیزهای معمولیِ دیگری بود که نیازی به 

 ".جاسازی نداشت
    "؟داشتی م و معمولی را در کُجا نگه میهّخوب، همین چیزهای غیرم"بازجو پُرسید: 
  ".خصوصی نداشتم؛ تویِ کشوی همان میزِ تحریرم بودند جایِ به"جواب دادم: 

  "کُپی و غیره چی؟ قُرصِ سیانور، اسلحه، ماشینِ چاپ، ماشینِ پُلی"بُرسید: 
  ".ابداً چنین چیزهایی نداشتم"گفتم: 

  "؟ای در محّلِ کارت، برای سازمان چه کارهایی کرده"پُرسید: 
 ".هیچ کاری. اصالً کسی در سازمان از محّلِ کارِ من اطالّعی نداشت مطلقاً"جواب دادم: 
ایم؟ در آن سطحی که تو در  کنی که ما احمق مگر چنین چیزی ممکن است. فکر می"بازجو گفت: 

چیز را  کردی. ما همه  خانه برای تشکیالت کارهای نُفوذی می سازمان فعّال بودی، حتماً در وزارت
 ".ات بسوزد ات به حالِ خودت و خانواده ست که دلدانیم، و بهتر ا می

جا هم   ام. در هیچ ای برای سازمان نکرده ام هیچ ارتباطی به سازمان نداشت. هیچ جاسوسی شغل"گفتم: 
 ".ام نُفوذ ننموده
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  "؟گونه پیدا کردی اصالً تو کارت را در وزارتِ کشاورزی در چه تاریخی و چه"دفعه پُرسید:  بازجو یک
ام، که هیچ ارتباطی با  کالسیِ قدیمی ماه پیش، از طریقِ یک هم هفت یا هشتمن "دادم: جواب 

 ".سیاست نداشته و ندارد، این شُغل را در وزارتِ کشاورزی پیدا کردم
 "؟کردی قبل از آن در کُجاها کار می"پُرسید: 

هم در دانشگاهِ تهران و های علمی و صنعتی، و قبل از آن  پیش از آن در سازمانِ پژوهش"جواب دادم: 
   ".دانشگاهِ ملیّ بودم

کردی، بفرما بگو که به  خوب، تو اگر کارِ نُفوذی نمی"بازجو کمی مکث کرد، و سپس ناگهان گفت: 
 "گانِ مجلس چه ارتباطی داشتی؟ کردی، و با نماینده آمد می و مجلسِ شورای اسالمی چرا رفت

حاال که بازجوها   "فاز از من پرید. برقِ سه"قولِ معروف  ، بهوقتی این موضوع را از زبانِ بازجو شنیدم
دادم. بنابراین،  بایست که پاسخی می توانستم آن را کتمان کنم و می دانستند، دیگر نمی قضیّه را می

های تبریز در مجلس، از دوستانِ دورانِ تحصیلِ من است  یکی از نماینده"توضیحِ زیر را به بازجو دادم: 
گی داریم. او از روی رابطۀ دوستانه، و به دلیلِ تخصّصِ من  آمدِ خانواده و م رابطۀ نزدیک و رفتو ما باه

عنوانِ مهمانِ او به مجلس بروم. ایشان که رئیسِ کُمیسیونِ  در اُمورِ ژنتیک، اصرار داشت که من به
در  و اصالحِ نژاد عنوانِ مُشاور در اُمورِ ژنتیک خواستند که من به کشاورزی مجلس هم هستند، می

عنوانِ میهمان شرکت کردم امّا کارِ دائم  یا دو بار به  نم. من فقط یکهای آن کُمیسیون شرکت ک جلسه
در کُمیسیون را نپذیرفتم.  اگر قصدِ نُفوذ و جاسوسی داشتم، طبعاً کار کردن در کُمیسیون را قبول 

های  یسیون مُشاور باشم ولی من به دلیلکردم. ایشان اصرارِ فراوانی داشتند که من در آن کُم می
آوردم تا بتوانم او را قانع  جا باشم. بنابراین، باید عُذر و بهانه می توانستم آن سیاسی و تشکیالتی نمی

 ".رابطه تحقیق کنید توانید از ایشان در این  کنم. شما می
و واقعاً چه قصدی داشتی و چه ما این کار را خواهیم کرد، و بعداً معلوم خواهد شد که ت"بازجو گفت: 

  ".ای کارهایی کرده
قولِ معروف باالی منبر رفت و موعظه  بازجویِ اصلی سپس موضوع را عوض کرد، و برای یک ساعت به

خواست نشان دهد و ثابت کند که جمهوریِ اسالمی حّق است و تمامیِ  طورِ کّلی، می کرد. به
پوزیسیون اُهای  اضی رفت و از دیدِ خودش به نقدِ تمامیِ گروهاش ناحّق هستند. او تنهایی به ق مُخالفان

شما سیاستِ براندازی داشتید، انبارِ اسلحه "و چنین گفت:  که باالخره رسید به گروهِ ما اینپرداخت، تا  
ایم: از  داشتید، نُفوذی داشتید، گروهِ ویژۀ ترور و مُصادره داشتید، و غیره. ما همۀ شما را دستگیر کرده

ها پیش با ما  های کُردستانِ شما، که سال ادرهای رهبری گرفته تا اعضای مسئول و فعّال. از بچّهک
ایم و اغلب هم با ما  زدند. ما همه را گرفته جنگیدند، گرفته تا کسانی که در گنُبد تیرِ خالص می می
های  جدید مسئولیّت دهی هایی که در تشکیالتِ گذشته و یا در سازمان کنند، مخصوصاً آن کاری می هم
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کاری کنی تا شاید بتوانیم  کلیدی داشتند. پروندۀ تو هم سنگین است. بهتر است که شروع به هم

   ".ات بکنیم کُمک
ها را با همه  دانستم که قطعاً همین مسأله سپس هردو بازجو بیرون رفتند، و مرا تنها گذاشتند. می

کاری بکشانند. به فکر فُرو رفتم که بازجوها  ا به همشان این است که افراد ر کنند، و سعی مطرح می
که نزدیکِ ظهر  ساعت در آن اُتاق تنها بودم تا این ای دارند؟  خُالصه نیم عمالً و احیاناً چه قصد و برنامه

 بازجو برگشت و مرا روانۀ بند نمود. کمک
   
٧ 

 های پالستیکی... کیسه
ام ابداً خوب  را به روی پتویم رساندم. حالِ جسمی و روحیشده و دردِ فراوان خودم  با پاهای پانسمان

شد که نه خواب و نه خوراک و نه آرامش داشتم. کمی برنجِ سرد  وچهار ساعت می نبود؛ نزدیکِ بیست
گی به دیوار  ام بود امّا میل به خوردنِ چیزی نداشتم. از فرطِ خسته ام و چایِ سرد در لیوان در کاسه

های  را بستم. ظاهراً خوابم بُرده بود، چراکه با سروصدای کشیده شدنِ کیسه تکیه دادم و چشمانم
شده با پاهای زخمیِ  پالستیکی بررویِ زمین ناگهان از جا پریدم. بعدازظهر بود و زندانیانِ شکنجه

کشاندند. انسان در  شویی می طرفِ دست های پالستیکی خودشان را روی زمین به پیچیده در کیسه
کند؛ دُرست مانندِ کودکی که در جایِ ناآشنایی گم شده باشد  هایی حالتِ عجیبی پیدا می چنین لحظه

شویی و  ها، غذا، دست جا غریبه بود. دیوارها، نگهبان چیز در این  و نتواند پدر و مادرش را پیدا کند.  همه
نیانِ دیگر در انسان دردی و نزدیکیِ فراوان با زندا رسید. فقط حّسِ هم غیره همه ناآشنا به نظر می

ناک  آمد. واقعاً افسُرده و غم همه ظلم و بربریّت به درد می یناز ا شد. جسم و روانِ زندانی تقویت می
 لناک.های هُو یّت و مدنیّت در این دخمهشدی از سالّخیِ انسان می

یشتری دربارۀ سیستمِ تا شب اتّفاقِ مهّمِ دیگری روی نداد. من از این فُرصت استفاده کردم تا اطالّعاتِ ب
بند به بررسیِ راهرو  چشمها و زندانیانِ داخلِ راهرو و غیره به دست آورم. از زیرِ  سلّولبند، و موقعیّتِ 

وُرودی وجود دارد، و   متوجّه شدم که پس از داخل شدن به بند، در طولِ دیوارِ سمتِ چپ سه پرداختم.
، از داالنِ دوّمی سلّولنخستین داالن صدای باز شدنِ درِ دو  شوند؛ از هایی باز می ها به داالن ظاهراً آن

دیگر به گوش  سلّولِ، و از داالنِ سوّمی هم صدای باز شدنِ درِ چهار سلّولصدای باز شدنِ درِ چهار 
شمارۀ یازده، در همان دیوارِ  سلّولِدر آن سه داالن قرار داشتند.  درِ  سلّولرسید. یعنی مجموعاً ده  می

شویی سمتِ چپ قرار داشت.  شد.  بعد از آن توالت و دست پ، مُستقیم به راهرویِ بند باز میسمتِ چ
اصطالح گرم کردنِ تمامیِ این بند.  در تهِ بند یک بُخاریِ نفتی یا گازوئیلیِ بزرگ قرار داشت برای به

و دو اُتاق هم برای  سلّولودو  طرفِ سمتِ راستِ بند هم مُشابهِ سمتِ چپ بود. بنابراین، مجموعاً بیست
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شویی در این بند وجود داشت. دیوارها اغلب بسیار کُلُفت بودند، و کّلِ بند هم تاریک و  توالت و دست
 رسید. نمور و کُهنه و قدیمی به نظر می

ها یک نفر و یا در برخی  سلّولشویی، تدریجاً فهمیدم که اغلبِ  های دست در روزهای بعدی در نوبت
بند بر چشم نشسته و یا  ندانی دارند. تعدادِ زیادی زندانی هم همیشه در راهرو، چشمموردها دو نفر ز

که در طبقۀ اوّلِ  ٢چنین بندِ  و هم ،١ها بعد، از طریقِ دیگر زندانیان، دریافتم که بندِ  ایستاده بودند. ماه
شوند. ظاهراً با  ده میگانِ جدید استفا رویی واقع بود، بیشتر برای بازجوییِ دستگیرشده روبه ساختمانِ

که  ،٦و  ٥و  ٤و  ٣تدریج، به بندهای دیگر یعنی بندهای  زندانیان، به ییپایان یافتنِ مراحلِ اصلیِ بازجو
 ٢و  ١شدند. به این ترتیب، در بندهای  های باالی این دو ساختمان قرار داشتند، مُنتقل می در طبقه

های سیاسی  های مُهمّی در سازمان نیانی که مسئولیّتشد. زندا گانِ تازه جا باز می برای دستگیرشده
که  شدند یا این ای بودند، معموالً در راهرو نگه داشته نمی شده باال و شناخته ی  داشتند و یا افرادِ رده

کردند که  های اوّلِ بازجویی تالش می چنین، در مرحله ماندند. هم برای مدّتِ بسیار کوتاهی در راهرو می
های دور از هم در یک بند و یا یکی را در  سلّولپرونده را در بندهای مختلف، یا حّداقل در  افرادِ هم

 ها به حّداقل برسد.  و دیگری را در راهرو، نگه دارند تا امکانِ تماس و مبادلۀ اطالّعات بینِ آن سلّول
مانندی گذراندم.  بوسبسته در راهرویِ بند بینِ خواب و بیداری و در حالتِ کا شب تا صبح را چشم  آن

ام آمد و باز مرا به طبقۀ دوّمِ ساختمانِ بازجویی بُرد، و در همان  حُدودِ ساعتِ نُهِ صبح پاسداری به سراغ
جا ماندم تا باالخره کسی دستم را  ساعت آن ای رو به دیوار گذاشت و رفت. حدودِ نیم راهرو در گوشه

دار نشاند و رفت. مدتّی تنها  بُرد، و روی همان صندلیِ دستهگرفت و مرا تویِ همان اُتاقِ بازجوییِ سابق 
راه با یکی از  جا بودم، که باز به مُطالعۀ دستۀ چوبیِ صندلی پرداختم. باالخره، بازجویِ اصلی همدر آن
اش را گرفت، تا  بازجوها داخلِ اُتاق شدند. بازجو شروع به صحبت کرد و ابتدا دنبالۀ بحثِ روزِ قبل کمک

های مُخالفِ جُمهوریِ  مُانِ خودش با استداللِ سیاسی و ملیّ و مذهبی ثابت کند که تمامیِ گروهگ به
چنین گفت:  اند. امّا او بالفاصله هم اند، و درنهایت به غرب یا شرق وابسته اسالمی به مردم خیانت کرده

گانِ  هها و گردانند انِ گروهشود، ولی تمامیِ رهبر های صادق و خوبی هم یافت می شان آدم البتّه در بین"
سپس، کمی مرا نصیحت کرد و از تار و تیره بودنِ آیندۀ من در  ".اصلی وابسته به شرق و غرب هستند

ام سخن گفت. درنهایت، به مطلبِ اصلیِ خودش، که دیروز هم مطرح کرده بود،  زندان و سنگینیِ پرونده
من هم   ".کاری بکنی ات، با ما باصداقت هم انوادهبهتر است برای نجاتِ جانِ خودت و خ"رسید و گفت: 

منظورت را "گونه درخواست، خودم را آماده کرده بودم، گفتم:  که شبِ قبل برای پاسخ دادن به این
 بازجو در ادامه چنین توضیح داد: "؟تر صُحبت کنی فهمم. مُمکن است کمی واضح خوب نمی

کاری کنی. ما  باید با ما هم تر شود،  ات سبُک و مُجازات خواهی که جانت را نجات بدهی و حُکم اگر می"
های پایینی را نداریم.  ایم، ولی قصدِ دستگیریِ همۀ الیه های باالی تشکیالتِ شما را جمع کرده الیه
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خواهیم با استفاده از خودِ شماها بقیّه را که هنوز در بیرون هستند متشّکل نگه داریم تا تدریجاً با  می

 ".شان را نجات دهیم ها را به راهِ راست هدایت کنیم و جان و عاقبت کاریِ خودمان آن مهدایت و ه
زدم  ای در سر دارند و برنامۀ کارشان چیست، خودم را کامالً به نفهمی  که بدانم دقیقاً چه نقشه برای آن

 "؟خواهید من چه کار بکنم شوم که می دُرست مُتوجّه نمی "و پُرسیدم: 
وجور  ای، و شروع به جمع هیم تو را بیرون بفرستیم تا وانمود کُنی که دستگیر نشدهخوا می"گفت: 

 ".کنی ها را مانندِ سابق هدایت می کنیم، و تو بچّه ها بکنی. بعد باهم خطّ و رهنمود تهیّه می کردنِ بچّه
ودِ من ساخته کاره نیستم.  چنین عملی از توانایی و شخصیّت و وُج من این"من بالفاصله جواب دادم: 

کاری با شما ندارم. بهتر است سُراغِ همان کسانی بروید که مُدعّی هستید  نیست. اعتقادی هم به هم
 ".اند چنین کارهایی را با شما بکنند حاضر شده

نهاد را با تو مطرح  ت و کُمک این پیششود. من از بابتِ انسانیّ این تصمیم برایت گران تمام می"گفت: 
 ".کردم

گونه  خواهم. این من به چنین انسانیّتی اعتقاد ندارم، و چنین کُمکی را هم از شما نمی"ادم: جواب د
 ".عملی از من ساخته نیست و نخواهم کرد

کاریِ تو واقعاً نیازی داریم. جالل و صمد و دیگران  شو.  فکر کردی که به هم بُرو گُم"بازجو داد زد: 
اصطالحِ خودتان قهرمان و شهید بشوی،  خواهی به د. تو اگر میکنن دارند با کمالِ میل این کار را می

 ".بفرما بشو
طلبی ندارم.  امّا کاری هم که تو  بازی و شهادت وجه اعتقادی به قهرمان شدن و قهرمان به هیچ"گفتم: 

م و پذیر خواهی بکنم، نه از من ساخته است و نه اعتقادی به آن دارم.  بنابراین، چنین کاری را نه می می
 ".کنم نه می

ای را  بازجو بالفاصله برگِ بازجوییِ تازه اش را گرفت و رفت. کمک بازجویِ اصلی ناگهان و با عصبانیّت راه
 ".کلّیۀ قرارهای تشکیالتیِ خودت را با زمان و مکان دقیق بنویس"جلوی من گذاشت: 

الکیِ سابق را دقیق دوباره نوشتم. ای نداشت. همان قرارهای  ام، ولی فایده اعتراض کردم که قبالً نوشته
که در  تا این ؛نوشتم کردم، ولی درنهایت جوابی   داد و من هم اعتراض تکراریِ دیگر هم  دو سه سئوالِ

دانی  دربارۀ فعالیتِ سیاسی و موقعیّتِ تشکیالتیِ همسرت هرچه می"آخر این سئوال را مطرح کرد: 
 "؟بنویس
وهشت ساعت از دستگیریِ من  ل اُتاق را ترک کرد. حُدودِ چهلبازجو بعد از دادنِ این سئوا کمک

 جا هیچ سئوالِ گذشت و کلّی فشار و شکنجه مُتحمّل شده و بازجوییِ فراوانی هم شده بودم، و تا این می
مُستقیمی از من دربارۀ همسرم نکرده بودند. حاال، ناگهان یادشان اُفتاده بود که ورقِ همسر را رو کنند.  

ها را  کاری با آن خواهند از این طریق فشار را بررویِ من بیشتر کنند تا احیاناً هم ود که میروشن ب
گونه موضعی باید بگیرم که خودم  تحلیلِ بیشتری در این رابطه پرداختم: چه و بپذیرم. به تفکرّ و تجزیه

فشار قرار گیرد و  ازلحاظِ سیاسی و شخصیّتی سالم بمانم، و در عینِ حال باعث نشوم که همسرم تحتِ
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احیاناً به خطر بیُفتد؟ بعد از کلّی اندیشه و کلنجار رفتن با خودم، باز به این نتیجه رسیدم که باید 
 اند یا نه؛ اصالً همسرم را گرفته تر شروع کنم تا ببینم که آیا براساسِ استراتژیِ کلّیِ خودم از ساده

ام را بگیرم. بنابراین، فقط یک جملۀ کلّی  های بعدی صمیمگاه، براساسِ شرایط و اطّالعاتی که دارم، ت آن
گاه فعالیتِ سیاسی و رابطۀ تشکیالتی نداشت. او زنی  من هیچ همسرِ"و مُحکم در جوابِ سئوال نوشتم: 

 ".کند داری می داری و بچّه دار است و کارِ خانه خانه
گویند ولی ما معموالً نشان  ا میهمه اوّل همین ر "بازجو برگشت و جوابِ مرا خواند و گفت:  کمک

سپس  ".گویند. درموردِ تو هم همین را نشان خواهیم داد ها دُروغ می دهیم که در اغلبِ موردها آن می
تر از روزهای  رسید، حتّا آرام مرا راهیِ بند کرد.  بعدازظهرِ روزِ جُمعه بود و بند خیلی آرام به نظر می

 دیگر.
 

 اماندۀ منخونِ جُد وان!  شاخۀ همارغ
 آسمانِ تو چه رنگ است امروز؟

 ست هوا؟ آفتابی
 ست هنوز؟ یا گرفته

 من در این گوشه که از دنیا بیرون است
 آفتابی به سرم نیست
 از بهاران خبرم نیست

 بینم دیوار است چه می آن
 آه این سختِ سیاه

 چنان نزدیک است آن
 کشم از سینه نفس که چو برمی

 گرداند نفسم را برمی
 نان بسته که پروازِ نگهره چ

 ماند قدمی می در همین یک
 کورسویی ز چراغی رنجور

 ست پردازِ شبِ ظُلمانی قصّه
 گیرد نفسم می

 ست ... جا زندانی که هوا هم این
 سایه( –)هوشنگ ابتهاج 
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 انفرادی... سلّولِ
د، دراز کشیدم تا استراحتی زنن بند، با این تصوّر که احتماالً دیگر آن روز صدایم نمی در راهرو زیرِ چشم

های پالستیکی از جا پریدم. نوبتِ  خِشِ کیسه که از صدای خِش بکنم. ظاهراً خوابم بُرده بود چون
ام هم مقداری  ام کمی غذا و در لیوان شوییِ عصر بود. وقتی رفتم و برگشتم، دیدم که در کاسه دست

ای  شتم. شب فُرصتی یافتم تا دربارۀ قرارهای الکیاند، امّا هنوز هم اشتها برای هیچ چیز ندا چای ریخته
که برای روزهای شنبه و دوشنبۀ هفتۀ بعد نوشته بودم اندکی بیندیشم. من قرارها را عمداً برای آن 

دانند که من همیشه دو سه روز  مورانِ تعقیب و مُراقبت احیاناً میٴکردم ما که فکر می ها نوشتم، چون روز 
خواستم که قرارها  گذاشتم. بنابراین، می ل با اعضای کمیتۀ خودمان قرارِ مالقات میبعد از قرارم با جال

شد دوباره خطرِ شالّق و  وقتی الکی بودنِ قرارها رو می سابق و باورکردنی باشند.  البتّهروی همان روالِ 
فشار را از  شود ساختم، تا به هر طریقی که می بایست دلیل و توجیهی هم می بود. می شکنجه در کار 

 خودم دور کنم.  
کرد، موضوعِ بسیار مهّمِ دیگر سئوالی بود که بازجو  غیراز موضوعِ قرارها، که طبعاً ذهنم را مشغول می

در پایانِ جلسۀ بازجوییِ قبلی در رابطه با کِتی کرده بود.  بنابراین، ذهنم شدیداً مشغول و نگرانِ موضوعِ 
ونیم  سال اند یا نه؟  دخترم بهار را چی؟  آیا او هم، که یک ستگیر کردههمسر و دخترم بود: آیا کِتی را د

ها داشت  گونه فکرها و نگرانی برد؟ خالصه، آن شب این سر می  گاه به بیشتر ندارد، االن در این بازداشت
شد. در همین حالتِ پریشان و  کردم که بتوانم کمی بخوابم، نمی کرد. هر کاری هم می ام می دیوانه

گی بودم که ناگهان، حُدودِ ساعتِ دوازدهِ شب، صدای وحشتناکِ شالّق زدن و فریاد و  گران و خستهن
ضَجّۀ یک زنِ زندانی بُلند شد. من که روی پتو دراز کشیده بودم، بالفاصله از جا پریدم و نشستم. از زیرِ 

شان نشسته و بسیاری  در جایزندانیانِ داخلِ راهرو هم مانندِ خودم  بند متوجّه شدم که تمامیِ  چشم
اند. بازجویی و شکنجۀ آن زنِ زندانی حدودِ یک ساعت ادامه داشت. ما هم به  سرِ غم بر زانو گذاشته

شدیم. این نوع غم و رنج معموالً از دردِ شکنجۀ خودت بدتر و  راهِ او شکنجۀ روحی و روانی می هم
تر از  یژه زندانیانِ زن، حّداقل برای من، بسیار دردناکو شدیدتر بود. شنیدن درد و ضجّۀ زندانیانِ دیگر به

خواستم از ناتوانی فریاد بکشم و گریه کنم، ولی حتّا تواناییِ این کار را هم  شکنجۀ خودم بود. می
آمد. پتو را رویِ سرم  ای از من بیرون نمی نداشتم. بُغض گلویم را می فُشُرد امّا صدایِ فریاد و گریه

داد، چه رسد به  شدّت آزارم می که همسرم را دستگیر کرده باشند به یستم. فکرِ اینکشیدم و آرام گر
که او را شکنجه هم بکنند. تا صبح خواب به چشمم نرفت. جسماً و روحاً در عذابِ شدیدی بودم.  این

 های خودم را تا حّدِ زیادی از دست داده بودم. تمرکُز و توانایی
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... 
 زیرِ شب

 ستوری زخمیچون            
 سُم بر زمین کوفتم

 و گریستم                  
 ستاره
 ویران بود      
 های خونین را نشنید کس ضجّه هیچ

 ای خونین با حنجره
 نعره کشیدم                     

 کس بارانِ خون را ندید هیچ
... 

 پور( )سعید سُلطان
 

خواستند همۀ  کردند. می های شب شروع می از میانهشویی فرستادنِ صبح بود که البتّه آن را  نوبتِ دست
 "کُفّار"ها همواره اُمیدِ کوچکی داشتند که ما  شویی بفرستند. آن زندانیان را قبل از طلوعِ آفتاب به دست

بار   هدایت بشویم و شروع به وُضو گرفتن و نماز خواندن و عبادت کنیم. این "راهِ راست"شاید به 
ای  زندانیانِ تویِ راهرو شروع کرد. توالت رفتن خودش تنوّعی بود و چند دقیقه بند ابتدا از نگهبانِ

شویی خودش را کمی سرِ حال بیاورد. بعد از  بند در اُتاقِ دست فُرصت، که زندانی بتواند بدونِ چشم
م دانگ مُتمرکزِ هفتۀ بعد کردم؛ فشار و سختیِ زیادی در انتظار شویی، حواسّم را شش برگشتن از دست

کردم.  برای صبحانه، باز نان و پنیر و چای دادند. بعد از  بایست خودم را برای آن آماده می بود و می
ام را هم سر کشیدم. ساعتِ نُهِ  ای نان و پنیر خوردم و جیرۀ چای بار لُقمه شصت ساعت، برای نخستین 

همان روال و همان مکان و همان  ام آمدند و دوباره مرا برای بازجویی بُردند؛ صبحِ روزِ شنبه به سراغ
امروز معلوم خواهد شد "های قبلی تکرار شدند. بعد از اندکی سر و کلّه زدن، باالخره بازجو گفت:  سئوال

او  ".ای، و ما هم درمقابل به همان ترتیب با تو برخورد خواهیم کرد که تا چه اندازه صادقانه عمل کرده
زدم که بعد از ناهار باز هم به  ت مرا به بند فرستاد. حدس میهای بیشتری هم کرد، ولی درنهای صحبت

ام بیایند، چراکه نخستین قرارِ الکی را برای بعدازظهرِ روزِ شنبه نوشته بودم. برای ناهار چند  سراغ
ام حاال خیلی زیادتر  شویی مُنتظر نشستم؛ دلهره و نگرانی قاشقی غذا خوردم و پس از رفتن به دست

ساعتِ دو صدای پایِ آشنایی داخلِ بند شد، همان صدای پایی که شبِ اوّل مرا برای  شده بود. حدودِ
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که در جلویِ پتوی من  بازجویی بُرده بود.  با دلهُره ولی دقیق مسیرِ صدای پا را دنبال کردم، تا این

ت را جمع های کلّیۀ وسیله"مُتوقّف شد. شخصی اسمِ من و پدرم را درِگوشی پُرسید و سپس دستور داد: 
صدا داشت که وُرودِ مرا روزِ اوّل در  این شخص صدای خاصّی مانندِ آن فردِ نازک "ام بیا. کن و دنبال

ای هم پوشیده  خورده های صدادار و واکس دفترِ زندان ثبت کرد؛ کُت و شلواری به تن داشت و کفش
گاه، و کسی  نِ اداریِ این بازداشتزنند. ظاهراً از مسئوال صدا می "جاللی"بود. بعدها فهمیدم که او را 

هر تصمیمی در این موردها  داد.  البتّه بندها را انجام می انتقالِ زندانیان در داخل یا بینِ و بود که نقل
 با بازجوی اصلیِ زندانی بود و جاللی فقط اجرای آن را بر عُهده داشت.   درواقع

شده، با درد دنبالِ جاللی راه اُفتادم. او از  ی پانسمانهایم را جمع کردم و با پاها به هر صورت، من وسیله
جا درِ آهنیِ آخرین  ها در دیوارِ سمتِ چپِ راهرو داخل شد و مرا به تهِ داالن بُرد. آن یکی از وُرودی

را پُشتِ سرم  سلّولای صحبت درِ آهنیِ  را باز کرد و دستور داد که داخل شوم. سپس، بدونِ کلمه سلّول
بار   بسیار کوچکی یافتم. برای نخستین سلّولِبندم را که برداشتم، خودم را در  چشم بست و رفت.

 سلّولدر آن بند هستم. این  ٣شمارۀ  سلّولِاحساسِ اسارتِ واقعی داشتم. بعدها فهمیدم که من در 
تر از دو متر عرض داشت. درِ آهنیِ آن فقط یک سوراخِ کوچکِ  کمی بیش از دو متر طول و کمی کم

هم از بیرون با ورقۀ آهنیِ نازکِ مُتحرّکی پوشیده شده بود. در  رد در باال برای مُراقبت داشت که آنگِ
باالی دیوارِ مقابلِ درِ آهنی، پنجرۀ کوچکی بود که از داخل با توریِ فلزّی و از روی آن هم با پالستیکِ 

هایی آهنی  گوش هم با میله چکِ سهرنگی پوشیده شده بود. این پنجره از بیرون یعنی در حیاطِ کو زرد
آویزان، و دائم  سلّولرنگِ محصورشده در یک توریِ فلزّی هم از سقفِ بُلندِ  پوشیده بود. یک المپِ زرد

کلفت، و کّلِ ساختمان قدیمی و نمور و کثیف بود. بعدها متوجّه شدم که  سلّولروشن بود. دیوارهای 
است.  ٤شمارۀ  سلّولِمن با  سلّولِتر از دیوارِ بینِ  به نظر کلفت ٢ شمارۀ سلّولِمن با  سلّولِدیوارِ بینِ 

پوشاند. هیچ چیزِ  را می سلّولروکشِ دیوارها همه گچی بود، و موکتِ وارفتۀ بسیار کثیفی هم کفِ 
 موجود نبود.   سلّولدیگری در این 

از  سلّوله حّداقل در داخلِ حال بودم ک پرداختم. خوش سلّولپتوهایم را پهن کردم و به نظم و ترتیبِ 
کاری و شعر و شُعار و جدولِ کُدِ  که پُر از کنده سلّولشوم. دیوارهای گچیِ  بند راحت می شّرِ چشم

ها سعی کرده بودند که برخی جاهای  و عالئم و غیره بود، نظرم را به خودش جلب کرد. نگهبان١٤مورس
و از رو رفته بودند. خُالصه، سرگرمِ بررسیِ  که خسته شده روی دیوار را پاک کنند ولی مثلِ این

باز  سلّولوقت درِ  هر"باز شد و نگهبان داد کشید:  سلّولهای روی دیوار بودم که ناگهان درِ  مطلب
 سلّولهای  بعد درموردِ دیگر ضابطه ".بند بزنی و رو به دیوار باشی شود، باید بالفاصله چشم می

به هیچ عُنوان مُجاز نیست. اگر  سلّولزدنِ درِ "ن ترتیب صادر کرد: ی داد و دستورهایی به ایهای توضیح
هست، از سوراخِ باالی در به بیرون آویزان  سلّولکارِ اضطراری داشتی، باید این مُقوّایِ دراز را که تویِ 

شویی رفتن فقط همان سه نوبت در روز است.  ات بیاید. دست کنی تا نگهبان با دیدنِ آن به سُراغ
ات دراز کشیده باشی.  هرگونه صدا و  شی ساعتِ یازدهِ شب است که آن موقع باید در جایِ خوابخامو
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 سلّولهای دیگر، شدیداً مُجازات دارد.  هرگونه تخریبِ در و دیوارِ  سلّولگیری با  سویژه تماّ صحبت، به
 ".مُجازاتِ شدیدی خواهد داشت

بیرون آورد. در زیرِهشتِ بند، مرا تحویلِ چند فردِ  سلّول گاه اسمِ من و پدرم را پُرسید و سپس مرا از آن
های ضربتِ سپاه بودند که مرا به همان اُتاقِ بزرگِ انباری در  ها ظاهراً یکی از تیم شخصی داد. این لباس

جا لباس و کاُله و کفشی انتخاب کردند و دستور دادند که بپوشم. سپس،  ساختمانِ اداری بُردند. در آن
خودشان به مُحوّطۀ پُشتِ آن ساختمان بُردند و سوارِ ماشینی کردند. در صندلیِ عقبِ ماشین مرا مرا با 

بینِ دو عُضوِ تیم قرار دادند و سرم را رویِ زانوهایم خم کردند و فشار آوردند. پاسدارِ راننده و سردستۀ 
جا خارج گشت.  لِ ما از آنتیم هم در صندلیِ جلویِ ماشین نشستند. بعد دروازه باز شد و ماشینِ حام

بندم را بردارم و صاف بنشینم.  پس از مدتّی، پاسدارهای نشسته در طرفینِ من دستور دادند که چشم
دانستم  های وسطِ شهر هستیم. تا این زمان، من هنوز هم دقیق نمی متوّجه شدم که در یکی از خیابان

گاهِ کُمیتۀ مُشترک. پس  آباد و بازداشت ر عشرتسپاه د که در کُجا اسیر هستم. شکّ داشتم بینِ زندانِ
از چند دقیقه در این ماشین با چشمانِ باز، و وقتی که موقعیّتِ منطقه به دستم آمد، مُطمئن شدم که 

گاهِ کُمیتۀ مُشترک اسیر هستم. به هر صورت، بعد از دستگیری، دیدنِ مردمی که دنبالِ کار  در بازداشت
داد.  غریبی به آدم می و گرمی و شادیِ خودشان روان بودند، حالتِ عجیبو زندگی یا گرفتاری و سر

اش را درآورد و رویِ پیشانیِ من گذاشت و  اندکی بعد، سردستۀ تیم در فُرصتی مُناسب اسلحۀ کمری
کنم. آرام  ات می ببین، اگر بخواهی بازی دربیاوری و کارهای ماجراجویانه بکنی، خودم خالص"گفت: 

طور بشین و  دم بشین و صدایی درنیار و هیچ حرکتی نکن.  هر اتفّاقی هم بیُفتد، تو همینمثلِ بچّۀ آ
 ".باش کاری نداشته

رویم. دو قرارِ الکیِ آن روز را در امیرآباد برای  طرفِ منطقۀ امیرآباد می کم متوجّه شدم که داریم به کم
زده دقیقه قبل از ساعتِ چهار به محّلِ قرار پان ها ده بعدازظهر نوشته بودم. آنساعتِ چهار و چهارونیمِ 

مور در طرفِ ٴرسیدند، و در آن حوالی جایی مُستّقر شدند.  متوجّه شدم که ماشینِ دیگری هم با چند ما
ها هم من و هم ممّد را  ها در تعقیب و مُراقبت گفت که آن دیگرِ خیابان ایستاده است.  سردستۀ تیم می

راهی کنم و  اند. سپس اضافه کرد که اگر من هم ما را نیز سرِ قرار گرفتهشناسایی کرده و حتّا عکسِ 
گرِ صداقت و تغییرِ مثبت در من خواهد بود، و به تخفیف در مُجازاتِ  ها نشان دهم، نشان ممّد را به آن

من کمک خواهد کرد. من جوابی به او ندادم. ساعت چهارورُبع شد و البتّه خبری از ممّد نبود. من در 
نکند قرارِ "ام بود. سردستۀ تیم به سُراغِ من آمد و پُرسید:  ها مُواظب داخلِ ماشین بودم و یکی از آن

توانی خطایِ خودت را تصحیح کنی.  در  چنین است، هنوز هم دیر نشده و می اگر این؟  باشی  الکی داده 
تا جایی که یادم است، قرارِ " من هم در جواب گفتم: ".شود صورت، خیلی برایت گران تمام می غیرِ این 

باالخره، ساعت از چهارونیم هم گذشت و در قرارِ تکراری نیز خبری از ممّد نشد. نزدیکِ  "ما همین بود.



 گی مرزهای ناشناختۀ مرگ و زند 60

 
گاه برگردیم. تا  گی به داخلِ ماشین برگشتند، و راه اُفتادیم که به بازداشت ساعتِ پنج بود که همه

ها شکّ کردم، یعنی  تن و کنایه زدن نمودند. من به رفتارِ آنها شروع به متلک گف ماشین راه اُفتاد، آن
زودی ذهنم به قضیّۀ  آوردند؟ امّا به بازی درمی  جایِ عصبانی شدن داشتند مسخره ها به که چرا آن به این

 گو باشم، مشغول شد.   باید پاسخ گاه  که در بازداشت قرارهای الکی، و به این
بندم را بر چشم بزنم و سرم را روی زانوهایم بگذارم.  ر دادند که چشمهای کُمیتۀ مشترک، دستو نزدیک

جا  بُردند. در آن ١ها مرا مُستقیم به زیرِهشتِ بندِ  گاه رسیدیم و برخالفِ تصوّرم آن باالخره، به بازداشت
ن را بست. ام بُرد و درِ آ سلّولبند مرا به  دستور دادند که لباس و کُاله و کفش را تحویل بدهم. نگهبانِ

ای که  خاطرِ قرارِ الکی  اند مرا ببرند و به دوباره باز شد. فکر کردم آمده سلّولتازه نشسته بودم که درِ 
شویی بروم یا  خواهم به دست پُرسید آیا می ام برسند.  امّا فقط پاسدارِ بند بود که  نوشته بودم، به حساب

چیتی  کرد. مدتّی بعد هم شام دادند، که خوراکِ لوبیا شویی نه؟ جوابِ مُثبت دادم، و او مرا راهیِ دست
زور خوردم، و بعد هم جیرۀ لیوانِ چای را با دو  راه با نان بود؛ با کمی نانِ لواش. مقداری از لوبیا را به هم

حبّه قند سرکشیدم. ساعت حُدودِ هشتِ شب شد ولی برخالفِ انتظارم، از بازجویی خبری نبود. نگران و 
کردم؛ مانندِ ببری در  سلّولزنی در  آیند. خالصه، شروع به قدم ام نمی م که چرا به سُراغمشکوک بود

دفعه متوجّه شدم که برنامۀ رادیویی، که  گشتم. یک رفتم و برمی را می سلّولقفس، چهار قدم طولِ 
دهِ شب های  یش این بود که ساعت نزدیک شد، تمام شده است. معنا هرشب سرِ ساعتِ مُعیّنی پخش می

 است.  
ام  شویی نوبتِ آخرِ شب فرستاد.  کاسه و لیوان ام را باز کرد و مرا به دست سلّولشیفتِ شب درِ  نگهبانِ

ولی آب کامالً سرد بود. چربیِ  شویی و اسفنج موجود ، مایعِ ظرفشویی را برداشتم و راه اُفتادم. در دست
هایم را شُستم و  شد. به هر صورت، ظرف سته میچسبید، با دُشواری شُ غذا که به ظرفِ پالستیکی می

خواهند  اندیشیدم که بازجوها حتماً می برگردانده شدم. با خود می سلّولبه توالت رفتم و بعد هم به 
زنی در  کردم نتوانستم بخوابم. باز هم شروع به قدم ام بیایند. بنابراین، هر کاری  شب دیروقت به سُراغ

کشیدم، حتّا اگر  بایست رویِ پتوهایم دراز می هِ شب و زمانِ خاموشی شد. میکردم تا ساعت یازد سلّول
گذاشتم تا هرگونه سروصدا و حرکتی را در داخلِ بند بشنوم.   سلّولبُرد. سرم را طرفِ درِ  خوابم هم نمی

ت کم دیگر داشتم عاد غریب، کم و  رنگِ زشت و کثیفِ زندان و به آن بالشتِ عجیب  به پتوهای سیاه
کردم.  بالشتی که به من داده بودند عبارت از پارچۀ کتانیِ سفیدرنگی بود که روی تکّۀ ابری کشیده  می

و رویش هم بیتی از یک شعر را  ،نظرم، آن پارچه را یک زندانی از پیراهنِ خودش کنده بود شده بود. به
دوزی باید کارِ یک زندانیِ  زنکردم که سو دانم چرا در ذهنِ خودم تصوّر می دوزی کرده بود. نمی سوزن

خواندم،  گذاشتم و هر بار هم آن شعر را می که هشت ماهِ تمام سرم را روی آن بالشت می زن باشد. با آن
ثیراتِ بارزِ اسارت بررویِ حافظۀ زندانی ٴتوانم آن شعر را به یاد بیاورم. این یکی از تا سفّانه حاال نمیٴمتا

 ست. ا
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پریدم  ترین صدایی در داخلِ بند از خواب می واب و بیداری گذراندم. با کوچکآن شب تا صبح را بینِ خ
نشستم. امّا آن شب هیچ خبری نشد، و حتّا روزِ بعد هم مرا به بازجویی نبردند. تمامیِ روز  و عصرِ  و می

عتِ قدم زدم و سرِ سا سلّولبُرد؛ در  بعدی را در نگرانی و دلهُره گذراندم. شب دوباره خوابم نمی
های صبح بود که چشمانم کمی  ها بیدار ماندم. نزدیک خاموشی در جایِ خوابم دراز کشیدم و ساعت
 آید ام می سلّولطرفِ  دیدم که صدای پایِ آشنایی دارد به سنگین شدند، و باالخره به خواب رفتم. خواب 

از خواب پریدم. و دقیق که گوش کردم تشخیص دادم صدای پایِ بازجو است. از وحشت و دلهُره، 
دفعه متوجّه شدم که صدای پایی  ت نداشت. یکام، خواب بود و واقعیّ چه را که دیدهحال بودم آن خوش

من قطع  سلّولِشدّت شروع به تپیدن کرد. صدای پا بیرونِ  آید. قلبم به ام می سلّولطرفِ  واقعاً دارد به
 سلّولها قُفلی اضافی پُشتِ درِ هر  ا باز کند. شببند کلیدی را در قُفلِ در انداخت تا آن ر شد. نگهبانِ

بندم را زدم و آماده شدم. نگهبان  های داالن هم روشن شدند. من چشم انداختند. همین موقع چراغ می
و رو به دیوار باشم و سرم را هم پایین نگه دارم. او خودش بیرونِ در ماند، ولی   بسته اخطار کرد که چشم

خوب آقای یعقوبی، حاال دیگه قرارِ "د و پُشتِ سرِ من ایستاد. با تمسخُر گفت: ش سلّولبازجو داخلِ 
 "؟!نویسی الکی برای ما می

دانی، همیشه در  طوری که خودت هم می ام. قرارِ من با ممّد، همان من قرارِ الکی ننوشته"جواب دادم: 
 ".آن منطقه بود

ت بگی که در آخرین دیدارتان محّلِ قرارِ بعدیِ جا بود، ولی یادت رف دُرسته، قبالً همیشه آن"گفت: 
 ".خودتان را عوض کردید

 ".من چنین چیزی یادم نیست"گفتم: 
آوریم. بعداً به این موضوع خواهیم پرداخت. ما قرارِ جدیدِ شما دو نفر را به  خوب، ما یادت می"گفت: 

رف را هم االن در اختیار داریم. اگر که ما خودِ ط تر از آن این ای داریم. مهّم خّطِ خودت در روی بسته
 ".توانیم او را بگیریم، اشتباهِ بزرگی بود کردی که ما نمی فکر می

طور باشد،  اند. اگر واقعاً این ام پیدا کرده ها احتماالً بستۀ ممّد را در جاسازیِ ماشین زدم که آن حدس می
 .اند صورت ممّد را هم شاید دستگیر کرده  در آن

من از قبل هم به تو اخطار کردم که ما از راهِ تعقیب و مُراقبتِ گسترده همۀ شما را در "داد:  بازجو ادامه
کنی که با این  توانیم دستگیر کنیم. بنابراین، اگر فکر می تورِ خود داریم، و هرکسی را که بخواهیم می

ارها این است که جُرمِ توانی کسی را نجات بدهی، در اشتباهِ کامل هستی. تنها نتیجۀ این ک کارها می
 ".کنی. پاشو بیا بیرون تر می خودت را سنگین

بند مرا بیرون آورد، و در زیرِهشت تحویلِ کسی دیگر  را ترک کرد. پُشتِ سرش هم نگهبانِ سلّولبازجو 
داد. این شخص مرا کمی راه بُرد، و سپس دری را باز کرد و باهم واردِ اُتاقی شدیم. او مرا در جایی 
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بندم را کمی باال کشید  گاه، از پُشتِ سر چشم و دستور داد که فقط جلویِ پایم را نگاه کنم. آن گذاشت

دیدم که خودم هم در آن شکنجه شده بودم.  تا بتوانم جلویم را ببینم. ممّدِ بیچاره را در همان اُتاقی 
دی داشت.  بازجوها کرده و کبود بودند و خودش هم وضع و حالِ ب پاهایش همانندِ پاهای خودم ورم

بندِ او را هم کمی باال زدند تا بتواند مرا ببیند. البتّه بازجوها طوری ایستاده بودند که ما  چشم
ویژه بازجویِ اصلی را ببینیم. پس از چند لحظه، بازجویِ اصلی شروع به صحبت  ها، به توانستیم آن نمی

کند که  آقا باور نمی اید. این ممّد دستگیر شده دورا ببینید تا مُطمئن شوید که هر دیگر خوب، هم"کرد: 
  ".اند گی دستگیر شده ای در کار بوده و کادرهای مسئول و رهبری همه ضربه

ممّد با درد و رنجِ فراوانی  ".ات بپُرسی توانی از رفیق اگر باور نداری، می"بعد بازجو خطاب به ممّد گفت: 
ای بوده  رسد که ضربه به نظر می"نه؟ من در جوابِ او گفتم:  ای در کار بوده است یا پُرسید که آیا ضربه

دانی عمل کُن، ولی احساساتی نباش و به  که خودت صالح می  اند. هرطوری و تعدادی هم دستگیر شده
های  گونه برخورد از طرفِ من، با توجّه به دانسته کردم که این فکر می ".مسائل منطقی نگاه کُن

کند. بالفاصله بازجوها مرا از اُتاق بیرون  مورد خالص می ز شکنجۀ بیهوده و بیام، ممّد را ا تاکنونی
، ذهنم حاال دربست پیشِ ممّد بود و وضعیّتِ سلّولام برگرداندند. در تاریکی و خلوتِ  سلّولآوردند و به 

های جدیدی  کلها و مش با دستگیریِ او مسأله خودم، در آن قرار داشت. البتّه دُشواری که او هم، همانندِ
 آمد. هم برای من پیش می

 
٩ 

 های تعقیب و مُراقبت... بازجویی براساسِ گزارش
صبح بازجویی از سر گرفته شد.  ابتدا، درموردِ ممّد و رابطۀ سازمانیِ من و او و دربارۀ فعالیتِ 

شت، چراکه آهنگیِ خوبی دا های من و ممّد هم هایی کردند؛ ظاهراً برخورد و پاسخ مان سئوال مُشترک
مُشکلِ خاصّی برایمان پیش نیامد. سپس، موضوعِ بقیّۀ قرارهای من در روزِ دوشنبه مطرح شد. من رویِ 

شاری کردم و ایستادم. پس از اندکی کُتک و آزار و اذیّت، باالخره بازجویِ آن قرارها پاف واقعی بودنِ
طوری که از اوّل هم گفتم ما  شد همانیادت با"بار چنین خطّ و نشانی برایم کشید:   اصلی برای آخرین

 ".کنی تر می ات را سنگین گویی فقط کارِ خودت را دُشوارتر و پرونده همه را خواهیم گرفت. تو با دروغ
، که از روی صدای پا و سپس یجدید  گاه، بازجوها اُتاق را ترک کردند. چند لحظه بعد بازجوی آن

شد و پُشتِ سرِ من روی صندلی نشست.  او اخطار کرد که آن شدم، واردِ اُتاق  صدای خودش متوّجهِ
های پوشه یا  هایش پاسخِ کامل دهم؛ بعد شروع به ورق زدنِ برگ فقط جلو را نگاه کنم، و به سئوال

زودی متوجّه شدم که او احتماالً دارد  کرد.  به هایی را هم مطرح می دفتری نمود، و ضمناً سئوال
هایش مُشخّص بود که من حّداقل از  کند.  از روی سئوال مرا مُرور می های تعقیب و مُراقبتِ گزارش

ها بودم.  در ادامۀ این  ماه، تحتِ تعقیب و مُراقبتِ آن ام در دوّمِ آبان اواسطِ شهریور تا زمانِ دستگیری
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حتّا ها و  سها تمامیِ قرارها و تماّ نوعِ بازجویی فهمیدم که در تمامیِ مُدتّی که در تور بودم، آن
های  اند.  عالوه بر آن، بازجو از روی گزارش های خُصوصیِ مرا با هرکس و در هر جا پیدا کرده ارتباط

های  شد؛ مثالً در یکی از نوبت کرد که مو بر تنِ من سیخ می تعقیب و مُراقبت جُزئیّاتی را مطرح می
ات ایستادی، و  قرمز تو با ماشین رِ چراغآباد س شرتروزِ ... ساعتِ ... در میدانِ ع در"بازجویی، او پُرسید: 

سپس یک نفر با مشخصّاتِ ... سوار بر موتورسیکلت آمد و نزدیکِ ماشینِ تو ایستاد؛ او بسته یا یادداشتِ 
کوچکی را یواشکی از شیشۀ بازِ طرفِ راننده به داخلِ ماشین انداخت.  بعد که چراغ سبز شد، او به راهِ 

در   "؟خودت.  آن بسته یا یادداشت دربارۀ چی بود، و آن شخص کی بود خودش رفت و تو هم به راهِ
در روزِ ... در خیابانِ رودکی باالی آزادی سرِ چهارراه با فردی با "نوبتی دیگر، همین بازجو پُرسید: 

جا  طورِ تصادفی، با شما دوتا در آن مشخّصاتِ ... قرار داشتی؛ همان فردِ موتورسوارِ قبلی، ظاهراً به
رسید که او هردویِ شما را  ای باهم صحبت کردید، و بعد او رفت.  به نظر می برخورد کرد؛ چند ثانیه

 "؟داد.  کسی که تو آن روز با او قرار داشتی، کی بود ایستاد و آشنایی نمی شناخت، وگرنه نمی می
نمود؛  از من می هایی کشید، و سئوال این بازجو موردهای چندی از این نوع را با جُزئیّات پیش می

ونیم دانه به دانه با زمان و مکان مطرح و از من بازجویی  ماه چنین، او تمامیِ قرارهای مرا در آن یک هم
را که من و جالل گاهاً در آن  ای هنها  خا تدریجاً متوجّه شدم که آن ها کرد.  از روی این بازجویی می

دوستم که نمایندۀ مجلس بود، و خالصه هر جایی  چنین منزلِ خواهرم، و منزلِ گذاشتیم، هم جلسه می
تر در آن میان،  ونیم رفته بودم را شناسایی کرده بودند.  برای من از همه عجیب ماه که من در آن یک

شناسایی کردنِ منزلِ خواهرم بود.  آن خانه در منطقۀ شمالیِ شهرِ تهران و در خیابانِ تنگ و باریکِ 
وقت واردِ آن خیابانِ باریک و  تقیم و نسبتاً سرباالیی قرار داشت؛ من هرطرفۀ بسیار طوالنی و مس یک
توانستم پُشتِ سرم تا انتهای آن خیابانِ  ام راحت بود چراکه در آینۀ ماشین می شدم خیال طرفه می یک

بود.   جا را هم پیدا کرده پلیسِ امنیّتی این شوم.  البتّه باشم که تعقیب نمی طوالنی را ببینم، و مطمئن 
باید از ابزار و تکنولوژیِ مُدرنِ  ها می رسید که در این مورد، و موردهای مشابهِ دیگر، آن به نظر می

تعقیب و مُراقبت استفاده کرده باشند.  شاید هم با گذاشتنِ افرادِ پوششی در سرتاسرِ آن خیابان، یعنی 
ها را در اختیار  قطعاً تعدادِ زیادی از آنگرد و عابِر و غیره که  چی و خیابان فروش و نظافت مثالً دست

 توانسته بودند منزلِ خواهرم را کشف کنند. داشتند، 
های تعقیب و مُراقبت از جاهایی که  چنین متوجّه شدم که در گزارش ها، هم در جریانِ این نوع بازجویی

رِ تعقیب و مُراقبت را تا عصر کاموران از صبح ٴرسید که ما رفتم خبری نیست.  به نظر می ها می من شب
های  نرهنمودهای تشکیالتیِ اغلبِ سازما رفتند پِیِ کارشان.  این قضیّه با دادند، و بعد می جام میان

العاتی که در این کرد.  احیاناً پلیس با اطّ سیاسی، مبنی بر عدمِ اجرای قرار در طولِ شب، مُطابقت می
شود؛ بنابراین،  قرارِ مُالقاتی در طولِ شب اجرا نمی دانست که های سیاسی داشت، می نرابطه از سازما
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روشن است که در  ها تحتِ نظر بگیرند.  البتّه شب ها بیهوده افرادِ سازمانی را ای نداشت که آن فایده

داد.  هم من و هم بسیاری دیگر از اعضا و  جام میروز کارِ مُراقبت را ان پلیس شبانهموردهای مُهّم و ویژه، 
رغمِ رهنمودِ سازمانی، هنوز هم برخی از  ازمان به دلیلِ مشغلۀ زیاد در طولِ روز، علیکادرهای س

دادیم.   جام میمسئولیّتِ خودمان را در طولِ شب انها و ارتباطِ تشکیالتی با اعضا و هوادارانِ تحتِ  جلسه
ی شده بودند ولی در ده مثالً، من خودم با دو سه عُضوِ سازمان که قبالً در تشکیالتِ بخشِ ما سازمان

هایشان قرار و جلسه  ها در خانه صورتِ فردی با من درآمده بود، شب شان به های اخیر ارتباط ماه
ماندم، و  جا می رفتم و شب را هم در آن شان می گذاشتم؛ یعنی من مانندِ میهمان برای شام به منزل می

تعقیب و  ها و قرارها از خطرِ نگونه مکا این ها، متوجّه شدم که یکردم.  در بازجوی صبح خانه را ترک می
بنابراین،    و سالم نگه دارم؛ گونه افراد را محفوظ توانستم این نتیجه، می در اند. مُراقبت مصون مانده

 شدند. دیدند و دستگیر نمی ای نمی گونه افراد ضربه این
لی و مالیِ سازمان بود.  اساساً فلسفه ها، که اندکی بعدتر شروع شد، سرِ منابعِ پو نوعِ دیگری از بازجویی

جُزوِ  "گروهکی"گانِ  شده و سیاستِ سیستمِ حکومتی این بود که اموالِ نقدی و غیرنقدیِ بازداشت
تعلُقّ دارد.  بنابراین، اگر بازجوها از  "نظامِ اسالمی و امامِ اُمّت"شود، و به  محسوب می "غنائمِ جنگی"

که  فهمیدند  ند که اموالِ تشکیالتی پیشِ یک زندانی است، و یا اگر میکرد هر طریق اطّالعاتی پیدا می
کردند؛  ها را مُصادره و یا طلب می اموالِ شخصی و خُصوصیِ زندانی احیاناً مُتعلقّ به تشکیالت است، آن

و  صورتِ فردی داشتند.  بازجویی سرِ اموالِ سازمانی، به شد، دست از سرِ زندانی برنمی و تا وُصول نمی
گرفت؛ معموالً در رابطه با پولِ نقدِ پیشِ افراد، مکانِ کسب و کار و زندگیِ  جمعی صورت می گاهاً دسته

گرفت.  برخی  هایی بود که جهتِ توزیعِ نشّریه و غیره موردِ استفادۀ اعضا قرار می اشخاص، و یا ماشین 
های مالی و غیره در سالُنی  نِ فُرمگانِ سازمان را برای پُر کرد روزها، گروهِ بُزرگی از دستگیرشده

توانست ثابت کند که پول،  کردند.  اگر زندانی نمی آوری می ها اطّالعاتِ مالی جمع نشاندند و از آن می
اش تعلّق دارند، آن اموال را طلب و مُصادره  محّلِ کار یا زندگی، و ماشین و غیره به او یا به خانواده

گاه هم پس  ، و هیچارکِ مربوط به پرونده ضبطعنوانِ مد م اموال بهکردند.  در موردهای خاصّی ه می
 شدند.  داده نمی

در روزهای بعدی، بازجویی درموردِ کسانی که دستگیر شده بودند، یا هنوز دستگیر نشده بودند، و یا 
استفاده  "نویسی تک"چنان ادامه داشت.  در این رابطه، بازجوها از روشِ  مُوفّق به فرار شده بودند، هم

دادند، و  نویسی می های بازجویی برای تک مُشت برگ کردند.  به زندانی لیستی از اسامی و یک می
داند بنویسد.  طبعاً زندانی سعی  ها هرچه شنیده یا می کردند که درموردِ هرکدام از اسم مجبورش می

ها  فرار کند؛ امّا گاهاً او مجبور  آن کرد تا جایی که بتواند از شناساندنِ افراد و فاش کردنِ نامِ واقعیِ می
ها اطّالع داشتند،  اش با آن اش، و یا افرادی که بازجوها از آشنایی و رابطه پرونده شد درموردِ افرادِ هم می

نویسی از همه  های تک آوریِ تمامیِ برگ چیزهایی کلّی بنویسد.  به هر صورت، بازجوها با جمع
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توانستند برخی افراد را شناسایی کنند، و  ها  می مطالعۀ انطباقیِ آنگان، و سپس بررسی و  دستگیرشده
 گان به دست آورند.  گان یا دستگیرنشده ای درموردِ برخی از دستگیرشده های تازه که مطلب یا این

ام آمدند تا برای دو قرارِ الکیِ دیگری که نوشته بودم مرا بیرون  دوباره به سُراغ روزِ دوشنبه بعدازظهر
جا نبود؛ سردستۀ  تیمِ عملیّات بعد از ساعتی با عصبانیّت  رند.  سرِ قرارِ اولّی که رفتیم، طبعاً کسی آنبب

و تهدید گفت که به نظرش قرار واقعی نیست؛ ولی من زیرِ بار نرفتم، و گفتم که قرار همین است که 
بعدی بروند؛ یک ساعت طول کشید  ها راه اُفتادند که به منطقۀ دیگری برای قرارِ رفیقِ ام.  بعد آن داده

بُردم.  پاسدارها در جایی که  جا برسیم، و من از تماشای مردم در خیابان نهایتِ لذّت را می که به آن
مور در داخلِ ماشین ٴکمی دورتر از محّلِ قرار بود موضع گرفتند و مُنتظر شدند؛ مرا هم با یک ما

شباهت به  موران سرِ یک مردِ جوانِ عابرِ بدبخت که اتفاقاً بیٴرود که ناگهان ما گذاشتند.  هیچ یادم نمی
رفیقِ ما هم نبود ریختند؛ خُالصه، آن بیچاره را چسباندند به دیوار و شُروع به تفتیش از او کردند.  

شناسند.  خُالصه، این عابرِ  معلوم بود که اعضای تیمِ ضربت عکسِ ما را دارند و همۀ ما را به قیافه می
کردند که او همان رفیقِ ما بود که سرِ قرار  ها  فکر می موران قرار گرفته بود؛ آنٴه موردِ شّکِ مابیچار

راه با  آمده است.  به هر صورت، بعد از کمی بازجوییِ خیابانی از این شخص، سردستۀ تیمِ عملیّات هم
رفیقِ من است که باید آن فردِ بیچاره به ماشین نزدیک شد؛ او از من پُرسید که آیا آن شخص همان 

به هر حال،   ".نه، این فرد رفیقِ ما نیست و هیچ ارتباطی به ما ندارد"آمد؟  من گفتم:  سرِ قرار می
اش هستند؛  ها دنبال ها را قانع کند که او کسی نیست که آن گونه توانست آن دانم آن شخص چه نمی

حال شدم.  اگر  قدر برای آن شخص خوش چه  ظهلح باالخره، پس از چند دقیقه او را رها کردند.  در آن 
اش برای همیشه دگرگون شود.   آوردند، مُمکن بود که زندگی گاه می کردند و به بازداشت او را رها نمی

خالی و با عصبانیّت تصمیم گرفتند  ها دست پس از این ماجرا و وقتی که ساعت ششِ بعدازظهر شد، آن
  ".با این کارها خودت را بیچاره کردی"ها خطاب به من گفت:  از آن گاه برگردند.  یکی که به بازداشت

فرستادند.  همان شب، به علّتِ دُروغ   سلّولگاه که رسیدیم، مرا مستقیم به  به هر حال، به بازداشت
اصلی درنهایت گفتن دوباره کُتک و شالّقِ مُفصّلی خوردم ولی دیگر کار از کار گذشته بود.  بازجویِ 

تر  همه را خواهیم گرفت؛ تو با این کارها فقط پروندۀ خودت را سنگین"کرد: ه تهدیدی گون این
 ".ای کرده

 
١٠ 

 و روانی و فکری... "سفید"شکنجۀ 
 سلّولام آمد و در  یکی دو بارِ دیگر هم آن مردی که در ابتدا پاهایم را پانسمان کرده بود، باز به سُراغ

کردم که او یا  ضمن، این روزها سردردِ شدیدی داشتم و اصرار می پاهایم را بررسی و مُداوا نمود. در
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باز شد و مردِ  سلّولداد.  روزی درِ  کسی دیگر دارویی به من بدهد، امّا او گوش به حرفِ من نمی

بندم را زده باشم.  ابتدا فکر  که من چشم این شد، بدونِ سلّولای واردِ  چُرده الغراندام و قدبُلند و سیاه
زودی معلوم شد که او در  بازجو و یا از بخشِ اداریِ زندان است، امّا به دم که او بازجو یا کمککر می

ام  کند.  به هر صورت، یکی دو پُرسش در رابطه با وضعِ جسمی و روحی کُمیتۀ مشترک کارِ پزشکی می
رسیدم.  درنهایت، او کرد، و من هم یکی دو سئوال از او در رابطه با بهداشت و سالمتی و درمانِ خودم پُ

 های بلوچ نیرون رفت.  بعداً فهمیدم که او دکترشالچی و از خاچندتا قُرص برای سردرد به من داد و ب
عنوانِ پزشک در کُمیتۀ مشترک کار  ژه دستگیر شده و زندانی بود، و بهباشد؛ در رابطه با کودتای نو می
 کرد.   می

جا را فراگرفته بود؛ نه از داخلِ بند و نه از بیرون و حیاط، روزِ پنجشنبه بعدازظهر سکوتِ عجیبی همه 
کردم که بازجوها احتماالً  رسید.  پیشِ خودم فکر می وجوش و صدایی به گوش نمی گونه جُنب هیچ

اند؛ عدمِ نگرانی از احتمالِ بازجویی رفتن، حتّا برای مدّتِ کوتاهی هم که  گی رفته تعطیل کرده و همه
کرد.  بعد از یک هفته بازجویی و شکنجه و فشارِ جسمی و روانی،  را کمی راحت می ام بود، خیال می

 ر دوام نداشت.  طبقِ معمولِ هرشبتوانستم اندکی استراحت کنم؛ امّا آرامش چند ساعت بیشت حاال می
ی یک کردند.  سپس، برا گاه پخش  را از رادیویِ بازداشترانیِ مذهبیِ پس از آن،  برنامۀ اذان، و سُخن

ساعت رادیو خاموش شد و باز آرامشی برقرار گردید.  بعد از شام، در حالِ استراحت بودم که حُدودِ 
اکنون به پخشِ مُستقیمِ  ... هم"کار اُفتاد؛ چند لحظه بعد، گوینده اعالم کرد:  ساعتِ نُه رادیو دوباره به

گونه  فردی غیرمذهبی و ناآشنا با این من که  "...دُعایِ کُمیل از مسجدِ ... در تهران توجّه فرمایید
ای شروع به  هیل چیست.  خُالصه دُعاخوانی حرفدانستم که منظور از دُعایِ کُم یها بودم، نم مسأله

یل کرد، که هم برای مردمِ داخلِ آن مسجد و برای جمعیتّی که بیرونِ مسجد جمع خواندنِ دُعایِ کُم
من در سرتاسرِ تهران و شاید هم ٴهزار مردمِ مو  رای هزارانبودند، و هم از طریقِ فرستندۀ رادیویی ب

خواستند که ما زندانیانِ کافر هم از صوابِ این  شد.  طبعاً مسئوالنِ زندان نمی تمامیِ ایران پخش می
انفرادی، مزّۀ واقعیِ شکنجۀ  سلّولِهم در  بار در عُمرم، آن نصیب بمانیم.  خُالصه، برای نخستین  دُعا بی

 روانی را چشیدم.- لوژیک و فکری و روحیایدئو
اصطالح راز و نیاز با خدا و اظهارِ توبه و  کشید، به ونیم طول می ساعت یل، که حدودِ یکایِ کُمبرنامۀ دُع

منان را به نُدبه و ندامت و توبه ٴنظیر مو ای با مهارتی بی هگاهِ او بود؛ دُعاخوانِ حرف ر پیشندامت و نُدبه د
ویژه زندانیانِ زیرِ بازجویی چه در  انگیخت.  این برنامه روی همۀ زندانیان، به برمیدعوت می کرد و 

ای داشت.  گریستنِ دُعاخوان و گریۀ جمعیِ  آور و شکننده انفرادی، اثراتِ شکنجه سلّولِراهرو و چه در 
داشت.   رمذهبی، میو روانِ زندانیان، چه مذهبی و چه غی  ثیرِ مُخرّبی رویِ روحٴحاضرانِ در آن مسجد، تا

همه گریستن و گریاندنِ  انفرادی و در وضعیّتِ دُشواری که در آن بودم، از آن سلّولِمن خودم در تنهاییِ 
بُردم.  وقتی این  اش به توبه و ندامت، فشار و رنجِ فراوانی می ها و دعوت مردم توسّطِ دُعاخوان و آه و ناله

که  ستم تعادلِ روحیِ خودم را دوباره به دست آورم.  پس از آنتوان ها نمی برنامه تمام شد، برای ساعت
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گیِ شکنجۀ فکری و  یل حتماً جیرۀ هفتهندیشیدم که چون پدیدۀ دُعایِ کُما کمی آرام شدم، به این می
روانیِ ما خواهد بود، بنابراین باید خودم را برای آن آماده کنم؛ در عینِ حال، با تمرین و تمرکُز، -روحی

کردم، و تدریجاً در  حدّی رفع کنم و کاهش دهم.  همین کار را هم می ثیراتِ منفیِ آن را تاٴکه تا باید می
که، بعد از چند هفته من دیگر توجّهِ  شد؛ طوری تر می ثیراتِ آن بررویِ من هرچه کمٴهای بعدی تا هفته

بُردم.  در مجموع، باید بگویم  زیادی به آن نداشتم، و حتّا گاهی زمانِ پخشِ آن برنامه را هم از یاد می
یل در انفرادی و بازجویی، برای همۀ زندانیان هنگران و دیگران و یا دُعایِ کُمخوانیِ آ که پخشِ نوحه

 روانی بود.-های فکری و روحی ویژه برای زندانیانِ غیرمذهبی، یکی از بدترین شکنجه به
های بعدی تدریجاً متوجّه شدم  ی نشد؛ در هفتهخبری از بردن به بازجوی ،بار روزِ جُمعه، برای نخستین 

شود. البتّه بازجویی از  تعطیل می درواقعکه بعدازظهرِ پنجشنبه و روزِ جمعه بازجویی از زندانیان 
ها  کردند باید رویِ آن ای که بازجوها فکر می شدند، و یا موردهای ضروری زندانیانی که تازه دستگیر می

وچهار  توانستی فرض کنی که بیست صورت، می  گرفت، در غیرِ این کار کنند، هنوز هم صورت می
بازجویی، سپری خواهی کرد. این فُرصت را زندانیان برای  از پس دادنِ هساعتی را بدونِ نگرانی و دلهُر

 شُمردند. تقویتِ جسمی و روحیِ خودشان بسیار غنیمت می
کم در  و مسواک و نظافت نبود.  من کمگذشت ولی هیچ خبری از حمّام  ام می ده روز از دستگیری

فرستید، و به من مسواک  چرا مرا حمّام نمی"گفتم:  کردم. می ها در این رابطه شروع به اعتراض بازجویی
باالخره، بعد از حُدودِ دو هفته، مقداری از پولی که موقعِ دستگیری  "؟فروشید و خمیردندان و غیره نمی

روشگاهِ الح  فاصط ای را از به گونه ضروریّاتِ پایه تا بتوانم این پیشِ خودم داشتم را به من دادند
روشگاه عبارت بود از یک اصطالح مسئولِ فروشگاه بود. ف دان، پاسداری بهگاه بخرم.  در این زن بازداشت

 ای را به زندانیانی که انداخت و اجناسِ پایه بار آن را در بندها راه می ای یک  گاریِ کوچک که او هفته
فروخت، عبارت بودند از: خُرما و انجیرِ با  فروخت. اجناسی هم که می پول و اجازۀ خرید داشتند، می

، و گاه بندیِ ساده، شورت و زیرپیراهن، حوله، مسواک و خمیردندان، پیاز کیفیّتِ بسیار پایین و بسته
شد  بسیار خوب بود، و می فروخت که روشگاهِ زندان شیرِ پاکتیِ کوچولویی میمیوۀ فصل. برخی اوقات، ف

مسئولِ  روشگاهِ بند، نگهبانِکرد. به هر حال، در روزِ نوبتِ فدر طولِ هفته آن را نگه داشت و استفاده 
من شورت و زیرپیراهن و   "؟خواهی پول داری؟ چیزی می"ام را باز کرد و پُرسید:  سلّولروشگاه درِ ف

 مسواک و خمیردندان وحوله و غیره خریدم.  
گاه، البتّه با اجازۀ بازجو، روزانه سه نخ بود. بعد هم به زندانیان، البتّه باز با اجازۀ  ۀ سیگار در بازداشتجیر

توانستند از این  فروختند. زندانیانی که پول یا اجازۀ خرید نداشتند، نمی گی می بازجو، سیگار را هفته
دیگر  که بسیاری از زندانیان هم نده بود. با آنها بسیار آزارده امکان بهره ببرند. این موضوع برای سیگاری

گونه چیزهای ضروری را به  کردند تا این ها از هر فُرصتی استفاده می شناختند، امّا آن را اصالً نمی



 گی مرزهای ناشناختۀ مرگ و زند 68

 
ویژه برای کسانی که زیرِ بازجویی بودند،  به ه این کار، درصورتِ گیراُفتادن،دیگر برسانند. البتّ یک
ای که پول یا اجازۀ خرید نداشتند،  ویژه به افرادِ سیگاری شت. رساندنِ سیگار بهدا آمدهای ناگواری  پِی

کردند که سیگاری  اعالم می هایی که پول و اجازۀ خرید داشتند بسیار مُتداول بود؛ یعنی غیرسیگاری
اسبی خریدند تا در موقعِ مُن گاه  جیرۀ سیگارشان را می شدند، و آن اصطالح سیگاری می هستند و یا به

هایی که نیاز داشتند برسانند. من خودم هم پس از چندی متوجّه شدم که زندانیِ  آن را به سیگاری
 ،ها سیگاری به او بدهند. درضمن زند تا آن ها چانه می با نگهبان ام سیگار ندارد و مرتّب بغلی سلّولِ

از ده سال سیگار کشیدن، اش هم زیاد خوب نیست. من پس  رسید که این زندانی وضعِ روحی نظر می به
ها  ها پیش آن را ترک کرده بودم و هیچ تمایلی هم به کشیدنِ دوبارۀ آن نداشتم، امّا به نگهبان سال

ویژه در بازگشت  های مُناسب، به بار در فُرصت گفتم که سیگاری هستم و جیرۀ سیگار را خریدم. چندین 
یگار برایش انداختم. آن زندانی هم از طریقِ اش چند س سلّولشویی، از سوراخِ درِ آهنیِ  از دست

هایی که در راهرو و زیرِ  کرد.  آن هایمان از من قدردانی می سلّولرویِ دیوارِ بینِ  های موُرس ضربه
داشتند، بیشتر موردِ توجّهِ دیگر زندانیان بودند. ما وقتی به توالت  بند بودند، اگر نیازهایی می چشم

 رساندیم.   خواستند می به زندانیانِ داخلِ راهرو اجناسی را که میگشتیم،  رفتیم و برمی می
 

١١ 
 نخستین تجربۀ حمّام در زندان... 

یکی دو روز بعد، صبحِ زود سروصدای زیادی در بند بُلند شد. تعدادِ زیادی پاسدار راه اُفتاده بودند و 
اُفتد، ولی  فهمم چه اتفّاقی دارد میتوانستم ب کردند. نمیمی های مختلفی را باز و بسته  سلّولدرهای 

من هم باز شد. من  سلّولِکردم. پس از چند دقیقه، درِ  می آمدی آماده  خودم را برای هرگونه پیش
ناآشنایی بود که ابتدا نگاهی به من انداخت و بعد هم  دیدم. او نگهبانِ باز بودم و پاسدار را می چشم

نوبتِ حمّامِ بندمان بود. من فوری شورت و  ظاهرا،ً آن روز ای رفتن به حمّام.گفت که آماده شوم بر
ای را که خریده بودم، در کیسۀ پالستیکی گذاشتم و آماده شدم. پس از چند  زیرپیراهن و حولۀ تازه

وقتی بیرون آمدم، پاسدارها   "هایشان بیرون بیایند. سلّولها، همه از  حمّامی"دقیقه، پاسدارها داد زدند: 
ها شاید بیشتر از تعدادِ زندانیانی بود که  در وسطِ راهروی بند قرار دادند. تعدادِ نگهبان مرا در صفی

کردند تا کسی نتواند  خواستند به حمّام ببرند. پاسدارها با داد و فریاد و تهدید زندانیان را کُنترل می می
 س بگیرد.  با کسی دیگر در صف تماّ
ها ما را راه  گرفت تا صف پاره نشود، آن جلوی خودش را می بایست لباسِ نفرِدر حالی که هرکس می

انداختند و از بند خارج کردند. پس از گذشتن از زیرِهشت، از جایی واردِ فلکۀ معروفِ کُمیتۀ مشترک 
بار بود که من به حیاطِ معروف به فلکه، که زمانی این زندان هم به همان نام معروف   شدیم. این اولیّن

دیدم که در دوُر تا دوُرِ فلکه، در همان طبقۀ اوّلِ ساختمان،  بند می شدم. از زیرِ چشم بود، وارد می
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ها داخلِ راهرویی کردند و  های متفاوتی وجود دارند. خُالصه، ما را از طریقِ یکی از این وُرودی وُرودی
لی آهسته به حرکت که صف باالخره خی جا مُنتظر ماندیم تا این بعد صف را مُتوّقف نمودند. مدتّی آن

بُردند، که چند پاسدار پُشتِ آن نشسته بودند. وقتی زندانی  یک جلویِ میزی می به درآمد. زندانیان را یک
دست اونیفورمِ  رسید، یک قالبِ کوچکِ صابون، زیرپیراهن و شلوارِ زیرِ زمستانی، و یک به جلوی میز می

فِ زندان را موقعِ برگشتن در سبدِ بزرگِ مخصوصی های کثی دادند.  قرار بود که لباس تمیز به او می
شدیم تا گروهی از زندانیان که قبل از ما به حمّام رفته بودند، بیرون  بیاندازیم. حاال، باید مُنتظر می

 بیایند.  
گرفتند و اطّالعاتی  دیگر بودند با احتیاط باهم رابطه می در داخلِ صف، زندانیانی که عقب و جلویِ هم

های سیاسیِ دیگری بودند. یعنی یکی از گروهِ  کردند. افرادِ پُشت و جلوی من هردو از جریان می مُبادله
اکثریّت بود. ما باهم دربارۀ تاریخِ دستگیری و شمارۀ  راهِ کارگر و دیگری از سازمانِ فداییانِ

قبلیِ زندانیان با صف  کردیم. باالخره، گروهِ هایمان در داخلِ بند و غیره صحبت و مبادلۀ اطالّعات  سلّول
بند متوجّهِ حُضورِ برخی از زندانیانِ سازمانِ  ما عُبور کردند. از زیرِ چشم از حمّام بیرون آمدند و از کنارِ

  این درواقع نخستین ،١روزِ اوّل در راهرویِ بندِ   خودمان در آن صف شدم. غیراز دیدنِ عبدی در همان
شناختم، از نزدیک  ها را می نِ ضربۀ سازمان را، که من شخصاً آنگا بار بود که تعدادی از دستگیرشده

جا مکانِ بزرگی بود  دیدم. باالخره، صفِ ما را هم راه انداختند و از دری واردِ مُحوّطۀ حمّام شدیم. آن می
دادند تا مُنتظرِ  می ها قرار  عدد دوش داشت. هرکدام از ما را در جلویِ یکی از این دوش  که شاید سی

توضیح و دستورِ مسئولِ حمّام بشویم. باالخره، پاسدارِ مسئولِ حمّام دستورهای الزم را با داد و فریاد 
جا  وقتی دستور بدهم، داخلِ محوّطۀ بیرونیِ دوشِ خودتان بشوید. در آن"گونه به ما ارائه داد:  این

و شروع به حمّام کردن بکنید. کنید و سپس سریع زیرِ دوش بروید  هایتان را دربیاورید و آویزان  لباس
محضِ صُدورِ فرمانِ پایانِ وقتِ حمّام، که دقیقاً پانزده دقیقه خواهد بود، باید شیرِ آب را ببندید و  به

   "شوید. بیرون بیایید، وگرنه تنبیه می
ل به هایم را درآوردم و زیرِ دوش رفتم.  آب، سردِ مُتمای سُرعت لباس خُالصه، وقتی دستور صادر شد به

وِلرم بود. سعی کردم سریع با صابون خودم را خوب بشویم. نزدیکِ دو هفته بود که حمّام نکرده بودم. 
کشد.  شنیدم که پاسداری برای دادنِ داروی نظافت )واجبی( به زندانیان، داد می پس از چند دقیقه، 

ردم داروی نظافت را بگیرم، ولی گرفتند که استفاده کنند. من هم ابتدا فکر ک برخی از زندانیان آن را می
لم نیامد که این اوّلین فُرصتِ باارزشِ حمّام را صرفِ آن کار بکنم. تصمیم گرفتم که در نوبتِ بعدی و د

داد و  بیرفتند، و با دادو و دیوار باال میها از در  گیِ قبلی، از داروی نظافت استفاده کنم. نگهبان با آماده
کردند تا احیاناً کسی نتواند با کسی دیگر تماسّی بگیرد. امّا  ان را کُنترل میایجادِ رُعب و وحشت زندانی
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س و برقراریِ ارتباط و یافتنِ به هر صورت، حمّام در کُمیتۀ مُشترک از آن جاهایی بود که فُرصتِ تماّ

 کرد. اطّالعات را فراهم می
لیلِ سرمای زیاد در داخلِ بندها، استفاده از داروی نظافت در چنین شرایط و مکانی ضروری بود. به د

و  ،ها بسیار کثیف بودند سلّولزندان را بپوشند. پتوها و خودِ  های زیرِ پشمیِ  زندانیان مجبور بودند لباس
شوار ویژه جاهای پوشیده و پُرمو، دُ بُردند. بنابراین، تمیز نگه داشتنِ بدن، به ما را هم مُرتبّ حمّام نمی

های قارچی و غیره زیاد بود. به هر صورت، در نوبتِ بعدیِ  ش و گرفتنِ بیماریشپ بود. احتمالِ اُفتادنِ 
ها بود  آمیز نبود، چراکه سال حمّام سعی کردم که از داروی نظافت استفاده کنم ولی کارم خیلی مُوفقیّت

نزده دقیقه هم از توانستم در طولِ پا نکرده بودم. وقتِ حمّام کوتاه بود و نمی استفاده مادّهاز این  که من
ریزیِ بهتر و سُرعتِ کارِ  شو کنم.  دفعۀ سوّم، با برنامه داروی نظافت استفاده نمایم و هم حسابی شُست

 بیشتر، باالخره در این کار مُوفّق شدم.
داد و به در و دیوار کوبیدن، چنان جّوِ رُعب و وحشتی  بیحمّام معموالً پاسدارها، با دادو در پایانِ وقتِ

بود.  شان فقط به لباس پوشیدنِ خودشان و بیرون آمدنِ سریع  سکردند که زندانیان حواّ د میایجا
های کثیفِ  جا لباس آوردند. در آن ۀ حمّام به داخلِ راهرو درنهایت، همۀ ما را به صف کردند و از مُحوطّ

 ما را به بند برگرداندند.  انداختند و  گذشتیم.  بعد هم صف را راه  می  انداختیم و  زندان را در سبد می
کوتاهی های مُختلفِ زندانیان، در موقعِ وُرود و خروج، در راهرویِ حمّام توقّفِ  ها گروه گاهی وقت

دو بندِ متفاوت بودند، و گرفتند. این دو گروه معموالً از  هم قرار می در کنارِ داشتند، و دو صف در راهرو 
طور که در باال  گرفت. همان عات تا جایی که مُمکن بود، صورت میس گرفتن و تبادلِ اطّالتماّ نتیجه در

ها را  بار در حمّام بود که افرادی از سازمانِ خودمان را در صفِ مُقابل دیدم و آن  ینگفتم، من اولّ
 اند.   و بعد از یک ماه برایم قطعی شد که آن افرادِ مُشخّص هم دستگیر شده ،شناختم

گی باشد، و با آبِ گرم. امّا معموالً نه آب گرم بود و نه  اصطالح هفته ود که بهجیرۀ حمّام رفتن قرار ب
کردند و بندهای مختلف  اصطالح گرم می از صبحِ زود آب را به ،گی. هر از گاه حمّام بُردن مُرتّب و هفته

اکه آب در ابتدا رشدند، چ رفتند بیچاره می های اوّل و دوّم می بُردند. بندهایی که در نوبت نوبت می را به
 شد.  های بعدی هم، آب فقط وِلرم می حتّا در نوبت بود؛ کامالً سرد 

 

١٢ 
 فشارِ تنهایی در انفرادی...

روانیِ ناشی -آور و کُشنده بود. عالوه بر فشارهای جسمی و روحی روزهای نخست در انفرادی، واقعاً رنج
اندازه آزاردهنده بود. در آغاز، در انفرادی حتّا  های گوناگون، فشارِ تنهایی هم بی از شکنجه و بازجویی

رفتم و فکر و خیال  قفس راه میمانندِ ببری در  سلّولتوانستم دُرست غذا بخورم یا بخوابم. اغلب در  نمی
ست که از روی  غریبی ا و دم. انسان موجودِ عجیبنمو تحلیل می و اصطالح تجزیه ا بهکردم و اوضاع ر می

د و خود را با آن سازگار ماینرایطی عادت تواند به هر ش یا از روی انتخابِ آگاهانه، می ناچاری و اجبار، و
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و به زندگی در تحتِ شرایطِ فشارهای جسمی و  ،انفرادی سلّولِکم به تنهاییِ خودم در  کند. من هم کم
از تعداد و میزانِ تدریج  کردم. پس از دو سه هفته، وقتی به روانیِ غیرقابلِ تصوّر، داشتم عادت می-روحی

انفرادی  سلّولِام در  روزانه ریختم تا زندگیِ می شد، برای خودم برنامۀ منظّ فشارِ بازجویی کاسته 
، ورزش و سلّولزنی در  های قدم سروسامان داشته باشد. از آن به بعد، روزها وقتِ آزادِ خودم را با برنامه

نگلیسی، مُرورِ دانشِ ژنتیکِ خودم، و یادآوریِ ، تمرینِ زبانِ اسلّولنرمش، تمیزکاری و نظافتِ 
ها معموالً  کردم. شب ویژه همسرم و دُخترم سپری می های مُشترکِ شاد با فامیل و دوستان به خاطره

ویژه کِتی و بهار، وقتم را  یای دیدارِ مجدّدِ تمامیِ خانواده، بهٴورنشستم و تا دیروقت با  آرام می
در طولِ روز، البتّه اغلب به بررسی و  سلّولزنی در  بُرد.  در موقعِ قدم م میکه خواب گذراندم تا این می

های بازجویان و برخوردهای احتمالیِ  بندی از تاکتیک های بازجویی و زندان، و جمع تحلیلِ مسأله و تجزیه
 پرداختم. خودم می

سرد شده بود. روزی صبح در  شدّت گذشت و هوایِ اواخرِ پاییزی هم به ام می حُدودِ یک ماه از دستگیری
گوش شدم و مسیرِ  زدم که ناگهان صدای پایِ آشنایی را در داخلِ بند شنیدم. سرتاپا به قدم می سلّول

و اندکی بعد درِ  ،من پیچید سلّولِطرفِ  صدایِ پا را دنبال کردم. این شخص داخلِ داالن شد و به
بندی زدم و نه رو به دیوار شدم. دیدم فردی در  شمدانم چرا، ولی این بار نه چ ام باز شد. نمی سلّول

شروع به صحبت کرد، از روی صدایش فهمیدم که همان جاللی  او ام ایستاده است. وقتی سلّولآستانۀ 
کرد. مردی  دیدم، ولی او هیچ اعتراضی به این موضوع نمی  اش را می بند طبعاً قیافه است. من بدونِ چشم

و کُت و شلوارِ تمیزی هم به تن داشت. جاللی از من پُرسید:  ،یار نازُکسال بود با صدایی بس میان
ات  ده تا ضّدیخ برای ماشینپول ب"جوابِ مُثبت دادم. گفت:  "؟ماشینِ پیکانِ شمارۀ ... مالِ توست"

او رفت و بعد از چند  ".های من پیشِ شماست ام نیست که به تو بدهم. پول پولی پیش"گفتم:  ".بگیرم
ای تومان بود، برایم آورد. مقداری پول بابتِ ضّدیخ به او  برگشت و پولِ مرا، که حدودِ صدوخُردهدقیقه 

بار بود که  و اجازه داد که بقیّۀ پولم را برای خرید از فروشگاه پیشِ خودم نگه دارم. این نخستین  ،دادم
ارند. مدتّی بعد از این اتفّاق، پس ام را در اختیار د گفتند که ماشین ها، هرچند غیرمُستقیم، به من می آن

های مالی، به من خبر دادند که ماشین را به همسرم، که سندِ مالکیّتِ ماشین  از پایان یافتنِ بازجویی
 اند.   هم به اسمِ او بود، پس داده

ه شان اُفتاده بود، فهمیده بودند ک ای که به دست های تشکیالتی های مالی، و از روی گزارش در بازجویی
خواستند، چراکه من در موقعِ  پیشِ من بوده است. این پول را از من می هزار تومان پولِ سازمان شانزده

س گرفتند و این پول را از ام تماّ های بعد، ظاهراً با خانواده دستگیری آن را پیشِ خودم نداشتم. در ماه
رموردِ من به دست بیاورند و از زنده که حّداقل اطّالعاتی د ها طلب کردند. خانوادۀ من هم، برای آن آن

پذیرند که آن مقدار پول را به آنان  بودنِ من مُطمئن شوند و احیاناً بفهمند که من در کجا هستم، می
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وزیری  های ساختمانِ نخست ای در نزدیکی مورانِ سپاه در کمیتهٴبدهند. خُالصه، گویا در قراری که ما

ام  بُزرگ دهند. برادرِ کنند و پول را به او می ا فردی از سپاه مالقات میبُزرگ و همسرم ب  گذارند، برادرِ می
اصرار  ،شود که آن فردِ سپاهی گویا شخصاً مرا دیده است. به همین علت در این مُالقات متوجّه می

 پذیرد و پولِ اضافی را تحویل مورِ اطّالعاتِ سپاه هم میٴکند که او کمی پول هم برای من بیاورد. ما می
ام باز شد، و این بار نگهبان دستور داد که رو به دیوار و  سلّولگیرد. خُالصه، روزی دوباره درِ  می

مُعرّفی کرد. از صدایش فهمیدم  "ابراهیم"شد و خودش را  سلّولباشم. سپس، فردی داخلِ   بسته چشم
خانوادۀ من مالقات  بازجوی زیرشلوارپوش است. معلوم شد که خودِ همین ابراهیم با که او همان کمک

 ام تحویل گرفته هزار تومان را از خانواده تنها شانزده گفت که نه را تحویل گرفته است. می  کرده و پول
گفت که پول باید در   ضمن که به اصرارِ برادرم کمی پول هم برای من آورده است. البتّه در ، بلاست

از آن  کردن بار فقط پولِ کمی بگیرم و برای خریدتوانم هر  دفترِ زندان بماند و من درصورتِ نیاز می
  ١٥استفاده کنم.

ام،  دادنِ ماشین به کِتی، مالقاتِ ابراهیم با خانواده  به هر صورت، با توجّه به رویدادهای اخیر، یعنی پس
ام  گرفتنِ پولِ تشکیالت و پولِ اضافی برای من، حُدودِ شش هفته بعد از دستگیری باالخره خانواده

دانستند که من در کُجا  ام و در بازداشت هستم. البتّه هنوز هم نمی الّع یافتند که من احتماالً زندهاط
ین احساس را داشتم که احتماالً همسرم هنوز دستگیر و بیش ا م. من هم در آن زمان کم اسیر هست

 نشده است.  
های تدریجی و مُداومی  عِ شکنجهنزوای اجباری، شاید یکی از بدترین نوانفرادی و تنهایی و ا سلّولِ

های جُمهوریِ اسالمی برای  د. در دهۀ شصت، در زندانگرد رو می اسیر با آن روبه باشد که یک انسانِ  می
فرسایی  های جسمیِ دردناک و طاقت اعتراف گرفتن و به دست آوردنِ سریعِ اطّالعات معموالً از شکنجه

زندانی و خُرد  روانیِ-امّا برای درهم کوبیدنِ وضعِ روحی د؛کردن ابل زدن و غیره استفاده میمانندِ ک
نزوای انفرادی، تنهایی و ا سلّولِمدّت در  های هُولناکی مثلِ نگهداریِ طوالنی از روش کردنِ شخصیّتِ او

ای که  گرفتند.  برای نوعِ شکنجه اجباریِ مُمتّد، و یا فشارهای روحی و روانیِ دیگری بهره می
همه قرار داشته باشد.  سِٴدائم و روزمرّه کارکرد داشته باشد، زندانِ انفرادی شاید در رامدّت،  طوالنی

تحلیل را در زندانی  و   تنهایی و انزوا در شرایطِ دُشوار، پس از مدتّی تواناییِ تمرکُز و تفّکر و تجزیه
، در انفرادی قُدرتِ عینِ حال شود. در تدریج دُچارِ فراموشیِ خاصّی می ، و انسان بهکند تضعیف می

ست و بنابراین زندانی  گردد. انسان موجودی اجتماعی ا یا در انسان تشدید و تقویت میٴبافی و رو خیال
شود.  کند، و درنتیجه دوشخصیّتی می زادی برای خودش خلق می کم برای مُقابله با تنهایی و انزوا هم کم

راه  روانیِ دیگری هم هم-گر با فشارهای جسمی و روحیویژه ا انفرادی، به سلّولِمدّت در  ماندنِ طوالنی
ها یا بندهای عُمومیِ  در اُتاق ،گذارد. بعدها ای بررویِ جسم و روانِ انسان می کننده ثیراتِ ویرانٴباشد، تا

هایی که در دورانِ بازجویی  ثیراتِ عمیقی را در برخی از زندانیان، یعنی آنٴهای مختلف، چنین تا زندان 
 کرد.   شد مُشاهده  انفرادی گذرانده بودند، می سلّولِعنوانِ تنبیهی مدتّی طوالنی را در  ا بهیا بعده
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 به هر حال، یک ماهی طول کشید تا من به شرایطِ انفرادی کمی عادت کنم، و برای خودم زندگیِ
ی و تمرینِ ها یادگیرروز های مُهّمِ من در آن  غولیّتبامُحتوا و بانظمی را سامان دهم. یکی از مش

کشیده و نوشته  سلّولزنی را زندانیانِ سابق رویِ دیوارِ  های مورس ها و روش زنی بود. جدول مورس
زنیِ خودم را، البتّه با رعایتِ احتیاط و موازینِ امنیتّی،  بودند. پس از مدتّی تمرین، باالخره تواناییِ مورس

داد امّا پس از چندی  . این زندانی ابتدا پاسُخی نمیامتحان کردم ٤شمارۀ  سلّولِبار با زندانیِ   نخستین
من و او باهم اندکی از این طریق باالخره با ضربه زدن به دیوار به من جواب داد. از آن به بعد، گاه 

 بُردند.  سلّولسّفانه، چندی بعد او را از آن ٴکردیم. متا صحبت می
ن خودم را سرگرم کنم. روزی در جریانِ تمیز کردنِ چیزی نبود که بتوانم با استفاده از آ  هیچ سلّولدر 

و کم مانده بود که  ،کردم چیزی در زیرش دیدم که باورم نشد ، وقتی گوشۀ آن را بُلند سلّولموکتِ کفِ 
حالی فریاد بزنم؛ یک صفحۀ کاملِ روزنامۀ کیهان را کسی تا کرده و در زیرِ موکت گذاشته بود.  از خوش

ناکردنی است. باالخره، مطلبی برای خواندن داشتم،    توصیف   من در آن لحظهاندازۀ  حالیِ بی خوش
های مُتقاطع را نیز در  که، برگِ روزنامه جدولِ کلمه تر از آن این مکه مالِ یکی دو ماه پیش بود. مُهّ گیرم

امکانِ بزرگی  ها، این جدول واقعاً ویژه در افسردگی و تنهاییِ شب خود داشت. در آن شرایطِ انفرادی، به
مخفی کرده  سلّولبود. قبالً خودکاری را از اُتاقِ بازجویی بُلند کرده و در  برای مشغولیّتِ ذهنیِ من می

توانستم در سُکوتِ آزاردهندۀ  های مُتقاطع و این خودکار می بودم. بنابراین، حاال با داشتنِ جدولِ کلمه
حدّی بکاهم. خُالصه، فوری روزنامه را تا کردم و  یی تاسرگرم کنم و از فشارِ تنها سلّولشب خودم را در 

 اش بروم.   سرِ جایش گذاشتم، تا بعداً به سُراغ
های شیفتِ شب  نگهبان آمدِ و ام از رفت که خیال شویی، و پس از آن آن شب، بعد از نوبتِ پایانیِ دست

ای کاغذ از پاکتِ  . سپس، تکّهراحت شد، برگِ روزنامه را از زیرِ موکت درآوردم و حسابی بررسی کردم
توانستم  داشتم بُریدم و جدول را دقیقاً روی آن کُپی کردم. به این ترتیب، می سلّولای که در  میوه

نخورده نگه دارم. آن شب تا ساعتِ خاموشی مشغولِ  شده را حّل کنم و جدولِ اصلی را دست جدولِ کُپی
ها   های بعد نیز از آن باره در جاسازی قرار دادم تا شبچیز را دو  این کار بودم. قبل از خاموشی همه

تر گذشت و من احساسِ فشار و تنهاییِ  های پیش، آن شب خیلی سریع استفاده کنم. در مقایسه با شب
ویژه در شیفتِ  داد و به های بعد، البتّه هروقت که شرایطِ بند اجازه می کمتری کردم. در شب

ای دو سه  پرداختم.  اوایل شاید هفته ر بودند، باز هم به حّلِ آن جدول میآزا هایی که کمتر مردم نگهبان
کردم،  که جدول را در حّدِ تواناییِ خودم حّل می بار پس از آن  دادم. هر شب را به این کار اختصاص می

ای کاغذِ  انداختم. چندشب بعد دوباره جدول را روی تکّه شویی آن کُپی را بیرون می در نوبتِ دست
گرفتم. به این ترتیب، با یک جدولِ  کردم، و کارِ حّلِ جدول را از سر می جدید از پاکتِ میوه کُپی می

هایی که  های خودم را تا وقتِ خاموشی پُر کنم. شب های مُتقاطع، توانستم برای چندین هفته شب کلمه
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نِ زبانِ انگلیسی، مُرور های کُدِ مورس، تمری کردم، معموالً وقتم را با تمرینِ ضربه جدول حّل نمی

 کردم.   های علمِ ژنتیک، و یا با استراحت و آرامش سپری می مطلب
گرفت، دائم دلهُره و نگرانی  گاه صورت می به ها ابتدا مُداوم و سپس گاه در یکی دو ماهِ اوّل، که بازجویی

ایط و وضعیّت را خوب کردم تا شر تحلیل می و  های بازجویی را مداوم بررسی و تجزیه  داشتم. موضوع
بشناسم و بفهمم، و سپس تصمیم بگیرم که چه باید بکنم یا نکنم و یا چه بگویم یا نگویم. بنابراین، 

بود. در آن دوره، اغلبِ  کمتر فراهم  سلّولگیِ فعالیت در  امکانِ تمرکُز رویِ برنامۀ روزانۀ زندگی و چگونه
که به نرمِش و ورزش  کردم، و یا این با خودم جدل میرفتم و  راه می سلّولها در طولِ روز در  وقت
وبیش احساسِ آرامش  یافت، و من هم کم وجوش در بند کاهش می پرداختم. عصر به بعد، وقتی جُنب می
که روالِ به بازجویی رفتن  پرداختم. یکی دو ماه بعد از دستگیری، وقتی  کردم، به کارهای دیگری می می

یافت،  تدریج کاهش  های بازجویی به نوبت هم و از طرفِ دیگر ،ی به دستم آمدحدّ های دیگر تا و مسأله
خودم در  تدریج به زندگیِ توانستم به ،کردم. بنابراین  اسکم در طولِ روز هم آرامشی نسبی احس کم

های روز و شب برنامه  انفرادی نظم و ترتیبِ بهتری بدهم. بعد از دو ماه، برای تمامیِ ساعت سلّولِ
، بدونِ فعالیتِ بدنی و فکریِ سلّولکردم. انفرادی و تنهایی در  طورِ مُنظّم آن را دنبال می شتم، و بهدا

 پریشی بکشاند. تواند هر انسانی را به روان مُنظّم، می
کشیدم. سعی  کردم و دراز می ساعتِ یازدهِ شب، که زمانِ خاموشیِ اجباری بود، پتوها را پهن می

 کردند. البتّه صبح بیدارمان می شوییِ چراکه سحرگاه قبل از اذان برای نوبتِ دستکردم خواب بروم،  می
خوابیدم. اگر  ونیم یا هفتِ صبح می دوباره تا ساعتِ شش ،سحرگاهی شوییِ من بعد از رفتن به دست

و  قدر به دُختر و همسر و خانواده کشیدم و آن آمد، در جایِ خودم دراز می شب ساعتِ یازده خوابم نمی
کردم  های خوبی از دورانِ فعالیت و مبارزه در بیرون از زندان، فکر می ام، و یا به خاطره گذشته به زندگیِ

رتّب به سمتِ بیرون از سِ زندانی مُهای اوّلِ زندان، معموالً حواّ بُرد. در روزها و ماه که خوابم می تا این
 ان باشد. البتّهبه زندگی و فعالیت در داخلِ زند اش بیشتر کند که توجّه کم عادت می بعد کم زندان است؛

ها هنوز هم خواب و  در این زمینه هم افراد مُتفاوت بودند. در زندان کسانی را دیدم که حتّا پس از سال
چنین، افرادی را دیدم که پس از چند ماه خودشان را به زندگی در  خیالِ بیرون در سرشان بود. هم

و درکمالِ آرامش و با خیالِ راحت  های بیرون بُریده بودند وابستگی حدّی از و تا ،زندان کامالً عادت داده
 کردند. کشیدند و زندگی می حبس می

 
١٣ 

 های پراکنده... بازجویی
اواسطِ آذرماه، یک روزِ پنجشنبه دوباره مرا برای بازجویی بُردند؛ در طبقۀ دوّمِ ساختمانِ بازجویی طبقِ 

ها کسی را  ها معموالً زندان ساکت بود و بسیاری وقت گذاشتند و رفتند. پنجشنبهمعمول مرا رو به دیوار 
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جا سرِپا ماندم  و دو ساعتی آن ،کردند. ساعت حُدودِ دهِ صبح بود که مرا بُردند برای بازجویی صدا نمی
کردم و  شنیدم دست بُلند می ام بیاید. در یکی دو مورد که صدایِ پایی می که کسی به سُراغ بدونِ آن

نشستم و گاهی سرِپا  گی گاهی رو به دیوار می ای نداشت. از خسته نمودم، ولی فایده اعتراض می
چیز   جا ساکت بود که انگار همه چنان آن ایستادم. خُالصه، وقتِ ناهار هم گذشت و بعدازظهر شد. آن می

رمردِ پاسداری آمد و پُرسید: تعطیل شده و همه رفته بودند. باالخره، حُدودِ ساعتِ چهارِ بعدازظهر پی
ام. شش ساعت پیش  جا نیامده من که خودم این"از عصبانیّت داد زدم:  "؟ای جا ایستاده برای چی این"

اند و تعطیل  همه رفته"پیرمردِ پاسدار گفت:  ".جا منتظرِ بازجوها باشم کسی مرا آورد و گفت که همین
که شدم، از عصبانیّت و دردِ پا و کمر  سلّولرد. داخلِ سپس مرا راهیِ بند ک "!جا نیست شده؛ کسی این

قولِ معروف سرِکار  سرِپا نگه داشته و به  بسته ای اُفتادم. حُدودِ شش تا هفت ساعت مرا چشم در گوشه
 گذاشته بودند.

ز بارِ دیگر هم در همین دوره مرا بازجویی بُردند و در اُتاقِ جدیدی نشاندند. سپس، با تیمِ جدیدی ا یک
ها مخفی کنم، برایم بسیار گران  کردند که اگر اطالّعاتی را از آن ها ابتدا تهدید  بازجوها مُواجه شدم. این

تمام خواهد شد. بعد، چندین آلبومِ عکس را جلویِ من گذاشتند و قبل از بیرون رفتن از اُتاق گفتند: 
شناسی  هایی را که می های آن عکس خواهیم که شناسی، بنابراین می دانیم تو چه کسانی را می ما می"

ها  خُالصه، تمامِ روز مرا در آن اُتاق نگه داشتند.  آلبوم ".ها پیدا کنی و به ما نشان دهی در این آلبوم
دانستند که اغلبِ نیروهای  . بازجوها میبودند ١٣٥٠های پس از  های گوناگون در سال اغلب مالِ دانشگاه

های  های عکس و بنابراین بسیاری از آلبوم ،جویان هستند دانش وزیسیون از میانِپهای اُ جریان
ام آمدند و پُرسیدند:  هایِ ظهر بازجوها باز به سُراغ ها را در اختیار داشتند.  طرف جویانِ دانشگاه دانش

شناسم. بازجوها  ها نمی کس را از روی این عکس  جواب دادم که من هیچ "؟ای چه کسانی را پیدا کرده"
خُالصه، تهدیدهای دیگری هم  ".پس بمان تا ما بعداً کُمک کنیم که یادت بیاید و بشناسی" گفتند:

و من باز گفتم که  ،ام آمدند هایِ بعدازظهر به سُراغ بار هم طرف  کردند و باز از اُتاق بیرون رفتند. یک
ق کردند. من درمقابل شناسم. این بار تهدید به کُتک و شالّ ام و کسی را نمی ها را نگاه کرده همۀ عکس

ام  های اخیر دیده حجاب هستند، در حالی که من هرکسی را در سال ها بی دخترها در این آلبوم"گفتم: 
ها را از روی عکس بشناسم.  پسرهایی را هم که من  توانم آن با روسری و مانتو بوده است. بنابراین، نمی

جو بودند و حاال تغییرِ زیادی  سال پیش دانش ام اغلب هفت یا هشت در این دو سه سالِ گذشته دیده
به هر صورت، بعد از اندکی آزار و اذیّت و تهدید، باالخره دست از سرم برداشتند و مرا روانۀ  ".اند کرده

 بند کردند.
دفعه بازجویِ جدیدی آمد که  بارِ دیگر هم باز مرا به بازجویی بُردند و در اُتاقِ جدیدی نشاندند. این یک

جا نیست و از من خواسته که کمی با  بازجویِ شما امروز این"غلیظِ اصفهانی داشت. او ابتدا گفت: لهجۀ 



 گی مرزهای ناشناختۀ مرگ و زند 76

 
امّا به هر حال، او شروع کرد  "من صحبتی ندارم که با کسی بکنم."در جواب گفتم:  ".شما صحبت کنم

ها. پس از ن نوع صحبت، و ای"اخالقیِ کُفّار اخالقِ اسالمی و بی"و  "کُفّار"و  "اسالمِ عزیز"به بحثِ 
یعنی رابطۀ جنسیِ  عِ موردِ عالقه و هدفِ روزِ خودشچینی، باالخره به موضو ساعت موعظه و مقدّمه نیم

های چپ و  رابطۀ جنسیِ نامشروع و فسادِ جنسی در تشکلّ قولِ خودش ، و بهمشروع بینِ زن و مرد
گونه  های کّلیِ زیادی، باالخره این موضوع پس از طرحِ پرداخت.، ١٦"مُنافقین"کُمونیستی و در سازمانِ 

های  ها روابطِ نادرستِ جنسیِ زیادی را در تشّکل در جریانِ بازجویی ما"به صحبتِ خودش خاتمه داد: 
بندیِ کلّی کرد و  بعد هم یک جمع ".ایم ویژه در حزبِ توده کشف کرده کوموله و پیکار و سهند و به

های فکری و اخالقی، این نوع مسائل و روابطِ نامشروعِ جنسی در ذاتِ  خاطرِ انحراف به"کید نمود: ٴتا
خُالصه، یک ساعت مُزخرف گفت، تنهایی به قضاوت  ".های غیراسالمی ریشه و پایۀ مُحکمی دارد تشّکل

تحلیل و روشن  و  های مربوط به روابطِ جنسی را موشکافانه تجزیه  نشست، و به نظرِ خودش همۀ مسأله
دادم ولی اغلب در فکروخیالِ خودم بودم  امِ این مدّت، من گاهی از رویِ اجبار به او گوش میکرد. در تم

 شنیدم.   و فقط صدای او را به ناچار می
یل نتوانستم کردم که ارزش ندارد سرِ این موضوع با او واردِ بحث و جدل بشوم، امّا به دو دل ابتدا فکر می

خواهد که  یو از اوّل ادعّا داشت که جلسۀ بازجویی نیست و فقط مکه ا یکی این جلویِ خودم را بگیرم.
تِ ما هیچ موردِ مُشخصّی را دربارۀ خودِ من یا تشکیال او که این هم دوّم باهم صحبت و بحث کنیم؛

یی هم که موردِ اتهّامِ ها کرد ارتباطِ مُستقیمی به من نداشت و آن طرح میکرد. موضوعی که  مطرح نمی
اگر "ضور نداشتند که بتوانند از خودشان دفاع کنند. بنابراین، نتوانستم ساکت بمانم و گفتم: حُ او بودند

تو ادعّا داری که این بازجویی نیست و ما فقط داریم بحثِ آزاد درموردِ مسائلِ اخالقی و غیراخالقی 
ه یکی اسیر و دیگری عنوانِ دو فرد، که البتّ  بندم را بردارم تا به که من چشم کنیم، پس اجازه بده می

رویِ هم بنشینیم و در این باره بحثِ آزاد کنیم.  اگر هم ادعّا بکنی که این کار از  اسیرکننده است، روبه
کنی در حالی که هیچ ارتباطی به من و حتّا به  ها را با من می عُهدۀ تو خارج است، پس چرا این بحث

مثلِ هم هستید، و این از کُفرِ شماست که چنین  همۀ شما"او در جواب گفت:   ".تشکیالتِ ما ندارد
طور است، پس چرا درموردِ  اگر این"من در جواب گفتم:  ".شوید رفتار و اعمالِ غیراخالقی را مُرتکب می

دانی که من در سه سالی که در  گویی نباشد. خودت می آوری که بحث مُجرّد و کلّی خودِ من مثالی نمی
ها  ای از این داشتم، تعدادی دُختر و زنِ هوادار در بخشِ ما بودند. چرا نمونهتشکیالت بودم و مسئولیتی 

کنی که در این اُتاق  هایی صحبت می اش درموردِ افراد و تشّکل گو باشم؟ تو همه آوری که من پاسخ نمی
بارۀ خودِ من اگر بحثی در در ،ها را ندارم. بنابراین گو باشند، و من هم وکالتِ دفاع از آن نیستند تا جواب

نشینی  او کمی عقب ".مورد و بیهوده است ها ازنظرِ من بی این بحث ،وگرنه ، بفرما؛و تشکیالتِ ما داری
اصطالح  به ،خُالصه ".طورِ کلّی کمتر بوده است ها این مسائل به در تشکیالتِ فدایی"کرد و گفت: 

 رستاد.  بعد هم مرا به بند ف ی به ما داد و قالِ قضّیه را کند؛امتیاز
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وچند سالۀ  ا دیدم؛ جوانِ بیستبند برای چند لحظه قیافۀ او ر موقعِ بیرون رفتن از اُتاق، از زیرِ چشم
بُرد، و شاید هم با  احتمالِ زیاد خودش از محرومیّتِ جنسی رنجِ فراوانی می داری بود. به ده و ریشگُن

هر صورت، جوانی صاحبِ قُدرت بود  رفت.  به شخصیِ خودش کلنجار می های جنسی در زندگیِ انحراف
بسته، از اخالق و رابطۀ  دیده، امّا اسیر و چشم کرده و غرب داد که با منِ تحصیل و به خودش اجازه می

 جنسیِ سالم سخن بگوید!
یک نوبتِ دیگر هم در آن دوره مرا بازجویی بُردند و در اُتاقی نشاندند. پس از چندی یک بازجوی 

شد و دستور داد که سرم را پایین نگه دارم. سپس، یک صندلی آورد و پُشتِ جدیدی داخلِ اُتاق 
که من از  صندلیِ من گذاشت و نشست. کیفِ کارش را هم در بغلِ صندلی روی زمین گذاشت، طوری

دبّی ٴمُعرّفی کرد و با صدای ارام و مو "حاجی مُجتبی"دیدم. خودش را  بند پاها و کیفِ او را می زیرِ چشم
خواست بیشتر در رابطه با خارج از کشور با من گپ بزند.  رسید که می به صحبت نمود. به نظر میشروع 

کردم  اش متوجّه شدم که او هم در دهۀ پنجاه، زمانی که من در کالیفرنیا تحصیل می از مضمونِ صُحبت
تا   ست. خُالصه، دهجویی فعّال بودم، در امریکا و حتّا شاید هم در کالیفرنیا بوده ا و در جنبشِ دانش

با من فقط در آن باره حرف زد و سپس مُحترمانه خُداحافظی کرد و رفت. در جریانِ   پانزده دقیقه
که احتماالً مرا هم شخصاً از آن  ها قطعاً در امریکا بوده، بل سال تنها او در آن صُحبت، متوجّه شدم که نه

زادی، پِی بُردم که او سیّدکاظم کاظمی )معروف به شناسد. بعدها در زندان، و بیشتر پس از آ دوران می
ای از اطالّعاتِ سپاه، و احیاناً  ( بود. این شخص در آن زمان سربازجو و مسئولِ شُعبه"حاجی مُجتبی"

پرداخت و مسئولیّتِ کشف و نابودی  های چپ می سیس بود. این شُعبه به جریانٴتا وزارتِ اطالّعاتِ تازه
شناختم و به یاد نداشتم، امّا امکان دارد که او مرا  عُهده داشت. من او را از خارج نمیها را به  این سازمان

کرد، و عُضوِ انجمنِ  های دهۀ هفتادِ میالدی در کالیفرنیا تحصیل می سال شناخت. ظاهراً او در  می
رتِ اطالّعاتِ رژیم بود. گذارانِ اطالّعاتِ سپاه و وزا از بُنیان جویان بود. پس از انقالب، گویا اسالمیِ دانش

های ما در کمیتۀ مشترک،  ها بعد شنیدم و جایی خواندم که این شخص مدتّی بعد از بازجویی سال
 .ران و عراق در جبهه کُشته شددر جنگِ ای ،٦٤یعنی در سالِ 

بازجویی  ها معموالً اواخرِ آذرماه، دوباره بعدازظهرِ یک روزِ پنجشنبه مرا برای بازجویی بُردند. پنجشنبه
داشت و یا موضوعِ مُهمّی پیش  ای وجود می های تازه که دستگیری شد، مگر این بعدازظهر تعطیل می

آمد. به همین دلیل، من دُچارِ دلهُرۀ شدیدی بودم. خُالصه، طبقِ معمول مرا در همان اُتاقِ بازجویی  می
کردم که شاید برای  باشم. ابتدا فکر میدار نشاندند و گفتند که مُنتظرِ بازجو  و روی همان صندلیِ دسته

ولی چنددقیقه بعد درِ اُتاق باز شد و  حال بگذارند و بروند؛ مرا در همانگیری و آزار و اذیّت، باز  حال
ای؟  همه دروغ به ما گفته ینچرا ا"حّداقل دو بازجو واردِ اُتاق شدند. بازجویِ اصلی با عصبانیّت داد زد: 

ضربه شالّق دارد.  چرا دوست داری که شالّق بخوری و در  ٧٤تم که هر دروغ مگر همان شبِ اوّل نگف
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برداریِ سیاسی یا  عذاب باشی؟ مگر تو به ما نگفتی که در سرِ کارِ خودت هیچ اِعمالِ نُفوذی برای بهره

 "؟ای مالیِ سازمانِ خودتان نکرده
کاری برای تشکیالت در سرِ کارم طور هم هست؛ من هیچ  چرا، من این را گفتم، و همین"جواب دادم: 

   ".ام نکرده
گویم، و او دروغِ مرا ثابت خواهد نمود و من شالّق نوشِ جان  بازجو با داد و فریاد گفت که من دروغ می

کید کرد که اگر دروغ بگویم، تا ٴخواهم کرد. سپس یک برگِ بازجویی جلویِ من گذاشت و دوباره تا
هرگونه اطالّعاتی که درموردِ "روی برگِ بازجویی این بود:  سئوالِنفس دارم مرا شالّق خواهد زد. 

 ١٧"داری بنویس. شرکتِ ...
موضوع بسیار جدّی است، و "که  اُتاق را ترک کند، این را هم اضافه کرد:  بازجویِ اصلی قبل از این

سی. به خودت رحم بنابراین به تو وقتِ کافی خواهم داد که حسابی فکرهایت را بکنی و واقعیّت را بنوی
جا خواهیم  کُن و دروغ ننویس. ما امروز بعدازظهر و شب، و حتّا فردا جمعه را هم اگر الزم باشد، این

ای  که کلمه بازجو ابراهیم هم پس از چند لحظه، بدونِ آن کمک ".ماند تا این قضیّه را روشن کنیم
 اش را کشید و رفت. بگوید، راه

دانستم  گونه اطالّعی هم دربارۀ آن نداشتم، و اصالً نمی نشنیده بودم و هیچمن واقعاً اسمِ این شرکت را 
رسید که در ذهنِ بازجوها وجودِ چنین  شود. به نظر می گونه این موضوع به من مربوط می که چه

زد تا اطالّعاتی دربارۀ آن شرکت را از طریقِ من به دست  دستی می که او یک ارتباطی قطعی بود، یا این
ای با آن شرکت نداشتم، بنابراین خودم را برای شالّق و  گونه اطالّعی و رابطه . من چون هیچآورد

اطالّعیِ من از این شرکت  کردم بازجوها قاعدتاً اظهارِ بی کردم، چراکه فکر می شکنجۀ حسابی آماده می
گاه  مون که من هیچبا این مض بازجو فقط یک خطّ نوشتم پذیرند. به هر صورت، در جوابِ سئوالِ را نمی

دانم که موضوعِ شرکت چیست و  ام، و اصالً نمی ام، هیچ ارتباطی با آن نداشته نامِ این شرکت را نشنیده
بالفاصله و شود. مدتّی بعد بازجویِ اصلی برگشت و برگِ بازجویی را نگاه کرد،  گونه به من مربوط می چه

احمق هستیم و یا با بچّه طرف هستی؟ اگر به تو کنی ما  مرتیکۀ جاسوس، فکر می"دادش به هوا رفت: 
کند  ست که برای همان معاونتی در وزارتِ کشاورزی کار می هایی بگویم که این شرکت یکی از شرکت

 "؟وقت چه جوابی داری که بدهی جا  مُشاور بودی، آن که تو هم آن
کردند. ثانیاً من مشاورۀ  میمن خواهم گفت که اوالً چندین شرکت برای آن معاونت کار "پاسخ دادم: 

گونه ممکن است  کردم و هیچ نقشی در کارهای اجرایی و اداری و مالی نداشتم. بنابراین، چه علمی می
 "؟که من نقشی در این مورد داشته باشم

کرد و قراردادی  ولی اگر به تو بگویم که این شرکتِ خاصّ، که برای آن معاونت کار می"بازجو گفت: 
ها داشت، مُتعلقّ به سازمانِ شما بوده است و احتماالً از طریقِ تو هم  ن تومانی هم با آنچندین میلیو

 "؟وقت چی داری که بگویی آن قرارداد را گرفته است، آن



 79   نشیبرفرازوخست؛ راه پُجلد ن

 

کردم که اگر واقعاً این شرکت مُتعلقّ به سازمانِ ما  قولِ معروف زبانم بند آمد. پیشِ خودم فکر  باز هم به
کردم هم قراردادِ چندین میلیون تومانی داشته باشد، در این  نتی که من کار میباشد و در همان معاو

توانستم نقشی اساسی بازی  صورت از دیدِ بازجو و در سناریویِ دقیقی که او نوشته است من قطعاً می
که  کرده باشم. پیشِ خودم گفتم وای به حالِ من، چراکه هیچ راهی برای قانع کردنِ بازجو و اثباتِ این

گری جُز همان رسید. منطقاً هم بازجو راهِ دی من نقشی در آن ماجرا نداشتم، به عقل و ذهنم نمی
کرد، که ظاهراً  ای کار می خانه داری از سازمانِ ما در وزارت نداشت. عُضوِ مسئولیّت گیریِ خودش نتیجه

شت. از دیدِ بازجو، جا قراردادی چندین میلیون تومانی دا یک شرکتِ پوششیِ سازمان هم در همان
دو موضوع به هم ارتباطی نداشته باشند؟ به هر حال، پس از مکثِ کوتاهی  گونه ممکن بود که این  چه

گونه اطالّعی نداشتم که سازمان چنین شرکتی دارد. من هیچ اطالّعی نداشتم که  من هیچ"گفتم: 
هیچ نقشی در گرفتنِ آن چنین شرکتی در آن بخش از وزارتِ کشاورزی کاری گرفته است. و من 

قرارداد توسّطِ این شرکت نداشتم. اگر هرکدام از این سه موردی که گفتم دروغ باشد، تو مرا تا حّدِ 
 ".مرگ شکنجه کُن؛ امّا وُجداناً ابتدا تحقیق کُن تا واقعیّت در هر سه مورد برایت ثابت شود

ساعت برگشت و  از اُتاق بیرون رفت. پس از نیمها را با قاطعیّت گفتم، بازجو بالفاصله  که این پس از آن
در حالِ حاضر راهی سریع و قطعی برای تحقیق و اثباتِ این موردها موجود نیست. بنابراین، من "گفت: 

خواهی حقیقت را کِتمان کنی. حاال یا خودت  گویی و می گذارم که تو دروغ می فرض را بر این می
حقیقت را با شالّق از تو بیرون بکشم. خوب فکرهایت را بکنُ تا  شوم که مجبور می اعتراف کُن، یا این

  ".من برگردم
آوردم  ها یک ساعت مرا به حالِ خود رها کردند. من به خودم خیلی فشار می در آن سکوتِ کُشنده، آن

فرار از شالّق خانه را به یاد بیاورم، تا شاید بتوانم راهی برای  ها و ماجراهای دورانِ کار در وزارت که اتّفاق
یکی از  که، کُمکی به من بکنند. اوّل این خوردنِ بیهوده پیدا کنم. دو نُکته یادم آمد که فکر کردم شاید

رهبرانِ سازمان رشتۀ مُهندسیِ کشاورزی خوانده بود و احتماالً آشناهایی هم در وزارتِ کشاورزی 
را برای شرکتِ پوششیِ سازمان گرفته  اش آن قرارداد داشت. فکر کردم که شاید او از طریقِ دوستان

توانستم با طرحِ این موضوع  و چون این رفیق در خارج از کشور و دور از خطر بود، بنابراین می ؛باشد
ایران را ترک کرده بود در حالی که من کارم را  ٦٢جهتِ اتهّام را از خودم دور کنم. این رفیق در سالِ 

پیدا کردنِ کارِ من هم ارتباطی به آن رفیق  ،به همین علت ع کردم؛شرو ٦٣ خانه اوایلِ سالِ در وزارت
خواستم آن را به بازجوها بگویم؛ روزی در  موضوعی یادم اُفتاد که طبعاً نمی که، نداشت. دوّم این

رو شدیم که من از  ناگهان با فردی روبه و خودم از اُتاقِ کاری بیرون آمدیم، راه با رئیسِ خانه هم وزارت
شناختم. رفیقِ ما بسیار مرتّب لباس پوشیده بود و کیفِ شیکی هم در دست  تشکیالت او را می طریقِ

دیگر نشان ندادیم. من بالفاصله رد شدم و دنبالِ کارِ  گونه آشنایی به یک داشت. طبعاً من و او هیچ



 گی مرزهای ناشناختۀ مرگ و زند 80

 
ی امنیّتیِ من با او سالم و علیک کرد و مشغولِ صحبت شد. طبقِ رهنمودها خودم رفتم، ولی رئیسِ

کاوی دربارۀ این قضیّه نشان ندادم و موضوع را کامالً  گونه کُنج سازمان، برای محیطِ کار، من هیچ
کردم که آن رفیقِ ما احتماالً مهندس بود و  آوردم، فکر  فراموش کردم. حاال که آن ماجرا را به یاد می

و  ،کرد خانه کار می آن بخش از وزارتنمایندۀ همان شرکتِ پوششیِ سازمان. این شرکت احتماالً برای 
 شناخت. مرا که مسئولِ طرح بود می او هم طبعاً رئیسِ

رسیدم که ادعّای بازجو دربارۀ شرکتِ پوششیِ سازمان احتماالً  با توجّه به این دو نُکته، به این نتیجه 
ازجویی از ب های تعقیب و مراقبت و سپس در جریانِ توخالی نیست. شاید بازجوها از روی گزارش

خانه  ای دارد که با آن بخش از وزارت ند که سازمانِ ما چنین شرکتِ پوششیگان کشف کرد دستگیرشده
جا داشتم، فقط باید سعی  قراردادِ بزرگی بسته است.  بنابراین، با این فرض و اطالّعاتی که تا این

شما "اق برگشت، من به او گفتم: کردم که اتهّام را از خودم دور کنم. وقتی بازجویِ اصلی به اُت می
ضمن ببینید که  خانه بسته است، و در تحقیق کنید که این شرکت در چه تاریخی آن قرارداد را با وزارت

گاه خواهید دید که شروعِ به کارِ من بعد از بسته  آن ام؛ خانه شروعِ به کار کرده وزارتمن چه موقع در 
 ".بوده است، و بنابراین قضیّۀ قرارداد هیچ ارتباطی به من نداردشدنِ آن قرارداد با این شرکتِ سازمان 

ما از "ساعت برگشت و گفت:  و بعد باز هم از اُتاق بیرون رفت. بعد از نیم ،بازجو کمی مکث و فکر کرد
گویی، در آن صورت در  طوری باشد که تو می کنیم،  اگر همان خانه چنین تحقیقاتی را می طریقِ وزارت

ات برسد.  خودت و خانوادهولی اگر دروغ گفته باشی، خدا به دادِ  این مورد کاری با تو نداریم؛ه با رابط
    ".ات سلّولشو بُرو به  پاشو گُم

اصالً  و ام برگرداند. تا روزِ شنبه حال و احوال و افکارم بسیار مغشوش و خراب بود، سلّولپاسداری مرا به 
و مرا هم برای بازجویی صدا  به گذشت و هیچ خبری نشدی روزِ شنخواب و خوراکی نداشتم. وقت

گاه دربارۀ آن شرکت صحبتی با من  هم، دیگر هیچ ام کمی راحت شد. بعد از آن گاه خیال نکردند، آن
مطلّع شدم که شرکتِ  ای دیگر، از طریقِ رفقای سازمانیه نشد. بعدها در بندهای عمومی در زندان

هم شده بود، و ظاهراً برخی هم در آن رابطه دستگیر شده بودند.   پوششیِ سازمان واقعی بود و کشف
 این شرکت ظاهراً قراردادِ بزرگی هم با وزارتِ کشاورزی داشت. ،٦٣در زمانِ ضربه به سازمان در سالِ 

گانِ سازمانِ ما را در اُتاقِ بزرگی جمع کردند و  در همین دوره، روزی هم تعدادِ زیادی از دستگیرشده
بند  دار نشاندند. ما از زیرِ چشم امتحانِ کُنکورِ دانشگاه هرکدام از ما را روی یک صندلیِ دسته مانندِ

توانستیم آشناهایی را پیدا کنیم. بنابراین، پس از چندی فهمیدیم که همه در آن اُتاق احتماالً از  می
از لیستِ اسامیِ افراد را  کردند این بود که یک کُپی گروهِ خودمان هستند. کاری که این بار بازجوها 

شناسیم. ظاهراً این اسامی مربوط  یک از اسامی را می کردند که کدام میگذاشتند، و سئوال  جلویِ ما می
ها از زندانیان درآورده بودند.  گران در جریانِ بازجویی های مختلفِ تشکیالتِ ما بود که شکنجه به بخش

ها یا به دست آوردنِ  ر نشده بودند، و پُلیس برای شناساییِ آنافرادِ موجود در این لیست احتماالً دستگی
 کرد.   اطّالعاتِ بیشتری در موردشان تالش می
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 شان این بود که ده بودند و سیاستدر آن دوره، وزارتِ اطالّعات و اطالّعاتِ سپاه به این نتیجه رسی
های  ویژه گروه پوزیسیون، بههای اُ یانموردِ هوادارانِ تشکیالتی و غیرتشکیالتیِ جر دستگیریِ وسیع و بی

های  های سال که مُضّر هم است. براساسِ تجربه فایده بل تنها بی سیاسیِ غیرمُسلحّ، برای رژیم و نظام نه
های انقالب پیش برده بودند، وزارتِ اطالّعات و سپاه به این  ای که دادستانی و کمیته پیش و خّطِ مشی

کتاب و گسترده صدماتِ زیادی به پایگاهِ اجتماعیِ رژیم  و حساب ستگیریِ بیگونه د رسیدند که آن نتیجه 
های مردم وارد کرده است.  به همین علت مصمّم شده بودند که از طریقِ کارِ  و نفوذش در بینِ توده

یق تشکیالتِ آن مُتمرکز درموردِ هر جریانِ سیاسی ابتدا اطالّعاتِ کافی به دست بیاورند، و از آن طر
پوزیسیون، تصمیم گاه، براساسِ اهمیّتِ سیاسی و وزنۀ نیرویِ هر گروه در اُ آن روه را کشف کنند؛گ

ها تصمیم داشتند  بگیرند که از باال تا پایینِ تشکیالت چند رده از کادرها و اعضا را بازداشت کنند. آن
مرحلۀ نخست بازداشت نکنند. را در  ،که بقیّه، یعنی اعضایِ ساده و هوادارانِ تشکیالتی و غیرتشکیالتی

ها را زیرِ نظر داشته باشند. معتقد شده بودند که بدنۀ بدونِ سر تواناییِ آن را  خواستند فقط آن می
م ضربه بزند. به هم در حّدی که بتواند به نظا دهی مُجدّد کند، آن سُرعت سازمان نخواهد داشت که به
آور خواهد بود. سیاستِ وزارتِ  ع بیهوده و زیانکردند بازداشتِ این طیفِ وسی همین علت فکر می
های دیگری از بازسازیِ  ها این بود که آن افراد را با روش های پایینِ بدنۀ تشکیالت اطالّعات درموردِ رده

دوبارۀ تشکیالت و فعالیتِ مُجدّد بازدارند. البتّه این سیاستِ غالبِ وزارتِ اطالّعات و سپاه بود، وگرنه 
کردند و  هرکسی را که پیدا می هم براساسِ سیاستِ سابقِ خودشان های انقالب هنوز کمیتهدادستانی و 

معموالً در بازداشتگاه  کردند و در بسیاری موردها یشدند، او را بازداشت م یا به هرکسی که مشکوک می
 داشتند. نگه می

آوری و یا از طریقِ  زیادی جمع وزارتِ اطالّعات و سپاه اطالّعاتِ ،٦٣در ضربه به سازمانِ ما در سالِ 
های  و براساسِ سیاستِ روزشان، در بخش ،امّا درعمل جویی و شکنجه استخراج کرده بودند؛باز

فقط کادرها و اعضای مسئول و فعّال و یا کسانی را که درزمینۀ سالح، چاپ، پول،  انشدۀ سازم کشف
کردند، و بقیۀ افرادِ  دستگیر میاطالّعات و امنیّت، خروج از کشور و غیره فعالیت داشتند 

گذاشتند. بازجوها سعی داشتنند که از  های پایینِ تشکیالت را به حالِ خود می شده در رده دهی سازمان
شده، کُنترل و هدایتِ  کاریِ برخی از کادرها و اعضای بازداشت های مختلف و متفاوتی، از جمله هم راه
ها فعالیتی علیهِ نظام  لِ زندان به دست گیرند تا نگذارند که آنهای تشکیالتیِ باقیمانده را از داخ رده

دیدند که این افراد درپِیِ بازسازیِ تشکیالت یا اقدامی جدّی هستند، و یا اگر  داشته باشند. بعداً اگر می
 کردند. ها را هم دستگیر می شوند، آنبخواستند از کشور خارج  می
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 پای بر تیغ برهنه 
 شتن در آت برهنه 

 گذرم افراخته از آزمونِ سُرخ می قد 
 و سرنوشت

 نه پیشاپیشِ من
 که چون سگی رانده

 دود. ام می به دنبال
 گذرم بال می سبُک

 شُعله سراپا همه خون
 بر آتش و تیغ

 با قلبی آکنده از اُمیدِ بهاران
 ای پُشته و کول

 سرشار از فریاد و رنج
 رنج، رنج

 ام های تلخِ مردمِ سرزمین رنج
 زایاند، فرداهایِ آبستن را میکه 

 و فریاد، فریاد
 ام فریادهای سُرخِ رفیقان

 کند. رنگ می که فلَق را خون
 گذرم می

 برتافته و عاشق
 با تیری در قلب

 تیری در گلو
 و پرندۀ کوچکی در دهان

 که با هزاران لهجه
 برای پیروزیِ مردم

 خواند. نغمه می
 حُسین صدرایی )اقدامی(
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 حُسین صدرایی )اقدامی(...با یادِ 
گونه که قبالً گفتم، من  در داالنِ باریکی قرار داشتند. همان ١در بندِ  ٦تا  ٣های  به شماره سلّولچهار 

گونه ارتباطی با او  هیچای بود که من نتوانستم  ابتدا زندانی ٤شمارۀ  سلّولِبودم. در  ٣شمارۀ  سلّولِدر 
 سلّولِشناختم. در  ند و یک زندانیِ کُرد آوردند که من او را هم نمیچند روز بعد او را بُرد پیدا کنم؛

حُسین صدرایی )اقدامی( از اعضای سازمانِ خودمان بود، که من او را از بیرون از زندان  ٥شمارۀ 
ای به نامِ مُحمّدرضا طبابتی بود، که من در این زمان او را  هم زندانی ٦شمارۀ  سلّولِشناختم.  در  می

دانستم که او هم از اعضای سازمانِ خودمان است. تا جایی که شرایط اجازه  ناختم و حتّا نمیش نمی
 سلّولچه بر زندانیانِ این چهار  آمد، و از آن هایی که در این داالن پیش می گی از اتفّاق داد ما همه می
 شدیم.   گذشت، تاحدّی باخبر می می

های بند و حُسین  ن، رابطه و برخوردِ مُتقابلِ یکی از نگهبانیادماندنی از این داال یکی از ماجراهای به
گفت که در جوانی از هوادارانِ حزبِ توده  ، می"کریمی  حاج"صدرایی بود. این نگهبان، پیرمردی به نامِ 

گفت که دو پسرش را در جبهۀ جنگِ  ضمن می پروپاقُرصِ خمینی شده است. در بوده و بعدها طرفدارِ
مُطالعه   از دست داده است. حاج کریمی به نظر فردی نسبتاً باسواد و بادانش و اهلِایران و عراق 

های  توان گفت جناحِ کبوترها یا جناحِ نرمِ نگهبان آمد؛ به آن گروه از پاسدارها تعلقّ داشت که می می
رفتارش  دادند. حاج کریمی دوست داشت با زندانیان بحث و جدلِ فکری بکند. این زندان را تشکیل می

 دبّانه و متین بود.  ٴهم در این زمینه بسیار مو
گذشت که حاج کریمی سرِ بحث و جدل را با حُسین  های ما می خُالصه، حُدودِ یک ماه از دستگیری

کم  پرداخت. کم صدرایی باز کرد؛ حُسین هم با قاطعیّت و شُجاعتِ تمام به بحث و جدلِ مُتقابل با او می
یک کارِ ثابت و روزمرّه بینِ این دو نفر شد؛ هرشبی که نوبتِ کشیکِ حاج کریمی این قضیّه تبدیل به 

کرد و بحثی را با او راه  حُسین صدرایی را باز می سلّولِاو درِ  از توزیعِ جیرۀ شام و چای و غیرهبود، پس  
و کُمونیسم، هایی مانندِ اسالم و مارکسیسم، سوسیالسم  های این دو نفر روی موضوع انداخت.  بحث می

با شُجاعت و  صدرایی بود.  حُسین خلق و غیره  جنگ و صُلح، نظامِ جمهوریِ اسالمی، سازمانِ فداییانِ
و  کرد، و طرزِ تفّکُر ازمان دفاع میها و باورهای سیاسی و فکریِ خودش و س سرسختی از موضع

نمود. او  ا و محکوم میهای جُمهوریِ اسالمی در نقضِ قانونِ اساسیِ خودش را نقد و افش سیاست
داد. حاج  تحلیل و بررسی و نقد قرار می و  خوبی تضّادهای ذاتیِ نظامِ جُمهوریِ اسالمی را موردِ تجزیه  به

ویژه مشیِ سیاسیِ بلوکِ کشورهای  کریمی هم با جدیّتِ تمام مارکسیسم و کُمونیسمِ جهانی و به
در ایران ایراد   های کارِ چپ مشیِ سیاسی و روشکرد، و به خّطِ  اصطالح سوسیالیستی را نقد می به
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راه بود. فقط وقتی که بحثِ جنگِ  گرفت. بحثِ بینِ این دو معموالً با متانت و احترامِ مُتقابلی هم می

ها   آمد و حُسین به انتقاد از این سیاست های جنگیِ جُمهوریِ اسالمی پیش می ایران و عراق و سیاست
حُسین صدرایی را  سلّولِداد و گاهی با عصبانیّت درِ  ساسیّت نشان میپرداخت، حاج کریمی ح می
 کرد. تمام رها می بست و بحث را نیمه می
 

١٥ 
 بند... پاسدارهای نگهبانِ

مُالیمی بود که آزار و اذیّتِ  حاج کریمی درمیانِ پاسدارهای این زندان تیپِ خاصّ و جالبی بود. نگهبانِ
و پاسخ ١٨شوییِ اضطراری داشت. در فرستادن به دست ت به زندانی روا نمیبیهوده و از روی کینه و نفر

دادن به تقاضاهای مُشابهی از طرفِ زندانیان، رفتارِ نسبتاً بهتری داشت. حاج کریمی رادیودستیِ 
داد. گاهی،  اش گوش می های موردِ عالقه کرد و به برنامه کوچکی داشت که معموالً با خودش حمل می

ها  صُبح ،کرد تا زندانیانِ بند هم بشنوند. مثالً ا شب، رادیو را روشن و صدای آن را بُلند میصبحِ زود ی
که ما هم  کرد، طوری دهد. معموالً صدای رادیو را بُلند میبعادت داشت که به برنامۀ کودک گوش 

ند که به نظر خواند ها شعری می کردیم. آن روزها در برنامۀ کودکِ رادیو، بچّه شنیدیم و حال می می
رسیدند، او  ها به آن سرود می چراکه همیشه وقتی بچّه داشت؛  رسید حاج کریمی آن را خیلی دوست می

آفرین، "خواندند:  ها با صدای بُلند چنین می کرد. در این برنامه بچّه صدای رادیو را بُلندتر از معمول می
ها و  شنیدنِ صدای بچّه ".... تۀ روی زمین،صد آفرین، هزاروسیصد آفرین، کوچولوی خوب و نازنین، فرش

 داد. ها، در آن شرایطِ وحشتناکِ کُمیتۀ مُشترک، واقعاً چه حالی به ما می سُرودخوانیِ آن
ای  مغز و مُتعصّب و عُقده ها در این زندان دو دسته بودند. دستۀ اوّل، پاسدارهای خشن و خُشک نگهبان

دادند. کینه و نفرت  ها را تشکیل می رحم ها و بی مانده رواقع عقباصطالح گروهِ بازها یا د بودند که به
طورِ کلّی رفتارِ غیرانسانی با  حّد، و به ورزیدن، آزار و اذیّت کردن، کُتک زدن، توهین کردن، خُشونتِ بی

تاری که واقعاً رف "حاج زنجانی"زبانی بود به نامِ  زندانیان روش و منشِ این دسته بود. نگهبان پیرِ تُرک
ضمن  هم همین رفتار را داشت. مُسلِم در "مُسلِم"آمیز و سادیستی داشت. نگهبان دیگری به نامِ  نفرت

خوانیِ او از زیرِهشتِ بند به گوش  مرتّب صدای نوحه ی داشت و در نوبتِ نگهبانیِ خودشصدای خوب
وبیش مُالیم با زندانیان داشتند.  و کمدّبانه مؤهایی بودند که رفتاری نسبتاً  رسید. دستۀ دوّم، نگهبان می

جا بود که من واقعاً هیچ رفتارِ  حاج کریمی از این دسته پاسدارها بود. یک پاسدارِ رشتی هم آن
هم بود که رفتارِ  "تهرانی"ها ندیدم. پاسدارِ نسبتاً جوانی به نامِ  آمیزی از او در تمامیِ آن ماه توهین

مغز و  های بدرفتار و خُشک هم بود. در مجموع، تعدادِ نگهبانضمن سلمانیِ زندان  خوبی داشت. او در
 بود. "اخالق خوش"های  ای بیشتر از نگهبان کینه
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نُدرت در داخلِ بند ولی اغلب در  شدند. به پاسدارهای ناشناسِ خاصّی هم هرازگاه در این زندان دیده می
شان باورم  دیدم که از تیپِ ظاهری را میبند پاسدارهای جوانی  ساختمانِ اداری و بازجویی، از زیرِ چشم

باشند.  ها، و یا دادستانیِ جُمهوریِ اسالمی  ها عُضوِ وزارتِ اطالّعات، اطالّعاتِ سپاه، کمیته شد که آن نمی
بودند. این  "ژیگول"و  "قِرتی"قولِ معروف افرادِ  داشتند، و به "شهری شُمال"های  ها تیپ بعضی از آن

ای و متداولی بودند که در آن دوران تودۀ مردم و نیروهای سیاسیِ مُخالفِ  ورِ کلیشهافراد خارج از آن تصّ
 داشتند.  الهّی و پاسدار در ذهنِ خود  طورِ کلّی از افرادِ حزب رژیم، به
آورد و ظاهراً مسئولِ تهیۀ جیرۀ  پیری هم بود که غذای جیرۀ ناهار و شام را به داخلِ بند می نگهبانِ

کرد که زندانیِ  زبان بود ولی لهجۀ غلیظ و خاصّی هم داشت. خودش ادعّا می او فارسی چای هم بود.
گفت که  ای را کُشته و محکوم شده است. می عادّی )یعنی غیرسیاسی( است و در تصادفِ اتوموبیل بچّه

گفتند که او  ی از زندانیان میا اند تا کار بکند. بعدها عدّه قصر به کمیتۀ مشترک آورده وی را از زندانِ
کشد. بعضی از زندانیان هم  هم حبس می ٥٧های سابقِ رژیمِ شاه بوده است، و از سالِ  واقع از مقامدر

 واقع عُضوِ سپاهِ پاسداران است.  بازی و نمایشی بیش نبود، و او درها  معتقد بودند که همۀ آن داستان
داستانی داشت.  طبعاً زندانی هیچ در کمیتۀ مُشترک، موضوعِ اصالحِ مویِ سر و صورت هم خودش 

بار در  امکانی نداشت که خودش بتواند موهایش را اصالح کند. پاسدار تهرانی معموالً ماهی یک 
پُرسید که آیا  یک می کرد، و بعد هم از زندانیانِ بند یک زیرِهشتِ بند صندلی و بساطِ خودش را برپا می

دادیم. بنابراین، کسانی که  بایست که پولی به او می اصالح می نیازی به اصالح دارند یا نه؟ البتّه بابتِ
شنیدم که تهرانی  شان اصالح شود، مشتری او بودند. البتّه  خواستند مویِ سر و صورت پول داشتند و می

کرد.  او از ماشینِ اصالحِ  بُرد و مویِ سرشان را مجّانی اصالح می پول را هم می برخی از زندانیانِ بی
وجه از تیغ خبری نبود. پاسدار تهرانی هم  کرد، امّا به هیچ برقی و قیچی و غیره استفاده می دستی و

 زد.   مانندِ هر سلمانیِ دیگر، در موقعِ اصالح مُرتّب حرف می
مرا  سلّولِها در پایانِ تقسیمِ غذا و چای و غیره درِ  بود، برخی وقت عنوانِ نگهبان در بند  وقتی تهرانی به

گی و نمایش  اش ساخته هایش واقعی یا همه که صحبت گفت. این اش را به من می کرد و دردِ دل باز می
من قبل از "گفت:  وجه اهمیّتی برای من نداشت. پاسدار تهرانی چنین می بود، در آن شرایط به هیچ

سنی در دانِ مُحشِ انقالب، در میحو سبتاً غیرمذهبی بودم. حول و انقالب شاگردِ خیّاط، و فردی ن
های مذهبی  جا بود که با تعدادی از بچّه کردم. همان باال کار می در یک خیّاطیِ رده خیابانِ میرداماد

تر شدم، و سپس به  خُمینی شدم. زمانِ انقالب فعّال دوستی و رابطه پیدا کردم و تدریجاً طرفدارِ امام
ام،  سلّولهای خودش با من در دمِ  بتدر موقعِ اصالحِ مو و یا در صح "بسیج و کمیته و سپاه پیوستم.

 تواند بپردازد. زور می اش را هم به نالید و مُدّعی بود که کرایۀ خانه پولی می درآمدی و بی همواره از کم
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١٦ 
 قویتر شُدنِ حّسِ شنواییِ زندانیان...

تازه دستگیر دانستم که او را  در همین روزها، متوجّهِ یک زندانیِ جدیدی در راهروی بند شدم. نمی
 شویی متوجّهِ صدای تسبیحِ اند. هرروز موقعِ رفتن به دست اند یا از بند و جایِ دیگری آورده کرده
دُرشت داشتم، و بنابراین  دانه شدم. قبل از دستگیری من هم عادتِ زیادی به تسبیحِ اش می دُرشت دانه

که او یا فردی مذهبی است، و یا ادایِ صدای تسبیح انداختنِ او نظرِ مرا جلب کرد. بعداً متوجّه شدم 
موقع به وی اجازۀ وُضو و  که به روحیّه و شُجاع بود. سرِ این آورد. فردی بسیار با مذهبی بودن را درمی

 کرد.  غُسل بدهند تا بتواند نمازش را بخواند، مُرتّب با پاسدارها جّروبحث می
اش بیشتر به  جایِ قوّۀ بینایی این است که زندانی بهگاه  بودن در بازداشت  بسته های چشم گی یکی از ویژه

شود و حسّاسیّتِ عجیبی  تر میقوّۀ شنواییِ زندانی تیزتر و قویتدریج،  شود؛ به اش مُتّکی می حّسِ شنوایی
وسو و معانیِ  تواند بشنود، و حتّا پس از مدتّی سمت ترین صداها را می که او کوچک کند، طوری پیدا می

ها، صدای  سلّولف را هم بفهمد. صدایِ پایِ افرادِ مُختلف، دادوفریادها، صدای درِ صداهای مُختل
زندانیان  پچِ زنی، صدای پچ های فلزّیِ غذا، صدای کتریِ چای، صدای گاریِ فُروشگاه، صدای مورس سطل

 کند.   در راهروی ساختمانِ بازجویی یا حمّام، و یا هر صدای دیگری معنا و مفهومِ مُشخّصی پیدا می
به   کند، زندانی نسبت گاه پیدا می یکنواختِ بازداشت به دلیلِ اهمیّتی که غذا تدریجاً در زندگیِ

شود.  اغلبِ زندانیان، سرِ ساعتِ  شنود حسّاس و شرطی می های غذا می صداهایی که هنگامِ وعده
ا صدای زمین خوردنِ تهِ بودند. ابتد های غذا  های غذای ظهر یا عصر مُنتظرِ شنیدنِ صدای سطل وعده

اش را هم  شنیدیم، و حتّا صدای خوردنِ دستۀ سطل به بدنه سطلِ فلزّیِ غذا را از داخلِ زیرِهشت می
اند، چراکه هرکدام معنای خاّصِ  خواستیم بدانیم که یک یا دو سطل آورده فهمیدیم. ناخودآگاه می می

آبگوشت، آش، لوبیا، عدسی و از این قبیل  داشت. یک سطل به این معنا بود که جیرۀ غذا خودش را 
زمینی  مُرغ با سیب ها است. دو سطل به این معنا بود که غذا پُلو با خورشت، پُلو با ماست، تُخم خوراکی
پُر، یا  شد فهمید که آیا سطل پُر، نیمه ها است. حتّا از روی نوعِ صداها می فرنگی، و مانندِ این یا گوجه

 داشتند. تلفِ مربوط به کتریِ چای هم، به همین ترتیب، معانیِ خاصّی برای ما خالی است. صداهای مُخ
کرد و برایشان مهّم  شان را مشغول می ها بودند یکی از صداهایی که ذهن سلّولبرای زندانیانی که در 

ۀ وسو و شمار توانست سمت ها بود. پس از مدتّی، زندانی می سلّولشد، صدای باز و بسته شدنِ درِ  می
ماند. از روی  باز می سلّولخاصّی را تشخیص دهد، و حتّا بفهمد که برای چه مدتّی درِ آن  سلّولِ

توانستند حدس بزنند که زندانیِ  گونه اطالّعات، و کسبِ تجربه، زندانیان در اغلبِ موردها حتّا می این
ها امری  سلّولبسته شدن درِ وال و ترتیبِ باز و برند. کشفِ ر چه منظوری بیرون میی را برای سلّولیک 

ترین و بیشترین باز و بسته شدنِ درِ  داد. معمولی بسیار مهّم بود، و اطالّعاتِ زیادی را به زندانی ارائه می
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شویی وجود داشت و  شویی بود؛ در تهِ بند دو اُتاقِ دست ها، البتّه برای فرستادنِ زندانیان به دست سلّول
اوّلِ بند  سلّولِها از دو  فرستاد. بعضی نگهبان شویی می را به دست سلّولدو  در هر نوبت نگهبان زندانیانِ

دیگری را از آخرِ بند انتخاب  سلّولِرا از اوّلِ بند و  سلّولکردند، در حالی که برخی دیگر یک  شروع می
ماند و بعد بسته  ها ده تا پانزده دقیقه باز می سلّولشویی فرستادن، معموالً درِ  نمودند. برای به دست می
شویی فرستادن روزی چهار نوبت بود که معموالً قبل  شد. دست دیگر باز می سلّولِشد. سپس درِ دو  می

 گرفت. از اذانِ صبح و ظهر و غُروب، و یک بار هم در آخرِ شب صورت می
اوانِ پاسدارها گرفت، و معموالً با سروصدای فر حمّام بُردن برای هر بند در روزِ خاصّی از هفته صورت می

توانستند این روال و ترتیب را یاد بگیرند، و حتّا بدانند که زندانیانِ  راه بود. تدریجاً زندانیانِ بند می هم
نُدرت و  گی باشد ولی به قرار بود هفته ها اجازۀ حمّام رفتن دارند.  بُردنِ زندانی به هواخوری سلّولکُدام 

یکی باز و حدوداً بیست دقیقه  ها یکی سلّولبند، معموالً درِ برخی از  بسیار نامرتّب بود. در روزِ هواخوریِ
ها در طولِ روز  سلّولنظمِ درِ برخی از  گردد. باز و بسته شدنِ بی دیگری باز  سلّولشد تا درِ  بعد بسته می

 بود. یا شب، معموالً برای بازجویی بُردن و یا کارهای اداری و غیره 
گرفت و فقط چندین ثانیه  های عصر صورت می ها، که طرف سلّولۀ درِ بعضی از روزان باز و بسته شدنِ

در همان موقعِ عصر   کاوی، یک روز وقتی ها کُنج ها مرا گیج کرده بود. بعد از هفته کشید، مدّت طول می
ه را بند متوجّه شدم که پاسداری در راهرو تعدادی روزنامه و مجلّ گشتم، از زیرِ چشم شویی برمی از دست

ایِ درِ بعضی  ثانیه بُرد.  معموالً همین موقع هم بود که هرروز صدای باز و بسته شدنِ چندین با خود می
ها، احتماالً  سلّولمدّتِ درِ برخی از  شنیدم. بنابراین، فهمیدم که باز و بسته شدنِ کوتاه ها را می سلّولاز 

هراً پس از پایانِ مراحلِ اصلی و اطالّعاتیِ بازجویی، برای دادنِ روزنامه و مجّله به آن زندانیان است. ظا
داد که زندانی روزنامه و مجّله برای خواندن دریافت کند و یا بخرد. خودِ من هم  باالخره بازجو اجازه می

های چرندِ دستگاهِ  امهروزن بعد از چهار ماه اجازۀ دریافت و خریدِ روزنامه و مجّله را پیدا کردم. حتّا همان 
ویژه در انفرادی، نعمتِ بزرگی برای زندانیان بود. عالوه بر اهمیّتِ نسبیِ  به ،در زندان ومتی همحک

ای با مُحیطِ بیرون  گونه روزنامه و مجّله ازلحاظِ خبری و سیاسی، ازنظرِ روحی و روانی هم زندانی را به
ترین  هانید. بنابراین، یکی از مهّمر طورِ نسبی او را از انزوا و تنهایی می داد، و به در ارتباط قرار می

های  امکانات برای زندانی در انفرادی، روزنامه و مجّله و کتاب بود. مخصوصاً روزنامه، که هرروز با مطلب
آورد. یکی از شادترین  وجود می وجوش و هیجان و تغییر برای زندانی به اش نوعی جُنب تازه و مُتنوّع

ای  ها را هفته بود که پس از چهار ماه روزنامه به من دادند. البتّه مجّلهروزها برای من در انفرادی، روزی 
 فروختند.   آوردند و به زندانی می یک بار می

زمان بیرون  ها را هم سلّولشد، و زندانیانِ این  ها باز و بسته می سلّولهر دو هفته یک بار هم درِ برخی از 
رسید. فقط متوّجه  نبود، علّتِ دیگری برای آن به ذهنم نمیبُردند. چون قضّیه مربوط به حمّام رفتن  می
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 دارند؛ جا سرِپا نگه می رند و در آنب گوش می روزِ خاصّ این زندانیان را تویِ حیاطِ سه شدم که در آن  می

آورند.  برند و پس از مُدّتِ کوتاهی بیرون می یکی به داخلِ ساختمانِ اداری می ها را یکی بعد تدریجاً آن
آوردند و  گروه به حیاط می ن مراسم از صبح تا عصر ادامه داشت. از بندهای مختلف زندانیان را گروهای

بُردند. باالخره، بعدها فهمیدم که این مراسم برای امکانِ تلفن زدنِ زندانیان به  مدتّی بعد می
وانست هر دو هفته یک ت داد، او می هایشان است. وقتی که بازجو به زندانی اجازۀ تلفن زدن می خانواده

سِ او با اش تُلفنی صحبت کند. تا موقعی هم که زندانی هنوز اجازۀ مالقات نداشت، تماّ بار با خانواده
 بود.   یک بار   اش فقط از طریقِ همین مُکالمۀ تلفنیِ دو هفته خانواده

که هم  ،"خُسروی" گونه بود: پاسداری به نامِ در کمیتۀ مُشترک در این دوران، قضیّۀ تلفن زدن این
تلفنیِ زندانیان با  سِبازجو بود، مسئولِ تماّ سردستۀ یک تیمِ عملیّات و ضربت و هم کُمک

بازجویی قرار داشتند.  -های تلفن در اُتاقی در طبقۀ اوّلِ ساختمانِ اداری هایشان نیز بود. دستگاه خانواده
پُرسید و بعد خودش شماره  تلفن را از زندانی میبُردند، خُسروی شمارۀ  وقتی زندانی را تویِ آن اُتاق می

کرد تا  داد و گوشیِ دوّم را هم خودش استفاده می گاه یک گوشی را به زندانی می گرفت. آن را می
کرد که  داد و سپس اخطار می مُکالمه را کُنترل کند. حُدوداً پنج دقیقه برای صحبت کردن وقت می

رانیِ  بارِ نخست او سخن کرد.  البتّه تلفنی را قطع می سِخودش تماّزندانی مکالمه را تمام کند، وگرنه 
داد.   س و مُکالمۀ تلفنی را به او تذکّر و توضیح میکرد و باید و نبایدِ تماّ کوتاهی برای زندانی می

کرد که کسی  کرد. اگر احساس می ها را شناسایی می شدند و او آن بایست که مُعرّفی می مُخاطبین می
کرد، یکی دو نوبت از  کرد. اگر زندانی کارِ خالفی می طرف غریبه است، فوری تلفن را قطع می در آن

 شد.   تلفن زدن محروم می
 

١٧ 
 ام... مُکالمۀ تلفنی با خانواده

ایِ  ماه، به من هم اجازۀ تلفن زدن دادند. در اُتاقِ تلفن، به خُسروی گفتم که خانۀ اجاره یحُدودِ اواخرِ د
خانۀ ما را بگیرد تا ایشان همسرم را که در طبقۀ باالی آن خانه  باید شمارۀ صاحب دارد و او ما تلفن ن

، جواب داد. "حمیدی"خانۀ ما، خانم  کند، صدا بزند. خُسروی شمارۀ تلفن را گرفت و صاحب زندگی می
د اجازه خانۀ ما است، بع ابتدا خُسروی کمی با خانم حمیدی صحبت کرد تا مطمئن شود که او صاحب

تری  داد که من هم با او صحبت کنم. خانم حمیدی گفت که همسرم دو هفته پیش به آپارتمانِ کوچک
کشی کرده است. من پُرسیدم که آیا امکان دارد که او با همسرم تمّاس بگیرد و از او بخواهد که  اسباب

فت که مطمئن نیست ولی نی پیشِ او بیاید؟ خانم حمیدی گبرای مُکالمۀ تلفنی با من در روزِ معیّ
من اطلّاع دهد که سه  کند. خُسروی خودش به خانم حمیدی گفت که به همسرِ تالشِ خودش را می

 زنیم.   روزِ دیگر ساعتِ دهِ صبح ما دوباره تلفن می
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بار کِتی خودش  خُالصه، سه روز بعد دوباره مرا به اُتاقِ تلفن بُردند؛ خُسروی شماره را گرفت، و این 
منتظرِ تلفن بود و جواب داد. بعد از سه ماه شکنجه و فشار و نگرانی و دلهُره، باالخره صدای  جا آن

گرفت، و  بار از بیرونِ زندان و از طریقِ تلفن شنیدم. ابتدا بُغض گلویمان را  همسرم را برای نخستین 
ای باهم   و چند کلمه توانستیم دُرست و حسابی صحبت کنیم، امّا باالخره بر خودمان مُسلّط شدیم نمی

صحبت کردیم. در صدای کِتی، هم درد و رنجِ تنهایی و فشاری که او در آن مدّت کشیده بود را حسّ 
ام. او گوشی را به دُخترم بهار داد تا  دید من هنوز زنده که باالخره می اش را از این کردم و هم شادی می

روز    کِتی گفت که هر دو هفته یک بار در همانهم با او حرف بزنم. خُسروی خودش به   من چند کلمه
 جا تلفن بزنیم.   و همان ساعت پیشِ خانم حمیدی بیاید تا ما به آن

در انتهای مکالمه، همسرم به من گفت که او دوست دارد با بهار به دیدارِ پدر و مادرش بروند و پیشِ 
که پدر و  این مورد جویا شد. من با عِلم به اینها بمانند، تا احساسِ تنهایی نکنند. او نظرِ مرا هم در  آن

باشد، از  کنند و بنابراین منظورِ کِتی رفتن به خارج از کشور می مادرش در خارج از کشور زندگی می
جا تنها نخواهد بود و  حال شدم و فوری مُوافقت کردم و گفتم که او در آن تصمیمِ او بسیار خوش

د. قرار شد که در تلفنِ بعدی در آن باره بیشتر باهم صحبت کنیم.  اش به او کُمک خواهند کر خانواده
اش به  ام همواره تنهایی و غریبیِ همسرم در ایران بود. رفتن های ذهنی بعد از دستگیری، یکی از مشغله

دانستم با  شد. هرچند که می تر می بود و هم خیالِ من راحت خارج، هم برای او و دُخترم خوب 
 ها، پیدا نکنم.   کم به این زودی  گاه، یا دست اید دیگر امکانِ دیدارشان را هیچشان من ش رفتن

در پایانِ وقتِ مُکالمه و قبل از خداحافظی، من اشتباهِ بزرگی مُرتکب شدم و از کِتی پُرسیدم که او حاال 
را گفت:  اش گی کرد و سریع آدرسِ محّلِ زندگی کند؟ او هم ساده در کُدام منطقۀ تهران زندگی می

. خُسروی هم فوری آن آدرس را یادداشت کرد. من از همسرم و دُخترم ٣٤منطقۀ گیشا، خیابانِ 
 ام برگرداندند. سلّولخداحافظی کردم و مکالمۀ تلفنی تمام شد، و بعد هم مرا به 

پس  گذراندم.  شنیدنِ صدای کِتی سلّولگویِ تلفنی، من چند روزِ بسیار سختی را در  و پس از آن گفت
ویژه با رنج و غمی که در صدایش موجود بود، و شنیدنِ صدای دخترِ کوچولویم بهار حالِ  از سه ماه، به

کرد. آدرسی که همسرم در  ام می شدّت نگران مرا دگرگون کرده بود. عالوه بر آن، موضوعِ آدرس هم به
م در آن زندگی  ا ی از برادرانپایانِ مُکالمۀ تلفنی گفت، آپارتمانی بود که در زمانِ دستگیریِ من یک

که به تهران کوچ کرد دیگر  و پس از آن ٦٢کرد. این برادرم در تبریز هوادارِ سازمان بود ولی در سالِ  می
ها تصمیم گرفته بودند که همسر و  فهمیدم چرا آن گونه فعالیتِ سیاسی نداشت. خالصه، نمی هیچ

رفتم و  راه می "ببری در قفس"ها مانندِ  ، ساعتسلّولدر مکان بکنند.  دُخترم به آپارتمانِ برادرم نقل
های سیاسی و امنیّتِ عُمومی و  نمودم. ازنظرِ ضابطه تحلیل می و فکر و خیال می کردم و اوضاع را تجزیه

نظرم ابداً دُرست نبود. کِتی و برادرم و دیگران در فامیل، قاعدتاً باید این را  سازمانی، این کارشان به
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رسید که آن آپارتمان بدترین  اند؟ به نظر می گرفته فهمیدم که چرا چنین تصمیمی ند. نمیدانست می

اش انتخاب کند.  من که پس از دستگیری  توانست برای تغییرِ محّلِ زندگی مکانی بود که همسرم می
برادرم و  چنین نگرانِ امنیّت و سالمتیِ شدّت نگرانِ امنیّت و سالمتیِ کِتی و بهار بودم، حاال هم به

 اش نیز بودم.   خانواده
که بدتر از آن نگرانِ این بودم که برادرم یا حتّا همسرم بازداشت  تنها مُنتظرِ بازجویی بل در این روزها، نه

شوند، امّا چند روزی گذشت و هیچ خبری نشد. با این حال، تا پایانِ دو هفته و رسیدنِ نوبتِ بعدیِ 
تلفنیِ بعدی، معلوم شد که هیچ اتفّاقی برایشان  سِت گذشت. در تماّتلفن، روزگار بر من بسیار سخ

ام راحت شد امّا تا مدتّی بعد، هنوز هم نگرانِ این برادرم بودم. نزدیک به یک  نیُفتاده است. کمی خیال
 داشتم، از طریقِ خواهرم فهمیدم که در زمانِ ام، زمانی که مُالقاتِ نسبتاً منظّمی  سال بعد از دستگیری

کردند.  اش در آن آدرسی که همسرم داده بود، زندگی نمی مُکالمۀ تلفنیِ من با کِتی برادرم و خانواده
کِشی نموده بودند.  ظاهراً کِتی و برادرم در شرایطِ اضطراری و  ها به محّلِ جدیدی اسباب درواقع، آن

تا موقعِ خارج شدن از ایران، گیرند که همسرم و دُخترم  محدودیّتِ امکانات در آن روز ها، تصمیم می
اش هم به خانۀ جدیدی که خریده  کشی نمایند. برادرم و خانواده تاً به آپارتمانِ کوچکِ برادرم اسبابموقّ

ها هنوز هم آن ترتیبِ کار از نظرِ امنیتّی زیاد جالب  رغمِ این دلیل علی کنند. البتّه کشی می ودند، اسبابب
شان رسیده بود.  ر و اضطرارِ آن زمان، این بهترین ترتیبی بود که به ذهننبود، ولی ظاهراً در زیرِ فشا

اش را در تلفن گفت،  که کِتی صریح و داوطلبانه آدرسِ محّلِ جدیدِ زندگی کنم به دلیلِ آن فکر می
گیری ننمودند. بعد از آن تاریخ،  نکردند و موضوع را زیاد پِی الً خُسروی و بازجویان به او شکّیاحتما

های الزم برای رفتن به خارج را ببیند.  بعدها  ونیمِ دیگر هم در ایران بود تا تدارک ماه مسرم حُدودِ یکه
کردند تا برای امکانِ مالقاتِ من با همسر و دُخترم،  ام در آن مدّت تالشِ فراوانی می فهمیدم که خانواده

 شوند.   موّفق نمی ها از ایران خارج شوند، راهی پیدا کنند امّا که آن پیش از آن
کردم، او با رمز و اشاره به من فهماند که دارند آمادۀ  در نوبتِ بعدی که با همسرم تلفنی صحبت می

کردم که هرچه زودتر پیشِ پدر و مادرش برود. آخرین  شوند. من هم مرتّب او را تشویق می رفتن می
ی و بهار با من خداحافظی کردند، و ماه بود؛ کِت بهمن هفدهُمِباری که باهم تلفنی صحبت کردیم، 

روند. در پایانِ این مکالمۀ تلفنی، کم مانده  ها پیشِ پدر و مادرش می ماه آن همسرم گفت که در اواخرِ 
  سلّولام بترکد، امّا جلوی خودم را گرفتم تا احیاناً خُسروی مشکوک نشود. وقتی به  بود که بُغض

شد بسیار  تر می ام راحت شدند و من هم خیال از خطر دور می ها که چند روز بعد آن برگشتم، از این
صدایشان را هم نشنوم،  ها را نبینم و حتّا گاه آن یگر هیچکه امکان داشت که د حال بودم، امّا از این خوش

 شدم. این روزها از بدترین ایّام برای من در انفرادی بودند.   داشتم دیوانه می
، من شمارۀ منزلِ خواهرم در تهران را دادم. خسروی برای اطمینان از دو هفته بعد، در نوبتِ تلفن

که منزلِ خواهرم باشد، تلفن زد و ابتدا خودش صحبت کرد. سپس اجازه داد که من هم با خواهر و  این
ات  خیال"جا  بود، صحبت کنم.  وقتی برادرم گوشی را گرفت، بالفاصله گفت:  که شانسی در آن ،برادرم
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ها سالم پیشِ پدر و مادرِ کِتی رسیدند،  رودگاه بُردم. آنشد، من خودم کِتی و بهار را به فحت باکامالً را
کیدهای برادرم مشکوک شد، و بالفاصله پس از پایانِ ٴخُسروی از این تا ".و من خودم خبرش را هم دارم

رفته پیشِ پدر و "صراحت گفتم:  من در جواب به "؟همسرت مگه کُجا رفته"مُکالمه از من پُرسید: 
 ".کنند مادرش که در خارج زندگی می

من گفتم:  "؟همسرت کُجاست"هفتۀ بعد، وقتی مرا برای بازجویی بُردند، بازجویِ اصلی از من پُرسید: 
خواهد از ایران خارج شود، ولی  دانستیم که می ما می"گفت:  "رج است.پیشِ پدر و مادرش در خا"

دانستم  که آیا ادعّایش واقعی است، یا  نمی ".ن گذاشتیم که برودکاری به کارش نداشتیم و خودما
رو شده است و دیگر کاری از دستش ساخته نیست. پس از آن، در  ای روبه شده که با عملِ انجام این

گاه دیگر سئوالی دربارۀ همسرم پیش نیامد و مرا در رابطه با او بازجویی نکردند.   کُمیتۀ مشترک، هیچ
ها همسر و  کردم که دیگر به این زودی ، و با درد و رنجِ فراوان، به این واقعیّت عادت میکم من هم کم

دُخترم را نخواهم دید، و حتّا احتماالً صدایشان را هم نخواهم شنید. امّا به هر حال، آرزوی دیدارِ 
 روزی در آینده، انگیزۀ اُمیدواری و پایداری برای من در زندان بود. ،مُجدّدشان

 
١٨ 

 تجربۀ هواخوری در کُمیتۀ مُشترک...
دیگر شروع به باز و بسته  ساعت از یک ها با فاصلۀ نیم سلّولماه، روزی درِ برخی از  حُدودِ اوایلِ بهمن

رویی دمِ در ظاهر  من هم باز شد و پاسدارِ ناشناسِ نسبتاً جوان و خوش سلّولِشدن نمود. مدتّی بعد درِ 
بند بزنم و بیرون بیایم. مرا از  باز بودنِ من نکرد، و فقط گفت که چشم چشم گونه اعتراضی به شد. او هیچ

ای باال بُرد. این نخستین باری بود که پاسداری مرا از  پلّه داخلِ زیرِهشتِ بند عُبور داد و بالفاصله از راه
شد. پاسدارِ جوان با  ام آغاز ای در درون گیِ مسیر، دلهُره بُرد. به دلیلِ عدمِ شناخت و تازه این مسیر می

پلّه باال  بُرد. دو سه طبقه در آن راه دنبالِ خودش می رفت و مرا هم به ها را باال می آرامش و سکوت پلّه
کنم که باالخره به طبقۀ چهارم رسیدیم و  شد. فکر می ام بیشتر و بیشتر می و من تدریجاً نگرانی ،رفتیم

دیدم که  بند می اشت و سپس دری را باز کرد. از زیرِ چشمای گذ واردِ داالنی شدیم. او مرا در گوشه
نمایی کرد تا از همان در داخل شوم.  ای گذاشت و سپس مرا راه زندانیِ دیگری را بیرون آورد و در گوشه

پس از آن، در را قُفل کرد و  ".ات آیم دنبال پانزده دقیقۀ دیگر می"که از در عُبور کردم، گفت:  پس از آن
 رفت.  

بندم را کمی باال زدم تا ببینم در کُجا هستم؛ از دیدنِ جایی که در آن بودم تعجّب کردم و دهنم  مچش
اصطالح محّلِ هواخوری برای زندانیان در کُمیتۀ  جا به دار بود و هم دردناک. این باز ماند. قضیّه هم خنده

اقِ پنج متر در پنج مترِ با سقفِ یک اُت مُشترک بود. در باالی طبقۀ سوّم در فلکۀ کُمیتۀ مشترک،
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دیوارهای بسیار بُلند را برداشته بودند تا بشود آسمان را دید. سپس با توریِ فلزّیِ مُحکمی سقف را 
پوشانده بودند تا جلوی فرارِ احتمالی را بگیرند. تعدادی توپِ پالستیکی برای ورزش کردن و سرگرمی 

کردم که در  هوا سرد و نسبتاً تمیز بود، ولی تصّور می ماه حاال در بهمن جا موجود بود. البتّه هم در آن
داشت. چون زندان نزدیکِ  جا چه هوایی باید می فصلِ تابستان و گرما، و با دودِ وسطِ شهرِ تهران، این

شنیدم.  های اطرافِ آن می همۀ مردم را از میدان و خیابان خانه بود، سروصدای ترافیک و هم میدانِ توپ
روع به قدم زدن و مت شُمردم و شرا غنی "آزاد"باز بودن در هوای  ده تا پانزده دقیقه چشمبه هر حال، 

زنی به بررسیِ در و دیوار و سقف  لذّت بُردن از روشناییِ نسبیِ روز و تماشای آسمان کردم. در حینِ قدم
ها به چشم  وی آنشته و شُعار رنیز مشغول بودم؛ دیوارها نسبتاً تمیز بودند ولی هنوز هم تعدادی نو

کاری رویِ  کردند که هرگونه نوشتن و طرّاحی و کنده خورد. بر چندین تابلو اعالم و اخطار می می
دادند. چیزی که  دیوارها شدیداً مجازات دارد، امّا ظاهراً برخی از زندانیان اهمیّتی به این تابلوها نمی

ی رویِ دیوارها به زبانِ ارمنی بود. به نظر ها ها و نوشته نظرم را جلب کرد این بود که اغلبِ عالمت
ها از این طریق به  ند. احتماالً آنر این مقطع در کُمیتۀ مُشترک بودرسید که زندانیانِ ارمنیِ زیادی د می
انفرادی و در این دخمه،  سلّولِرساندند. خُالصه، پس از چهار ماه ماندن در  دیگر رمز و پیغام می هم

 گاه را نیز تجربه کردم. ازداشتباالخره هواخوری در ب
کردم که آیا فرار از کُمیتۀ مُشترک مُمکن است؟ منهای وقتی که  در هواخوری که بودم، به این فکر می

براین، ی با بیرون نداشت. بنابُردند، او هیچ رابطه و تماّس می دلیلی به اوین احیاناً زندانی را سرِ قرار و یا به
اصطالح محیطِ بیرون  تنها جایی که زندانی بدونِ حُضورِ پاسدار با بهبود. ن وجودم امکانی هم برای فرار

جا، که مُجهّز به توری و شبکۀ فلزّیِ سقفی بود،  بود، در همین هواخوری بود. امّا فرار از این می س در تماّ
عدها در زندان و خطرِ الکتریکی بودنِ آن هم وجود داشت، در این شرایط تقریباً نامُمکن بود.  البتّه ب

های نخستِ پس از انقالب، شرایط در کُمیتۀ مُشترک متفاوت بود. سپاهِ پاسداران در  شنیدم که در سال
کرد. مدّتِ کوتاهی پس از انقالب، سپاه  ای که من در آن بودم اداره نمی جا را به شکلِ این دوره ابتدا این

گاه کرد.  عنوانِ بازداشت ی شروع به استفاده از آن بهطورِ کامالً سِرّ کُمیتۀ مُشترک را تحویل گرفت و به
توانستند  و همه جا را می باز بودند، و تقریباً همه کس زندانیان در کُمیتۀ مُشترک چشم ٦٠گویا تا سالِ 

پوشاندند تا شناخته نشوند. برای به بازجویی بُردنِ  درعوض، بازجوها سر و صورتِ خودشان را می ببینند؛
گاهی هم  انداختند. در آن دوره، اونیفورمِ بازداشت اش را رویِ سرش می مانندِ زمانِ شاه، کُتزندانی هم، 

داشتند. گویا همین اُتاقِ  های شخصیِ خودشان در بندها حضور  وجود نداشت و زندانیان با لباس
که سپاه وقتی  هواخوری هم، چون دیوارهایش بسیار بُلند بود، در ابتدا سقفی ظاهراً نداشت. حتّا شنیدم

به کُمیتۀ مُشترک   ٦٠یِ خردادِ سالِ  های خود را در قبل از سی گانِ نخستین ضربه شده بازداشت
 اش را نداشت.   هواخوری سقفِ توری و فلزّی آورد، آن زمان می

اشت، در آن دورۀ اولیّه، گویا یکی دو مورد اقدام به فرارِ مُوفّق و نامُوفّق از کُمیتۀ مُشترک هم وجود د
ها من اطالّعِ مُوثقی ندارم. مثالً، موردی را شنیدم که مربوط به همین اُتاقِ  که البتّه از میزانِ صحّتِ آن
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شود که با  هواخوری است. گویا یکی از زندانیان پس از تمرینِ روزانه در هواخوری، باالخره مُوفّق می
از دیوارهای اُتاق برساند، سپس با استفاده از خیز برداشتن از دیوار باال برود و خودش را به باالی یکی 

شود که خودش را به پُشتِ ساختمان  سیساتیِ بغلِ دیوارها، ظاهراً موفّق میٴهای تا های کابل و لوله سیم
زمانی که  شود؛ ا هواخوری برای مدتّی قطع میو طبقۀ اوّل برساند و فرار کند. پس از این حادثه، گوی

قفِ روبازِ اُتاق با توری و شبکۀ فلزّی بسته شده بود، و روی تابلویی هم نوشته اُفتد، س دوباره راه می
 بودند که سقف به جریانِ برق وصل است. 

شنیدم. اگر صحّت  موردِ دیگرِ فرارِ مُوفّق از کُمیتۀ مُشترک در آن دوره را من از زبانِ برخی زندانیان 
شُمار  های جُمهوریِ اسالمی به های فرار از زندان طرح ترین مندانه داشته باشد، باید آن را یکی از هوش

که زندانیان در آن دوره لباس و کفشِ شخصیِ خودشان را داشتند، تحّرُک برایشان  آورد. با توجّه به این
داشت )که اغلبِ زندانیان  ریشی هم می بود، و ته می ای هوشیار و باجُرئَت  بود. اگر زندانی نسبتاً راحت 

شناخت، در آن صورت در فرصتی که نگهبان در داخلِ  داشتند(، و مُحیطِ زندان را هم خوب می معموالً 
توانست به حرکت کردن در داخلِ زندان اقدام کند. مُهّم  بند مشغول و در زیرِهشت حضور نداشت، می

ها   گهبانداشت، چراکه دروازۀ زندان توسّطِ ن وبی برای بیرون رفتن از زندان میبود که نقشۀ خ این 
 شد.   کُنترل می

جا  ١گونه بود: گویا یک زندانی، که مدتّی روی پتو در راهروی همین بندِ  ماجرای این فرار ظاهراً این
کند.  داشت، موقعِ رفتن به بازجویی ساختمانِ اداری و بازجوییِ زندان را خوب بررسی و شناسایی می

شنود که  در طبقۀ اوّلِ ساختمانِ اداری مُنتظر بود، میهای بازجویی، زمانی که  ظاهراً در یکی از نوبت
گاه  قرار است معماری در روزِ پنجشنبه بعدازظهر برای بررسیِ پروژۀ تغییر و تعمیری در داخلِ بازداشت

جا بیاید. وقتی زندانی اسمِ آن معمار را در مکالمۀ بینِ کارمندان یا پاسدارانِ بخشِ اداری  به آن
کوچه و محّلِ خودشان است. خُالصه، در روزهای  شود که آن معمار فردی از اهالیِ می شنود، مُتوجّه می

فرار بزند.   کار بندد و دست به گیرد که با شجاعت آن را به ریزد و تصمیم می بعدی طرحی هوشیارانه می
یاید، به اجرا او طرحِ خودش را روزِ چهارشنبه، یعنی روزِ قبل از تاریخی که قرار بود معمار به زندان ب

دانست که در روزِ چهارشنبه  می ،١های بندِ  های خودش از شیفتِ نگهبان آورد. از رویِ بررسی درمی
کرد که آن موقع بهترین فرصتی خواهد بود که  خیالی نوبتِ کشیک دارد. فکر می بعدازظهر پاسدارِ بی

بند حضور ندارد، سریع راه بیُفتد و  ای که این نگهبان مشغولِ کارِ دیگری است و در زیرِهشتِ در لحظه
 از بند خارج شود.  

روزِ چهارشنبه عصر حُدودِ ساعتِ پنج، وقتی این نگهبان مشغولِ توزیعِ جیرۀ نان بین زندانیان بود، او از 
ای  رساند. سپس با قیافه سُرعت خودش را به زیرِ هشت و به بیرون از بند می کند و به فرصت استفاده می

شود. پس از سالم و علیک، به پاسدارهای  ها می رود و داخلِ یکی از اُتاق ساختمانِ اداری میجدّی به 
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دیگر را ببینند تا پروژۀ تغییر و  جا هم آقا ... معمار با او قرار دارد که این گوید که حاج کارمندِ اداری می

پُرسد  ها می ایند. بعد هم از آنریزی نم تعمیری را که باید هفتۀ دیگر شروع کنند، باهم بررسی و برنامه
کنند که بنشیند  دهند و تعارف می آقا ... معمار رسیده است یا نه؟ پاسدارها جوابِ منفی می که آیا حاج

آقا ... معمار و از  آقا ... معمار برسد.  زندانی ضمنِ نوشیدنِ چای، کمی از آن حاج و چای میل کند تا حاج
گیرد که تلفنی هم به منزلِ معمار بزند  کند. حتّا گویا اجازه می تعریف میاش و از محلّه و غیره  خانواده

دهد. به هر  گیرد ولی کسی ظاهراً جوابی نمی ای را هم می تا ببیند که چرا او دیر کرده است. شماره
احتمالِ زیاد  گوید که به شود، زندانی می صورت، وقتی ساعتِ ششِ عصر هنوز هم از معمار خبری نمی

اُفتد  رِ معمار روزِ پنجشنبه بوده است و نه روزِ چهارشنبه. یکی از آن پاسدارها هم ظاهراً یادش میمنظو
گوید که او فردا با خودِ  شود و با عُذرخواهی می کند. خُالصه، زندانی بُلند می یید میٴو حرفِ زندانی را تا

طرفِ دروازۀ زندان راه  کند و به میآقا ... معمار باهم خواهند آمد. سپس با پاسدارها خداحافظی  حاج
ها با دفترِ اداری و  گوید. آن ها هم می رسد، همان داستان را به نگهبان اُفتد. وقتی به دروازه می می

ییدِ قضیّه توسّطِ پاسدارهای بخشِ اداری دروازه را برای زندانی باز ٴگیرند، و پس از تا س میبازرسی تماّ
جا دور و  شود، و سریع از آن کُمیتۀ مُشترک خارج می خودش از زندانِهای  کنند. زندانی با قدم می

 زند.   دست به فرار می
ها  دهد که آن نویسد و به تشکیالتِ خودش می شنیدم که این زندانی پس از فرار جُزییّاتِ ماجرا را می

این ماجرا را در  کنند. زندانیانی که هم در روزنامه و رادیوی سازمانِ مربوطه آن داستان را پخش می
کردند. من  شکلی که در باال آوردم تعریف می بیرون از زندان شنیده یا خوانده بودند، در زندان آن را به 

 شخصاً از صحّتِ آن هیچ اطالّعی ندارم.
گویا پس از این فرارِ مُوفّق بود که چندین تغییرِ اساسی در کُنترل و بازرسیِ زندانیان و امنیّتِ 

گرفتند و  ها را  ها مُشخّص باشند. کفش وجود آوردند. به زندانیان لباسِ فُرم دادند تا آن به گاه بازداشت
بند زدن را برای  تر و محدودتر و کُندتر بکنند. چشم دادند تا تحّرُکِ زندانی را مشکل ها  دمپایی به آن

ویژه  دستِ باال را داشته باشند، و به ها ها را گیج و ناتوان کرده، در کُنترلِ آن زندانیان راه انداختند تا آن
آوریِ اطالّعات از طرفِ  ها مُسلّط باشند و امکانِ هرگونه تحّرُک و جمع لحاظِ روانی بر آن در بازجویی به

وجه نتواند خودش  چنین بازرسی را شدیدتر کردند تا زندانی به هیچ زندانیان را به حّداقل برسانند. هم
که، شیفتِ نگهبانیِ بندها را دو نفره کردند تا اگر یکی از  بزند. و باالخره اینبدونِ اجازه دست به حرکت 

 پاسدارها مشغولِ کاری در بند باشد، آن دیگری مُواظبِ وُرود و خروج و هرگونه تحّرُکِ زندانیان باشد.  
گاه، برای  اشتکه حتّا حرکتِ بدونِ پاسدار در بازد تنها فرار از کُمیتۀ مُشترک، بل از آن به بعد، نه

خواست دست به فرار بزند، تنها فُرصت  زندانیان تقریباً غیرمُمکن بود. پس از این تغییرها اگر زندانی می
شد. یعنی وقتی به سرِ قرار،  بود که او تحتِ نظر از زندان بیرون بُرده می و امکان برایش زمانی فراهم می

در موقعِ مرگ و عزاداریِ عُضوِ  ن یا مسجد یا خانهقات، به گورستاگاه ، به مُال به اوین، به درمان
ریخت و شُجاعتی هم  شد. در چنین موردی اگر زندانی طرحی از قبل می اش، و غیره بُرده می خانواده
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ای که  ولی به دلیلِ خطرِ جانیِ قطعی به جان بخرد و اقدام به فرار کند؛توانست خطر را  داشت، می می
 شنیدیم که زندانیان به این نوع کارها دست بزنند. کمتر می داشت، ها  گونه اقدام این

شد. در طولِ  طورِ مُرتّب داده نمی گاه به گی باشد، هیچ به هر حال، برنامۀ هواخوری که قرار بود هفته
چهار ماهِ بعدی که من در کُمیتۀ مُشترک بودم، شاید فقط دو یا سه بارِ دیگر هم مرا به هواخوری 

 بُردند.
 

١٩ 
 یدۀ خودکُشی در زندان...پد

های گوناگون بود.  های دردناک در زندان، اقدام به خودکُشیِ برخی از زندانیان به دلیل یکی از مسأله
جا  های آن در این ها و دلیل ای بسیار پیچیده است که بحث دربارۀ زمینه موضوعِ خودکُشی طبعاً مسأله

های  ها و زندان گاه روی این موضوع است: در بازداشت کیدٴجا اشاره و تا مقدور نیست. قصدِ من در این
طورِ مُشخّص، زمانی که زندانیان زیرِ بازجویی و  طورِ کلّی، و در کمیتۀ مشترک به جمهوریِ اسالمی به

شکنجه بودند و فشارهای جسمی و روانی و سیاسی و عقیدتیِ زیادی برای شکستن و اخذِ اطالّعات و 
شد، میزانِ خودکُشی در اوجِ خودش بود. برخی از زندانیان، برای  ها وارد می کاری بر آن تشویق به هم

اری، و یا به ک روانی و فکری و برای فرار از خطرِ تن دادن به هم -های جسمی و روحی رهایی از شکنجه
اظتِ کاری با بازجوها، و یا برای حف شکستن در زیرِ شکنجه و احیاناً هم پس از درهم دلیلِ عذابِ وُجدان

روانی که یا از قبل در  -اش وجود داشت، و باالخره به دلیلِ عدمِ تعادلِ روحی اطالّعاتی که خطرِ لو رفتن
 زدند.  زندانی وجود داشت و یا در زندان پدید آمده و تشدید شده بود، دست به خودکشی می

فقط صدمه زدنِ موقّتی یا بسا از بین بُردنِ خودش نبود؛ گاهی هدف  در اغلبِ موردها، قصدِ زندانی چه
کاری  مدّت به خودش بود، تا فرصتِ فشار و شکنجۀ بیشتر و امکان و احتمالِ مجبور شدن به هم طوالنی

های گوناگونِ جسمانی و  ها زندانیان صدمه را از دستِ بازجوها بگیرد. در هر صورت، در این نوع اقدام
هایی که  ها و راه دادند. روش خودشان را از دست می دیدند. البتّه در موردهایی هم جانِ روانی می-روحی

داشت.  خوردنِ  گرفتند، بستگی به زمان و مکان و امکاناتِ موجود  کار می زندانیان برای خودکُشی به
شد که زندانی  پذیر می های مرسوم بود، که البتّه فقط وقتی امکان داروی نظافت )واجبی( یکی از راه

ت. عالوه بر آزار و اذیّت، اغلب برای جلوگیری از امکانِ خودکُشیِ زندانی بود که داش اجازۀ حمّام رفتن 
ویژه به زندانیانی که بازجوها  دادند، به های اوّلِ پس از بازداشت به او اجازۀ حمّام رفتن نمی در هفته

ها بود. به هر  آن کاریِ شان شکستن و جلبِ به هم ها نیاز داشتند، و یا هدف هنوز به تخلیۀ اطالّعاتیِ آن
گرفت و قبل از بیرون آمدن از  حال، در این نوع خودکُشی زندانی در نوبتِ حمّام داروی نظافت را می

خودش  سلّولِراهِ دیگر زندانیان به  پوشید و به هم اش را می خورد. سپس لباس حمّام آن را می
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ها  اش را نگهبان ای ضَجّه و نالهکشید تا صد جا، احتماالً پتوها را روی سرش می گشت. در آن برمی

توان تصّور کرد. داروی نظافت اگر برای بیش از چندین دقیقه  تر از این را نمی نشنوند. مرگی دردناک
های  سوزاند. تصّورش را بکنید که در طولِ چندین ساعت اُرگان شّدت می روی پوست بماند، آن را به

کند.  فشار و ناچاری در چه حدّی باید باشد تا  راخ میسو درونیِ بدنِ انسان را به چه شّدتی سوراخ
زندانی، با آگاهی از این درد و عذاب، تصمیم بگیرد و بتواند از طریقِ خوردنِ داروی نظافت، دست به 

 خودکُشی بزند.
های معمولِ خودکُشی در زندان خودسوزی بود. چنین اقدامی در کُمیتۀ مُشترک  یکی دیگر از روش

کار  های نفتی یا گازوییلی در راهروی بندها به یز و زمستان، یعنی زمانی که بُخاریبیشتر در پای
ها هم، زندانی با استفاده  ها و بندهای عُمومی در برخی از دیگر زندان بود. در اُتاق پذیر  اُفتادند، امکان می

کاری بزند. من خودم توانست دست به چنین  سوزِ موجود در اُتاق یا آبدارخانۀ بند، می از چراغِ نفت
شاهدِ هر دو موردِ این نوع خودکُشی در دورانِ زندان بودم. موردی که از کمیتۀ مشترک به یاد دارم، 

بودم. روزی ناگهان فریادِ  ١است، یعنی وقتی که من هنوز در راهرویِ بندِ  ٦٣ماهِ سالِ  مربوط به آبان
شما مرا کُشتید! شما مرا "کشید:  داد می دوید ه می، و او در حالی کیک زندانی در راهروی بند بُلند شد

شویی از فُرصتی استفاده کرده و نفت یا گازوییل را از بُخاریِ  او ظاهراً موقعِ رفتن به دست "!نابود کردید
دوید و داد  سوخت و می بُزرگِ تهِ راهرو به رویش ریخته و خودش را به آتش کشیده بود. او در آتش می

گوش یا حیاطِ  ها توانستند او را در حیاطِ سه که باالخره از بند خارج شد. ظاهراً نگهبان زد، تا این می
 دانم باالخره چه بالیی به سرِ آن زندانیِ بیچاره آمد. فلکه مهار و کُنترل کنند. نمی

ای  با امکاناتِ گوناگونی مانندِ قاشق و تیغ و تیزی و تّکه  روشِ رگ زدن هم نسبتاً معمول بود؛ چون
توانست این کار را انجام دهد. بودند  راحتی می زندانی به ه یا فلزّ و لیوانِ شکسته و غیرهشیشه یا آیین

به بعد در کُمیتۀ مُشترک چندین بار رگِ خودشان را زده بودند. انداختنِ  ٦٠های  کسانی که در سال
هایی بودند که زندانیان، بسته به  وشدیگر ر گی، و باالخره دار زدن برق گرفتهخود با کلّه از یک بُلندی، 

مثالً  های گوناگونی زندانی را به دلیل شدند. زمانی هم ها مُتوسّل می شرایط و امکاناتِ موجود، به آن
در  آوردند؛ گاه یا زندان بیرون می شتاز بازدا به بیمارستان و سرِ قرار و غیره انتقال یا مالقات یا بُردن
معمولِ اقدام به خودکُشی یا مجروح نمودنِ خود این بود که در فُرصتِ  های این صورت، یکی از روش

 مُناسبی خودش را جلویِ ماشین بیندازد.
هایی که قبالً شرح دادم، میزانِ خودکُشی  ها به دلیل گاه طورِ کلّی، در دورانِ بازجویی و در بازداشت به

های جُمهوریِ  ها. امّا در زندان ندانیان در زندانبیشتر و باالتر بود تا میزانِ آن در دورانِ حبس کشیدنِ ز
 میزانِ خودکُشی نسبتاً باال بود. ،نیز حبس اسالمی، حتّا در دورانِ
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٢٠ 
 زندانیانِ ارمنی در کُمیتۀ مُشترک...

صحبت را در وُجودِ  ی و همسلّول کم نیاز به داشتنِ هم ماه بود؛ پس از سه ماه تنهایی، کم اواسطِ بهمن
و سعی  ،کردم. طبعاً بازجوها هم به این نیازِ طبیعی و انسانیِ زندانیان آگاه بودند سّ میخودم ح

عنوانِ عاملِ فشاری بهره بگیرند. روزی بازجو از من پُرسید که آیا  کردند که حتّا از این موضوع هم به می
گفتم که اهمّیتی برای من  تفاوتی رغمِ نیازِ طبیعیِ شدید، با بی ی داشته باشم؟ علیسلّول دوست دارم هم

ام را باز کرد و دستور  سلّولکه روزی حُدودِ ساعتِ چهارِ بعدازظهر جاللی درِ  ندارد. مدتّی گذشت تا این
هایم را در دو کیسۀ پالستیکی ریختم و پتوها و  من وسیله ".با کلّیۀ وسایل آماده شو، بیا بیرون"داد: 

ی که حُدودِ چهار ماه مکانِ سلّولم و آماده شدم. قبل از ترکِ بند زد ام را جمع کردم، سپس چشم بالشت
 زندگی و مونسِ تنهاییِ من بود، نظری نهایی به همه جایِ آن انداختم و درواقع با آن خداحافظی کردم.  

جایِ پیچیدن  جاللی جلو اُفتاد و دستور داد که من هم او را دنبال کنم. داخلِ راهروی بند شد امّا به
سرِ بند به سمتِ تهِ بند رفت. فهمیدم که انتقال به بندی دیگر یا به زندان اوین در کار نیست  طرفِ به
های  سلّولهایِ تهِ بند، واردِ داالنِ دیگری شد که  دهد.  نزدیکمرا تغییر  سلّولِخواهد  که فقط می بل

باز بود. دستور داد  نیمه رِ آنکه د ،رسید ١٦شمارۀ  سلّولِدر آن قرار داشتند. به جلویِ  ١٦تا  ١٣شمارۀ 
 سلّولبندم را برداشتم و به بررسیِ  اش را کشید و رفت. چشم بشوم، و سپس راه سلّولکه داخلِ آن 

 سلّولکند، چراکه  زندگی می سلّولپرداختم. بالفاصله مُتوجّه شدم که احتماالً زندانیِ دیگری هم در آن 
های اضافیِ شخصی و غیره  میز و رنگارنگ و عکسِ بچّه و لباسگی، مانندِ پتوی ت های خانه پُر از وسیله

کردم که در این زندان اجازه دهند که زندانی چنین چیزهایی داشته باشد.  فکر نمی  بود. من تا آن لحظه
های مجّله و روزنامه و عکسِ بچّه بود،  را، که پُر از بُریده سلّولو واج در و دیوارِ  به هر صورت، هاج 

گوش شدم. چند لحظه بعد، فردی بسیار   کردم که ناگهان صدای پایی شنیدم و به بررسی میداشتم 
را پُشتِ سرِ این زندانی بست و  سلّولبند هم بالفاصله درِ  شد. نگهبانِ سلّولتر از خودم داخلِ  جوان

 رفت.  
و برای چندین لحظه  دید، از تعجّب یکّه خورد سلّولبندش را برداشت و مرا در  زندانیِ جوان تا چشم

اش حلقه زده است.  دیدم که اشکِ شادی در چشمان می و زبانش بند آمد. او فقط به من خیره شده بود،
من فوری جلو رفتم و با او دست دادم و خودم را معرّفی کردم. او چنان مرا بغل کرد که انگار دوستِ 

او را در آغوش گرفتم. باز برای چندین لحظه سالیانِ دور و درازِ خودش را یافته است. من هم متقابالً 
جعفر یعقوبی از سازمانِ من "ای بینِ ما مُبادله نشد. باالخره، من دوباره خودم را معرّفی کردم:  کلمه

از هوادارانِ  ʻروبِنۥمن  "او هم متقابالً خودش را چنین معرّفی کرد:   ".آذر هستم ١٦خلقِ  فداییانِ
جواب  "؟اند تو را دیگه برای چی گرفته"من با تعجّب پُرسیدم:  ".ایران هستمدر  ʻارتشِ سرّیِ ارامنهۥ
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و  سلّولیک سالی است که در این . ام من در ضربه به تشکیالتِ ارتشِ سرّیِ ارامنه دستگیر شده"داد: 

  کردم ام. پیشِ خودم فکر می من فقط چهار ماه است که دستگیر شده"به او گفتم:  "گاه اسیرم. بازداشت
مانند، و بعدش احتماالً به اوین فرستاده  گاه نمی ز شش ماه در این بازداشتکه زندانیان بیش ا

 جا هستند. داند کسانی نزدیک به دو سال است که در این می او تا جایی که که جواب داد "شوند. می
یم چه بکنیم. او دانست حالی نمی هردو متوجّه شدیم که هنوز سرِپا هستیم. بنابراین نشستیم. از خوش

تر و نیازمندتر از  زده هیجان انفرادی مانده بود، سلّولِتری هم در  تر از من بود و مدّتِ طوالنی که جوان
توانست خوب صحبت کند. من دوباره از او درموردِ اتهّام  قدر احساساتی شده بود که حتّا نمی من بود. آن

از هوادارانِ سیاسیِ ارتشِ سرّیِ ارامنه در ایران، و من "داد:   یاش پُرسیدم؛ چنین توضیح و دستگیری
ساله هستم.  ارتشِ سرّیِ ارامنه در ایران در جریانِ انقالب شکل گرفت و تدریجاً در بینِ   یک و بیست

جامعۀ ارامنۀ ایران فعّال شد. پس از پیروزیِ انقالب، هدفِ اصلیِ ارتشِ سرّی افشاگری و مُبارزه علیهِ 
به دستِ ارتشِ  ارامنه علّتِ کُشتارِ بُزرگِ ارامنه در آن کشور، بود. در سالگردِ قتلِ عاّمِ ، به دولتِ تُرکیّه

طرفِ سفارتِ تُرکیّه در تهران  ، گویا شاخۀ نظامیِ ارتشِ سرّی به١٩٠٤آوریلِ سالِ  تُرکیّۀ عُثمانی در
و اطالّعاتیِ ایران گروهِ ما را زیرِ های امنیتّی  بُمب و نارنجکِ دستی پرتاب کرد، و به همین دلیل سازمان

گروهِ ما اند. البتّه  و برخی از هوادارانِ گروه را گرفته اع دارم، اغلبِ اعضاضَرب بُردند. تا جایی که من اطلّ
ما هیچ مُخالفتی با رژیمِ ایران نداریم، و فعالیتِ ما هم متوجّهِ حکومتِ ایران  ضّدِ دولتِ تُرکیّه است؛

 ".نبوده و نیست
طورِ  و به ،گونه برخوردی شده است باشد، چه شان می از او پُرسیدم که با خودِ او که هوادارِ سیاسیِ گروه

مرا رویِ تخت خواباندند ولی شالّق "اند؟ جواب داد:  شان داشته گونه رفتاری با اعضایِ گروه کلّی چه
سال ترس و لرز از جان و  چنان وحشتناک بود که هنوز هم بعد از یک نزدند. همین مقدارش هم آن

ام که  اند. شنیده دلم دور نشده است. البتّه، با اعضای بخشِ نظامیِ ارتشِ سرّی طورِ دیگری برخورد کرده
شالّق و شکنجۀ فراوانی در کار بوده است. من و دوستِ دُخترم، که هردو از هوادارانِ سیاسیِ گروه 

دانم چند دُخترِ ارمنی هم  نقش داشتیم. تا جایی که می بودیم، فقط در پخشِ اعالمیّه و مطبوعاتِ گروه
اش  از او دربارۀ نحوۀ دستگیری "ها را شکنجه کرده باشند. رسد که آن اند، ولی به نظر نمی دستگیر شده

ام  یک شب وقتی به خانه رسیدم، پدرم گفت که پاسدارها دنبال"پُرسیدم. ماجرا را چنین شرح داد: 
کردم که چه باید  زدم و فکر می ها قدم می م برادرم را گروگان گرفتند. من ساعتآمدند، و چون من نبود

بکنم؛ آیا دُرست است که خودم را مُعرّفی کنم، یا بهتر است که فرار کنم و مخفی شوم؟ باالخره، با 
پدرم مشورت کردیم و باهم به این نتیجه رسیدیم که بهتر است بروم و خودم را مُعرّفی کنم. شب 

تِ دوازده راه اُفتادیم و رفتیم به این کُمیته و به آن کُمیته، و حتّا به مرکزِ سپاه هم سر زدیم امّا ساع
های صبح بود که به خانه برگشتیم. پاسدارهای گروهِ  موفّق نشدیم که برادرم را پیدا کنیم. نزدیک

ها هم مرا  مُثبت دادم.  آن ضربت در خانه مُنتظرمان بودند. پُرسیدند که آیا من روبِن هستم؟ من جوابِ
با خودشان به کُمیتۀ مُشترک آوردند. پس از چند روز  برادرم را، که واقعاً هیچ دخالتی در این اُمور 
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ما "اش خم شد و آهسته تویِ گوشم گفت:  روبِن پس از تعریفِ نحوۀ دستگیری ".نداشت، رها کردند
   ".دائم باهم هستیم سِام و توالت و غیره در تماّجا از طریقِ هواخوری و حمّ گی در این ارامنه همه

ام برایش تعریف کنم.  کمی مکث کردم و اندیشیدم، و  سپس روبِن از من خواست که از خودم و فعالیت
و بیشتر درموردِ زندگی شخصیِ خودم با او صحبت کنم.  بگویم هایی کلّی تصمیم گرفتم که فقط مطلب

زده و احساساتی  ام و دُکترای ژنتیک دارم، بسیار هیجان تحصیل کردهوقتی به او گفتم که در امریکا 
خواست که دربارۀ علمِ ژنتیک برایش صحبت کنم. گفتم که بعداً فُرصتِ زیادی  شد. با اصرار از من می

ای از اُصولِ علمِ ژنتیک را  کرد که شمّه شد و اصرار می برای این کار خواهیم داشت، ولی او راضی نمی
دو فکر و رباره برایش صحبت کردم.  عجیب بود که ه ساعتی در این تشریح کنم. خُالصه، من نیمبرایش 

ای که روزها در بیابان و کویر  های تشنه مان ابداً به غذا و استراحت و این چیزها نبود. مانندِ آدم ذهن
دیگر لذّت ببریم.  همخواستیم حرف بزنیم و از مُصاحبتِ  تشنگی کشیده و به آب رسیده باشند، فقط می

را باز و بسته  سلّولمان مشغول بود که در آن مدّت آمد و رفتِ نگهبان را، که دو بار درِ  قدر ذهن آن
 کرده و غذا و چای برایمان گذاشته بود، مُتوجّه نشده بودیم.  

ز هفتِ سرد شده بودند.  ساعت کمی ا  پز و نان و چای بود، که همه مرغِ آب غذای جیرۀ آن شب تخم
ضرب دو ساعت باهم حرف زده بودیم.  باالخره، تصمیم گرفتیم که  شب گذشته بود، و ما شاید یک

ای غذا بخوریم و چایِ سردمان را بنوشیم، و بعد باز هم به صحبت ادامه دهیم. بعد از خوردنِ غذا  لُقمه
فعالیتِ بدنی و هم  نهاد کردم که برای روزهای بعد برنامۀ مُشترکی بریزیم که هم شاملِ من پیش

داشته باشیم.   سلّولپُرباری را باهم در  و ترتیب زندگیِ  که بتوانیم با نظم فعالیتِ فکری باشد، تا این
شناختیم.  حُدودِ  گو شدیم، و سر از پا نمی و هردو با روحّیۀ شاد و با انرژیِ فراوانی مشغولِ این گفت

ز هم از راهرویِ بند شنیده شد. صدای پایِ آشنایی بود ساعتِ هشتِ شب، ناگهان صدای پایِ جاللی با
شناختیم.  فوری هردو گوش تیز کردیم تا بفهمیم که مسیرِ صدای پا به کُدام سمت است.  که خوب می

کردم که آن وقتِ شب جاللی چه  تر شد.  فکر  ما نزدیک سلّولِطرفِ داالنِ ما پیچید و سپس به  صدا به
 "؟جعفر فرزندِ بشیر"باز شد و جاللی پُرسید:  سلّولاشته باشد؟ خالصه، درِ کاری مُمکن است با ما د

 ".ات را بردار و بیا بیرون کلّیۀ وسایل"من جوابِ مثبت دادم. دستور داد: 
اش پریده بود و در جایِ خودش یخ زده بود. انگار که روح  من بالفاصله در چهرۀ روبِن خیره شدم؛ رنگ

دیگر  کار شدم تا آمادۀ رفتن شوم. از روبِن خُداحافظی کردم. هم . من دست بهاش خارج شده بود از بدن
شدیم. ما در  گرمی بغل کردیم، انگار که دوست و رفیقِ دیرین یا دو برادر بودیم که از هم جُدا می را به

سی  شناختیم، امّا سه ساعت در آن شرایط مانندِ دیگر را می تمامِ عُمرمان فقط سه ساعت بود که هم
روانی به روبِن در -معمولیِ بیرون از زندان بود. ضربۀ روحی سال معاشرت و آشنایی و دوستی در زندگیِ

کرد.  ام می آلود نگاه شد. فقط با چشمانِ اشک ای در خُداحافظی نمی حدّی بود که حتّا قادر به بیانِ کلمه
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واقعیّتِ زندگی در زندان همین  ناراحت نباش و بر خودت مُسلطّ باش."اش گفتم:  من آهسته درِگوش

   ".باید که صبور و مُقاوم باشیم شان آزار و اذیّت و فشار آوردن بر ما است؛ ما  ها هدف است.  این
اندیشیدم که این بار مرا به کُجا  خارج شدم، و دنبالِ جاللی راه اُفتادم. با خودم می سلّولاز   بسته چشم

کند؟ خُالصه، جاللی واردِ راهروی بند  که بندم را عوض می شوم یا این خواهد بُرد؟ آیا به اوین منتقل می
جا  قبلیِ خودم هم در آن سلّولِطرفِ سرِ بند پیچید، امّا اندکی بعد واردِ همان داالنی شد که  شد و به
را باز کرد و مرا به داخلِ آن فرستاد و بعد هم در را بست و رفت.  بستۀ  ٣شمارۀ  سلّولِبود. درِ 

رغمِ نُطقی که  علی و سرم را وسطِ دستانم گرفتم، گذاشتم و رویش نشستم؛ سلّولهایم را وسطِ  سیلهو
چنان گرفته بود که تا ساعتی در همان  ام آن کردم، حال همین چند دقیقه پیش برای روبِنِ جوان می

 د بُلند شوم و زندگیِوضعیّت ماندم. مدتّی با خودم کلنجار رفتم، و باالخره خودم را قانع کردم که بای
پرداختم تا خودم را  سلّولکم آرام شدم و سپس شروع به قدم زدن در  انفرادیِ خودم را از سر بگیرم. کم
انگار که  هایم را مُرّتب کردم. انگار نه  زنی، پتوهایم را پهن، و وسیله خسته کنم. پس از ساعتی قدم

 ام در تنهایی برگشتم. ندگیاتفاّقی اُفتاده است. تدریجاً به روالِ قبلیِ ز
 

٢١ 
 ماه... ضربه به بقایایِ تشکیالتِ سازمانِ ما در بهمن

های  های شب، زمانی که اغلبِ زندانیان در خواب بودند، ناگهان چراغ ماه باز یک بار پس از نیمه بهمن
ها هم  سلّولاز ها روشن شدند، و سروصدای زیادی در بند راه اُفتاد؛ درهای برخی  اضافیِ راهرو و داالن

ای باید سبب شده  کردم که آن وقتِ شب چه کارِ ضروری شدند. فکر می با چند دقیقه فاصله، باز و بسته 
شد  هایی که درشان باز می سلّولکردم از رویِ شمارۀ  باشد که دست به این کارها بزنند؟ سعی می

ای بعد  اش را پیدا نکردم، چراکه لحظه فُرصتبفهمم که آیا قضیّه ارتباطی به تشکیالتِ ما دارد یا نه. امّا 
رو به دیوار بشین. سرت را پایین نگه دار. به   بسته چشم"من هم باز شد. نگهبانی داد زد:  سلّولِدرِ 
شد و پُشتِ سرم ایستاد. این شخص بدونِ  سلّولبعد فردِ دیگری واردِ  ".وجه عقب را نگاه نکن هیچ
این شخص را "نامۀ رانندگی را جلویِ رویم آورد و پُرسید:  سر یک گواهی ای بگوید، از پُشتِ که کلمه آن
جواب دادم که  "؟شناسی مُطمئنی که نمی"شناسم. داد زد:  جواب دادم که او را نمی  "؟شناسی می

شناسی و  فردا صبح معلوم خواهیم کرد که می"شناسم. مرا تهدید کرد:  مُطمئن هستم که او را نمی
ام کرد که برای خودم بیهوده مسأله ایجاد  سپس کمی نصیحت  ".شناسی ، یا واقعاً نمیکنی اعتراف نمی

بند  اش را کشید و رفت. نگهبانِ شناسم. باالخره راه چنان اصرار کردم که آن شخص را نمی نکنم. من هم
 ام را بست.   سلّولهم بالفاصله درِ 

را باز  سلّولکنند یا نه؟ درِ هردو  را هم باز می ٦و  ٥های شمارۀ  سلّولگوش دادم تا بفهمم که آیا درِ 
های اضافی  را هم در طرفِ دیگرِ بند باز و بسته نمودند. باالخره، چراغ سلّولکردند. سپس درِ چند 



 101   نشیبرفرازوخست؛ راه پُجلد ن

 

که هنوز در هیجان و دلهُرۀ زیادی بودم و  خاموش شدند، و دوباره سکوت همه جا را فراگرفت.  در حالی
، یکی از "آزاد"نامۀ رانندگی مُتعلّق به  تحلیل پرداختم. گواهی و د، به تجزیهتپی شدّت می قلبم هم به

کردم که احتماالً آزاد و تعدادی  شناختم. فکر  اعضای سازمانِ خودمان بود، که من هم او را خوب می
گریخته و  که آزاد اخیراً از تورشان یا این اند؛ دستگیر نشدند، حاال اسیر شدهماه  دیگر، که در ضربۀ آبان

های  سلّولشدند، یعنی  هایی که آن شب باز و بسته  سلّولضمن، فهمیدم که  اش هستند. در ها دنبال آن
زندانیانِ مُتعلّق  هایی هستند که سلّولاحتمالِ یقین  ، به ٢٠و  ١٨و  ١٧و ١٣و  ١١و ٦و  ٥و  ٣و  ٢و ١

اش به این فکر بودم که آیا آزاد  خوابم؛ همههای صبح نتوانستم ب ها هستند. تا نزدیک به سازمانِ ما در آن
ها حاال کُجا هستند و چه بالیی  اند یا نه؟ و درصورتِ دستگیری، آن و دیگرانی هم با او دستگیر شده

کردم. اگر آزاد  ای آماده می های تازه بایست خودم را برای بازجویی چنین می آید؟ هم دارد به سرشان می
های جدیدی برایم  شناسیم، در آن صورت مشکل دیگر  را می شود که ما هم دستگیر شده باشد و معلوم 

که ضربۀ دیگری به بقایای تشکیالتِ سازمانِ ما  پیش خواهد آمد. اگر هم آزاد تنهایی دستگیر نشده، بل
پس از ساعتی فکر و خیال،  آید. های تازۀ دیگری برایم پیش می ها و مشکل وارد شده باشد، بازجویی

 گی خواب چشمانم را رُبود. های صبح از خسته نزدیک باالخره
از بازجوییِ بیشتر در روزهای بعدی، حّداقل برای من، خبری نشد. به این نتیجه رسیدم که یا آزاد 

که آشنایی و رابطۀ بینِ ما دو نفر رو نشده است. هنوز هم روشن نبود که آیا  بازداشت نشده، یا این
ماه  یِ تشکیالتِ سازمانِ ما در میان است یا نه؟ باالخره، اواخرِ بهمنهای جدیدی از بقایا دستگیری

ها به  ای اعالم کرده بود که آن شهری، وزیرِ اطالّعاتِ رژیم، در مصاحبه روزی در روزنامه دیدم که رِی
موفّق آذر  ١٦خلقِ معروف به جناحِ کِشتگر یا پیروانِ بیانیّۀ  کشف و انهدامِ تشکیالتِ سازمانِ فداییانِ

ماه، یعنی مُصادف با سالگردِ انقالبِ اسالمی، به  اند. او ادّعا کرده بود که ضربه را در همان بهمن شده
اند. اغلبِ ما البتّه در اواخرِ  اند و اغلبِ کادرها و اعضای سازمان را دستگیر کرده تشکیالتِ ما وارد ساخته

شهری دریافتم که احتماالً در  براین از این ادعّای رِیبنا ماه بازداشت شده بودیم. ایلِ آبانماهِ مهر و او
ماه هم تعدادی از فعّالینِ سازمان را که در ضربۀ قبلی دستگیر نشده بودند، بازداشت کرده و  بهمن

کرد،  شهری در این مصاحبه بر ما وارد می هایی که رِی اند. اتهّام جا اعالم کرده سپس خبرِ ضربه را یک
دهی و فعالیت برای  گی بود: توطئه علیهِ جُمهوریِ اسالمی، سازمان ایِ همیشه لیشههمان خُزعبُالتِ ک

خانۀ مخفی، خانۀ تیمی، و الی آخر. براندازیِ نظام، تشکیالتِ مخفی، انبارِ اسلحه، چاپ



 



 

 
 
 
 
 

 فصلِ دوّم: دستگاهِ مسخ و نابودیِ شخصیّتِ انسانی
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 گاهِ توحید در بازداشت١٩توّاب : مُواجه شدن با زندانیان١٣٦٣ِماهِ  اسفند
خارج کردند و  ١بیرون آوردند؛ این بار مرا از بندِ  سلّولهایم از  ماه باز مرا با کلّیۀ وسیله روزی در اسفند

پاسدار  است. ٥جا واردِ بندی شدیم که بعداً فهمیدم بندِ  پلّۀ فلکه به طبقۀ سوّم بُردند. در آن از طریقِ راه
تر از  کمی بزرگ سلّولبندم را برداشتم، متوجّه شدم که اوالً  فرستاد. تا چشم ١رۀ شما سلّولِمرا به 
جا هستند. خُالصه، سالم و مُعرّفیِ  ام است، و ثانیاً عالوه بر من دو زندانیِ دیگر هم آن قبلی سلّولِ

من جعفر  عنی:ی، گفتنِ اسم و اتهّام بود. یطورِ کلّ گاه، به معمولی صورت گرفت. مُعرّفی در بازداشت
آذر. در جریانِ مُعرّفی معلوم شد که یکی از این زندانیان به نامِ  ١٦خلقِ  هستم از سازمانِ فداییانِ

تر از من بود، از هوادارانِ سازمانِ خودمان است. آن دیگری به نامِ هوشنگ  که کمی جوان "جاسِم"
هایم  ای است. خُالصه، من وسیله د تودهتر از من بود، معلوم ش وسالِ من یا کمی مسّن سنّ اسدی که هم

 های معمولی و مُحتاطانه کردیم.   ای گذاشتم و بعد مقداری باهم صحبت را در گوشه
از همان برخوردهای اوّل، مُتوجّه شدم که هردویِ این زندانیان، حّداقل در ظاهر، در موضعِ توبه و 

دهند، و مُوافق و مُدافعِ جُمهوریِ  ت نشان میندامت هستند، با حزب و سازمانِ خودشان مُخالفت و ضدّی
گونه افراد بود.  و این  اند. این نخستین تماسّ و تجربۀ من در زندان در برخورد با این پدیده شده اسالمی 

باید احتیاطِ زیادی بکنم.  ها،  ای انسانی با آن کردم که ضمنِ داشتنِ رابطه بنابراین، پیشِ خودم فکر می
ها  ام را با آن گونه است، و بر آن اساس رابطه ها رفتارشان با من چه دیدم که آن رعمل میباید د البتّه

دو مُتعلّق به و باهم به نماز ایستادند. چون هرکردم. پس از مدتّی هردو بُلند شدند  تنظیم می
فکری و که ازنظرِ  ها فقط جنبۀ سیاسی ندارد بل شد که برگشتنِ آن های چپ بودند، معلوم می سازمان
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به  سلّولای از  اند. به هر صورت، من در گوشه عقیدتی هم، تاکتیکی یا واقعی، توبه کرده و مُسلمان شده

 ها نمازشان را بخوانند.   تماشا نشستم تا آن
اندیشیدم به چه دلیل و برای چه منظوری بازجوها مرا  در حالی که  مشغولِ نماز بودند، من با خودم می

است که این زندانیان اطالّعاتِ خاصّی را از من به دست   شان این اند؟ آیا هدف تادهفرس سلّولبه این 
ای در سازمان  کنند که من شاید کاره آورند و به بازجوها گزارش دهند؟ آیا بازجوها هنوز هم فکر می

موضوع اصالً که   امکان دارد یا گان اطالّعی از آن نداشته باشند؟ و شده باشم و احتماالً دیگر بازداشت
کنند که این زندانیان شاید بتوانند ازنظرِ فکری و عقیدتی رویِ من  اطالّعاتی نیست، و بازجوها فکر می

هدایت کنند.  به هر صورت، من تصمیمِ خودم را  "به راهِ راست"قولِ معروف مرا هم  ثر بگذارند، و بها
که رفتارشان با  یاطِ کامل داشته باشم، مگر اینراه با احت ای انسانی هم گرفتم که با این زندانیان رابطه

 دهند.  جام میمن کارِ بدی انمن خوب نباشد، و یا برایم روشن شود که علیهِ 
دارتر  سابقه سلّولمان را پهن کردیم تا بخوابیم. هوشنگ اسدی، که در این  های خواب شب شد و وسیله

بودم. در سکوتِ شب و قبل از  سلّولنزدیکِ درِ  جایِ خواب داشت. جاسم در وسط، و من سلّولبود، تهِ 
مان بِبرد، من سرِ فُرصتی خواستم جاسِم را موردِ آزمون قرار دهم. آرام از او پُرسیدم که در  که خواب این

چنین، چون او هوادارِ  خواستم واکُنشِ او را ببینم و هم گونه دستگیر شده است؟ می چه تاریخی و چه
شود  مربوط می ٦٣اش به ضربۀ آبان و بهمنِ سالِ  کاو بودم بدانم که آیا دستگیری جسازمانِ ما بود، کُن

راحتی شروع به صحبت کرد و  که او خودش تنهایی دستگیر شده است. جاسِم داوطلبانه و به یا این
 طورِ مُفصّل برایم گزارش داد. دستگیریِ خودش را به

 
٢ 

 تِ ما در تهران...دستگیریِ سه کادرِ رهبریِ تشکیال گیِ چگونه
دانشکدۀ هنرهای زیبا شدم،  جویِ من از وقتی که دانش"چنین گفت:  جاسِم شروع به صحبت کرد و 

جویی، رابطه داشتم.  دانش ٢٠گامِ جوییِ زمانِ شاه و سپس در زمانِ انقالب با پیش ابتدا با جُنبشِ دانش
هم هوادارِ تشکیالتیِ فداییان  ٦٠دم، و از سالِ های فداییِ خلق بو البتّه قبل از انقالب من هوادارِ چریک

پس از ازدواج، خودم را از فعالیتِ تشکیالتی کنار کشیدم. فقط کُمکِ  و ٦٢آذر شدم. در سالِ  ١٦خلقِ 
گرفتم، و از این قبیل کارها. البتّه هنوز هم با  کردم و نشرّیه و اخبار و مطالبِ خواندنی می مالی می

س و رابطه داشتم. پس از ضربۀ دورۀ دانشگاه، که در تشکیالت فعّال بودند، تماّ رفقای قدیمیِ خودم از
کنم، حّداقل ازنظرِ  کردند که من حتّا اگر فعالیتی هم نمی به سازمان، این دوستان اصرار می ٦٢سالِ 

رو  روبههای شدیدی  گفتند که سازمان با محدودّیت دادنِ امکاناتِ مالی و غیره به سازمان کُمک کنم. می
گاه برای  و بی است. به هر صورت، من با همسرم مشورت کردم، و توافق کردیم که از آپارتمانِ ما گاه 

 تشکیلِ جلسه استفاده شود.  
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ها فقط هر  گرفت قول داد که آن س کسی که در این رابطه از طرفِ سازمان با من تماّ"جاسِم ادامه داد: 
های سه نفریِ خودشان  های امنیتّی، از آپارتمانِ ما برای جلسه جنبه هم با رعایتِ مُطلقِ  از گاه، و آن
اش جالل بود، در کُجایِ تشکیالت  دانستم که این شخص، که نامِ تشکیالتی کنند. من نه می استفاده می

که آن دو نفرِ دیگر چه کسانی هستند. جالل از من خواست که از آن به بعد هیچ فردِ  قرار دارد، و نه این
های سیاسیِ دیگر، را به  شده، چه وابسته به سازمانِ خودمان یا مالِ گروه یاسی و تشکیالتیِ شناختهس

کید کرد که این موضوع هم برای امنیّتِ خودم و همسرم و هم برای امنیّتِ ٴخانۀ خودم راه ندهم. تا
م. خُالصه، در نیمۀ اوّلِ کرد ها ضرورت دارد. من هم آن جنبۀ قضیّه را با دقّتِ تمام رعایت می جلسۀ آن

در آپارتمانِ ما جلسه  ʻحسین ̛و   ʻ صمد̛های جالل و   در دو سه نوبت این سه نفر با نام ٦٣سالِ 
 گذاشتند.   می

کرد؛ قرار بود که من  جالل عالمتِ سالمتی را برای آپارتمان تنظیم می معموالً"جاسِم در ادامه گفت: 
ا ابتدا اطرافِ ساختمان و محّله و غیره را بررسی کنم، و سپس عالمتِ ه در روزِ جلسه و قبل از آمدنِ آن

ها بتوانند از بیرونِ ساختمان و در حالِ  سالمتیِ آپارتمان را در داخلِ خانه طوری قرار دهم که آن
راحتی ببینند. هرکدام از این سه نفر رمزی هم برای سالمتیِ شخصیِ خودش به من داده بود.  حرکت به

ها  د که وقتی تلفن بکنند یا زنگِ درِ آپارتمان را بزنند، رمزِ خودشان را به من بگویند. معموالً آنقرار بو
آمدند. من هم از قبل باید عالمتِ  دیگر به جلسه می شده با فاصلۀ یک ساعت از یک در روزِ تعیین

ها را در موقعِ  دام از آنبودم، تا رمزِ سالمتیِ هرک گذاشتم و سپس در خانه می سالمتیِ آپارتمان را می
رسید معموالً اسناد و  آمدن به آپارتمان دریافت کنم. نفرِ اوّل که می مُکالمۀ تلفنی یا در موقعِ

گذاشت، و سپس با من و همسرم مشغولِ خوردنِ چای و میوه و صحبت  اش را در اُتاقِ جلسه می مدارک
سپس این سه نفر جلسۀ خودشان را در اُتاق  شد، تا نفراتِ بعدی هم به همان ترتیب برسند. کردن می
شدیم. البتّه من مسئولِ  کردند، و من و همسرم هم به کارهای خودمان در خانه مشغول می شروع می

طورِ مرتّب بیرونِ آپارتمان و ساختمان را بررسی کنم، و درصورتِ  امنیّتِ خانه بودم؛ قرار بود که به
کردند، و پس از  ها معموالً جلسه را برای شام مُتوقّف می دهم. آن ها خبر مشاهدۀ هرچیزِ مشکوکی به آن

بود، تا ساعتِ یازدهِ شب جلسه را ادامه  گرفتند. اگر الزم می غذا و استراحتی کوتاه دوباره آن را از سر می
. ها در اُتاقِ جلسه، و ما هم در اتاقِ خوابِ خودمان خوابیدیم. یعنی آن گی می دادند، و سپس همه می

ساعت، یکی  دادند، وگرنه با فاصلۀ نیم صبح، پس از صبحانه، اگر کارِ بیشتری داشتند، جلسه را ادامه می
 .کردند پس از دیگری خانه را ترک می

در   ها قراری برای جلسه مهرماه آن هشتمِو بیستدر روزِ "چنین ادامه داد:  خویش را  جاسِم سخنانِ
رِ ساختمان را بررسی کردم و سپس عالمتِ سالمتیِ آپارتمان را آپارتمانِ ما داشتند. من دوُر و ب

های معمولی رمزِ سالمتی خودش را گفت، من هم  گذاشتم. ابتدا حُسین تلفن کرد و ضمنِ صحبت
متقابالً رمزِ سالمتیِ جلسه را به او گفتم. پس از چند دقیقه، زنگِ آپارتمانِ ما را از بیرونِ ساختمان زد. 

ستگاهِ دربازکُنِ اُتوماتیک، از داخلِ آپارتمان با او سالم و علیک کردم و سپس درِ من از طریقِ د
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ساختمان را برایش باز نمودم. آپارتمانِ ما در طبقۀ دوّمِ ساختمان قرار داشت. حُسین پس از چند دقیقه 

جلسه گذاشت.  درِ آپارتمان ما را زد و من در را برایش باز کردم.  او داخل شد و اسنادش را در اُتاقِ
سپس من و همسرم با او به تماشای مسابقۀ فوتبال در تلویزیون، و خوردنِ چای و میوه مشغول شدیم. 
پس از حدودِ یک ساعت صمد تلفن زد، من و او رمزهای سالمتی را ردّوبدل کردیم. چند دقیقه بعد، او 

، او هم داخلِ آپارتمان شد، و پس از از پایین زنگ زد و من درِ ساختمان را برایش باز کردم. اندکی بعد
 اش در اُتاقِ جلسه، در سالُنِ نشیمن به ما پیوست.  گذاشتنِ مدارک

ها و قرارهای امنیّتیِ از  جایِ کار همه چیز روی روالِ خودش، و براساسِ ضابطه تا این"جاسم ادامه داد: 
باشد. او حوالیِ ساعتِ شش تلفن زد، قرار بود که آن روز جالل نفرِ آخری  رفت. شده جلو می پیش تعیین

بدل شد. گفت که چون در ترافیک گیر کرده، امکان دارد کمی دیر بینِ من و او ردّو و رمزِ سالمتیِ
قرارها و  اند یا نه؟ این پُرسشِ او کامالً خالفِ ضمن پُرسید که آیا رفقای دیگر رسیده برسد. در

او پاسُخ بدهم. بنابراین، به آن دو نفر نگاه  ونه به این سئوالِگ چه دانستم های امنیتّی بود؛ من نمی ضابطه
خالفِ  ها از این سئوالِ کند. آن ها بفهمانم که جالل چنان سئوالی می کردم تا با ایما و اشاره به آن 

اند.  ها رسیده های امنیتّی مُتعجّب شدند، ولی درنهایت اشاره کردند که به جالل بگویم که آن توافق
کند. بعد از  خرِ سر گفت وقتی مطمئن شود که از ترافیک عبور کرده است، باز دوباره تلفن میجالل آ

گذاشتنِ گوشیِ تلفن، آن دو نفر از من خواستند که همۀ مکالمه را دقیق برایشان بازگو کنم. من هم 
ب و غیرطبیعی غری و  ها  گفتم که به نظرِ من صدای جالل عجیب  ضمن، من به آن این کار را کردم.  در

بود. آن دو باهم جلسه کردند تا تصمیم بگیرند چه کار باید بکنند. پس از چند دقیقه از جلسه بیرون 
کردند با توجّه به وضعیّتِ  ها فکر می آمدند و گفتند که کارِ جالل بسیار نادُرست بوده است. درضمن، آن

ها  جالل احتماالً دُچار خطا شده و بنابراین آن های اخیر، خانمانی و نابسامانی، و فشارِ زیاد در هفته بی
 مانند.   مُنتظرِ او می

گفت که در  ساعت حُدودِ شش و نیم بود که جالل دوباره تلفن کرد؛ می"جاسِم در ادامه گفت: 
های منطقه است ولی هنوز هم در ترافیک گیر کرده است.  او باز هم گفت که ما نگرانی نداشته  نزدیکی

اند؟ من جوابِ  که رفته جا هستند یا این ظرش بمانیم. بعد باز هم پُرسید که آیا رفقا هنوز آنباشیم و منت
که برسد دوباره تلفن  رسد، ولی پیش از آن مُثبت به او دادم. گفت که احتماالً تا چند دقیقۀ دیگر می

ار مُتعجّب و حتّا به او ها از این رفتارِ جالل بسی کند.  من جریان را به آن دو نفر توضیح دادم. آن می
کردند که شاید  توانستند تصمیم بگیرند که چه باید بکنند.  فکر می ها نمی اندکی مشکوک شدند. آن

گفتند که پس از  ها را جلب کند. می کند تا توجّهِ آن گونه رفتار می اتفّاقی پیش آمده، و جالل عمداً این
در  ʻاحسان̛یعنی گُم شدن و دستگیریِ احتمالیِ  --هرماه افتادتابستان و اوایلِ م هایی که در اواخرِ اتفّاق

های  اضافۀ برخی دستگیری به الدّین )شرف( در اوایلِ مهرماه، شهریورماه، دستگیریِ مُحمّدعلی شرف
اش را تحتِ نظر و در تورِ پلیس و در مُحاصره دیده و  که او خانه دیگر، و سپس ادعّای جالل مبنی بر این

چنین احتیاط و رفتاری از طرفِ جالل برایشان خیلی عجیب نیست. ظاهراً —به فرار کرده خودش اقدام
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اجراییِ تشکیالت در تهران، یعنی همین سه نفر، تصمیم  ها، در اواسطِ مهرماه هیأتِ پس از آن اتفّاق
گیرند که اجرای کلّیۀ قرارهای تشکیالتی برای دو هفته متوقّف شوند تا بعد از بررسی و  می

ها به تشکیالت داده شود. به هر حال، آن دو  گیری، دستورها و رهنمودهای جدیدی از طرفِ آن تصمیم
کرد که تحتِ تعقیب است، و  بنابراین  زدند که ممکن است جالل دوباره احساس می نفر حدس می

 خواست مطمئن شود که قبل از آمدن به جلسه در تورِ پلیس و یا تحتِ تعقیب نباشد.   می
زد کردم که صدای جالل طبیعی به نظر  ها گوش دقیقاً یادم است که دوباره به آن"سِم ادامه داد: جا

امّا درنهایت باز هم آن دو نفر تصمیم گرفتند که مُنتظر  سید و حالتِ خسته و مُضطربی داشت؛ر نمی
کرد.  ل تلفن نمیبود، جال که جالل برسد. نظرشان این بود که اگر خطری واقعی در کار می شوند تا این

آید، و یا اگر اصالً دیگر تلفنی نزند، در آن  گفتند که اگر در تلفنِ بعدی جالل بگوید که دیگر نمی می
ها   صورت قضیّه به این معنا خواهد بود که او احساسِ خطری کرده و یا دستگیر شده است. بنابراین، آن

ونیم جالل دوباره تلفن کرد و گفت  دودِ ساعتِ هفتآید یا نه. حُ مُنتظر شدند تا ببینند که آیا جالل می
کید کرد که یکی دو دقیقۀ دیگر به ٴزند. تا که باالخره رسیده است و از تلفنِ عُمومیِ سرِ خیابان زنگ می

که همه چیز عادّی و طبیعی است. من هم به آن دو نفر گفتم که ظاهراً هیچ  رسد، و این آپارتمان می
رسد.  اندکی بعد زنگِ درِ ساختمان به صدا درآمد، و من جواب دادم؛  الل دارد میای نبوده، و ج مسأله

صدای خودِ جالل بود. من با استفاده از دربازکُنِ اُتوماتیک، از داخلِ آپارتمان درِ ساختمان را باز کردم. 
 مُنتظر ماندیم تا جالل درِ آپارتمان را بزند.  

راه با داد و  ای مُحکم و شدید هم ا ناگهان درِ آپارتمان با ضربهامّ"جاسِم به صحبتِ خودش ادامه داد: 
العملی را  گونه عکس مورانِ گروهِ ضربت تویِ خانه ریختند. ما فُرصتِ هیچٴفریادِ زیاد درهم شکست، و ما

 ها ما را بر شکم رویِ زمین خواباندند و داخلِ دهانِ همه را برای قُرصِ سیانور و بدنِ پیدا نکردیم. آن
بند  بند و چشم همه را برای سالح گشتند. پس از اطمینان از نبودِ سالح و سیانور و غیره، به همه دست

گشتند، با مُشتی اسناد و  ها که اُتاقِ جلسه را می زدند. قبل از بسته شدنِ چشمانم دیدم که دو نفر از آن
موران لباسِ شخصی پوشیده ٴۀ ماجا بیرون آمدند. هم مدارک که مُتعلقّ به صمد و حُسین بود، از آن

های مُختلفی هم داشتند. ما از اتفّاقی که افتاده بود، جا خورده و شُوکه شده بودیم.  بودند، و تیپ
ها در این فکر بودند که نقشِ جالل در این ماجرا   مُطمئن هستم که بقیّه هم مثلِ خودم در آن لحظه

کردند، و هرچیزی را  ساعت همۀ آپارتمان را زیر و رو مورانِ گروهِ ضربت برای حدوداً یک ٴچیست؟ ما
ساده و معمولی  عنوانِ مدرک و سند با خود برداشتند. فرماندهِ گروه از هر یک از ما یکی دو سئوالِ به

خانه هستم، که من جوابِ مُثبت دادم. سپس پُرسید که آیا  کرد.  مثالً از من پُرسید که آیا صاحب می
ایم، که من  های چاپ و جعل و غیره را در جایی در خانه جاسازی کرده ول و وسیلهاسلحه و سیانور و پ

های  بُردند پایین، و در خیابان داخلِ ماشین یک  به جوابِ منفی دادم.  خُالصه، پس از چندی ما را یک
 انداختند.     جُداگانه
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بند دیدم که جالل  زیرِ چشمموقعی که من به خیابان رسیدم، از "جاسِم در آخرِ صحبتِ خودش گفت: 

که از قبل  جا موقعی که رسید دستگیرش کردند، یا این ها نشسته است. آیا همان در یکی از ماشین
زد؟ نه من و نه دیگران،  گاه و یا از داخلِ ماشینِ پلیس می ها را هم از بازداشت دستگیر شده بود و تلفن

هر صورت، ما را به کُمیتۀ مُشترک مُنتقل کردند.   ها، در این باره مُطمئن نبودیم. به در آن لحظه
واقع رهبرانِ تشکیالت در تهران، و شاید هم من تازه فهمیدم که این سه نفر دربازجویی که شروع شد، 

ام. من که  در داخلِ کشور، هستند. تازه متوجّه شدم که چه کُالهی سرم رفته و چه خطایی مُرتکب شده
دادم؟ اطالّعاتِ مُهمّی  ای قرار می ا باید همسرم و خودم را در چنین خطرِ بیهودهای نبودم، چر واقعاً کاره

هم که نداشتم، تا برای حفظِ آن بخواهم مُقاومتی بکنم. بنابراین، از همان اوّل به بازجوها گفتم که من 
سه روز با ام. سپس اظهارِ ندامت و توبه کردم و به اسالم روی آوردم. همسرم را پس از  اشتباه کرده

ضمانت آزاد کردند. جالل و صمد و حُسین را من فقط همان شبِ دستگیری و روزِ بعد از آن در 
 ".ها ندارم راهروی ساختمانِ بازجویی دیدم، و پس از آن هیچ اطالّعی از آن

 تن از رهبرانِ تشکیالتِ هایی است که همان شبِ اوّل جاسِم دربارۀ دستگیریِ خودش و سه ها مطلب این
داخل، داوطلبانه برای من تعریف کرد. این نخستین بار بود که من نحوۀ بازداشتِ آن سه کادر را با 

شنیدم. آیا این طرحِ بازجوها بود که آن ماجرا به این شکل به من اطالّع داده شود؟ چرا؟  اش می تجُزئیاّ
لِ ضربه بوده است، و یا خواستند نشان دهند که جالل عام این کار چه سودی برایشان داشت؟ چرا می

آهنگی با  راهی و هم کرده است؟ آیا جاسِم در هم راهی می کاری و هم های امنیتّی هم که با مقام این
که خودش تصمیم به این کار گرفته بود؟  کرد، یا این گونه برای من تعریف می بازجوها این ماجرا را این

ها  ن شرایط امکانی برای یافتنِ پاسخِ صحیح برای آنهای مُهم و زیادی در ذهنم بودند که در ای سئوال
 نداشتم. 

طورِ داوطلبانه، یکی دو مطلبِ دیگر را هم مطرح کرد. از جُمله  جاسِم پس از بازگوییِ این ماجرا، باز به
گفت که دو ماه قبل از دستگیری با یکی از دوستانِ خودش شریکی یک وانِت خریده بودند که برای  می

موران با خودشان آورده بودند ولی بعداً به همسرش ٴکردند. ظاهراً آن وانِت را هم ما استفاده میکار از آن 
ماه، یعنی حدودِ دو هفته پیش، او را  بهمن ودوّمِ بیستکرد که در روزِ  چنین مطرح می دادند. او هم پس 

د. وقتی او این موضوعِ اش باش اش بُردند تا چند ساعتی را پیشِ همسر و خانواده تحتِ نظر به خانه
شنیدم  دید.  نخستین بار بود که من می کرد، طبعاً در قیافۀ من تعجّبِ فراوانِ مرا می آخری را مطرح می

برند. جاسِم وقتی تعجّبِ مرا  جُمهوریِ اسالمی برخی از زندانیان را تحتِ نظر به خانه می که در زندانِ
کنند. اضافه کرد که  خطر این کار را می وردِ اعتماد و بیدید، فوری گفت که فقط درموردِ زندانیانِ م

روند و  ها خودشان می فرستند. گفت که این برخی را برای چندین روز حتّا به مُرخصّی هم می
گردند. البتّه بعدها در زندان فهمیدم و دیدم که این امکانات فقط برای زندانیانِ توابّ فراهم بود.  برمی

دادند. جاسِم برای  طورِ پراکنده می زور و به مُالقاتِ معمولی را هم به ٢١و سرِموضعی به زندانیانِ مُقاوم
دانند که همسرش  داد که بازجوها می هایی که برایش فراهم شده بود، توضیح می گونه امکان توجیهِ این
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اند  ن به او قول دادهدُچارِ نوعی ناراحتیِ جسمی یا روحیِ خاصّی است و نیاز به نزدیکی با او دارد، بنابرای
که حّداقل ماهی یا دو ماه یک بار او را پیشِ همسرش ببرند. به هر حال، این بود توجیهِ جاسِم برای 

رفتارِ بازجوها با من خیلی "گفت:  ضمن مُرتّب می گاهِ کُمیتۀ مشترک! جاسِم در رفتن به خانه از بازداشت
ها با من خیلی با مهربانی و انسانی برخورد  اند. آن هاند و تعزیر نکرد خوب بوده است، مرا کُتک نزده

ام، توبه کرده و یک مسلمانِ واقعی و باورمند  ام برگشته کنند. من هم مُتقابالً از باورهای گذشته می
من ٴطور مُسلمانِ مو آورم. اگر روزی هم آزاد بشوم، همین جا می ام را هم مُرتّب به ام، و عبادات شده

خودم خواهم رفت.  ر کاری به کارِ سیاست نخواهم داشت، و دنبالِ کار و زندگیِخواهم ماند. دیگ
کمی بگیرم،  شوم. اگر هم حُکمِ  میجا، و یا از دادگاه، آزاد  زودی از همین اند که من به بازجوها قول داده

 ".گردانند ام برمی زودی به خانواده و زندگی گیرند و مرا به بازجوها برایم تخفیف و عفو می
ها  خواستند او گفتنی بُردند. انگار که بازجوها فقط می سلّولاش از  صبحِ روزِ بعد، جاسِم را با کلّیۀ وسائل

اش  اجراییِ تشکیالتِ تهرانِ سازمان در منزل که جاسِم، که جلسۀ هیأتِ را به من بگوید و بعد برود. این
چه نقشی داشت، برای و ضربه به سازمان شد، در لو رفتنِ آن جلسه و دستگیریِ سه رهبر  برگزار می

امّا شکّی ندارم که در این مقطعی که ما در کُمیتۀ مُشترک بودیم، او دربَست در  من روشن نیست؛
 کرد. کاری می راهی و هم ها هم اختیارِ بازجوها بود، و با آن

 
٣ 

 هوشنگ اسدی...
. هوشنگ اسدی از کادرهای حزبِ "هوشنگ آقا"های بند،  قولِ نگهبان فقط من بودم و به سلّولحاال در 

کرد، و من هم به کار و  توده و فردی باسابقه و پیچیده بود. روزهای اوّل کار و عبادتِ خودش را می
راه با احترام و انسانی  پرداختم. رابطۀ بینِ ما در حّدِ سالم و علیک، ولی رفتارمان هم زندگی خودم می

گویی، صحبتِ  کردم و نه احتماالً او به من. بنابراین جُز تعارف و کُلّی میبود. البتّه نه من به او اعتماد 
گرفت. چیزی که از او و از آن روز های اوّل به یاد دارم این است که او دُچارِ  خاصّی بینِ ما صورت نمی

شد که در  فرستادند، مجبور می بود و چون ما را بیش از سه نوبت در روز توالت نمی "تکرُّرِ ادرار"عارضۀ 
پتویی روی سرش بیندازد و داخلِ یک دبّۀ پالستیکی ادرار کند. او روزی چندین بار این کار را  سلّولتهِ 

مُنتظر  سلّولداد. چیزِ دیگری که از او و از آن روزها به یاد دارم این است که مُرتّب پُشتِ درِ  انجام می
زد. اگر پاسدار  را می سلّولشنید، فوری درِ  ویی را میبود، و اگر در داخلِ بند صدای پایِ پاسدار یا بازج

کرد که  ای در دست داشت و فوری تقاضا می آماده "نامۀ"کرد، هوشنگ اسدی  را باز می سلّولاحیاناً درِ 
ها هم  کردند. نگهبان ها را باز نمی سلّولپاسدار آن را به بازجویش برساند. بازجوها معموالً خودشان درِ 

شوخی کردن با  کردند، و معموالً به اش نمی شناختند، توجّهی به این خواسته نگ را خوب میکه آقا هوش
 پرداختند.   او می
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چی   بعدها، وقتی کمی رابطۀ بیشتری باهم برقرار کردیم، روزی از هوشنگ اسدی پُرسیدم که در نامه

چیزِ مُهمّی نیست. فقط "ت: نویسد که اصرار دارد حتماً آن را به بازجویش برسانند؟ در جواب گف می
همه پافشاری  پُرسیدم که چرا برای این منظور آن  ".اوین مُنتقل کنند تقاضا دارم که مرا هم به زندانِ

موجود در این  ایِ از صدها توده گذرد، پس از حدودِ دو سال که از دستگیریِ ما می"کند؟ گفت:  می
اند امّا من  کیالتِ علنی و مخفی، تقریباً همه را بُردهگاه، یعنی رهبران و کادرها و اعضای تش بازداشت

جا  حزبِ توده هنوز در این دانم، فقط دو سه نفرِ دیگر از جا هستم. جُز من، تا جایی که می هنوز هم این
اند. بنابراین، من احساس  گی هم نُفوذی در سپاه و ارتش و جاهایِ مشابهِ دیگری بوده همه هستند؛

ام که چرا از  کنم و نگران اش فکر می تر خواهد بود. همه ام راحت جا بروم، خیال این کنم که اگر از می
که  این "؟اند ها در کُمیتۀ مُشترک نگه داشته راهِ این نفوذی ایِ دستگیرشده فقط مرا به هم صدها توده

ضایِ انتقال نوشت، من اطالّعی ندارم. مُمکن است همان تقا ها چی می هوشنگ اسدی واقعاً در آن نامه
 بسا که گزارشی درموردِ من بود، و یا مطلبی دیگر.  چه کرد؛ اوین بود که خودش اِدعّا می به

عتماد شد، و به من بیشتر ا سانیِ من میهوشنگ اسدی تدریجاً مُتوجّهِ شخصیّت و خِصلت و رفتارِ ان
زندگی خودش، ضربه به حزبِ ، داوطلبانه درموردِ سلّولها موقعِ خواب و در سکوتِ کاملِ  کرد؛ شب می

من عُضوِ تحریریّۀ نامۀ مردم بودم "گفت:  کرد. از جُمله می اش صحبت می توده، و دستگیری و بازجویی
و مسئولِ سیاسیِ من در آن رابطه خودِ نورالدّین کیانوری، دبیر اوّلِ حزب، بود. ازنظرِ تشکیالتی، من 

ام بود. دلیلِ اصلیِ  فریدون فمِ تفرشی مسئولِ تشکیالتیدهی شده بودم و  البتّه در جای دیگری سازمان
ها این کادرها و اعضای  ضربه به حزب هرچه هم که بوده باشد، واقعیّت این است که پس از دستگیری

نمودند، و شالّقِ تعزیرِ فراوانی را نوشِ جان  مسئول بودند که بیشترین فشارها را باید تحمّل می
کاری با  آمدند، و شروع به هم زدند و مثلِ بُلبل به حرف  حزبی، از همان اوّل جا  کردند. اغلبِ رهبرانِ می

ها زیرِ فشار و  کردند، در حالی که کادرها و اعضای مسئولِ حزبی، مانندِ خودِ من، ماه مسئوالنِ اطالّعاتی 
    ".شالّق بودند

های او قضاوت  رستی یا نادُرستیِ گفتهدر آن زمان، من در موقعیّت و شرایطی نبودم که بتوانم دربارۀ دُ
بند  اُتاق و هم ای هم های گوناگون با بسیاری از زندانیانِ توده که در زندان ویژه پس از آن کنم. بعدها، به

های هوشنگ اسدی صحّت  تنها این گفته ها صحبت کردم، معلوم شد که نه شدم و در این رابطه با آن
دعّاهای رفتند ا شکنجه و فشارِ زیادی می که برخی از رهبرانِ حزبی زیرِهایی  که یکی از دلیل ندارند بل

گی و سرتاپا دروغ و اطالّعاتِ نادُرستی بود که هوشنگ اسدی برای خودشیرینی و اثباتِ میزانِ  ساخته
 بُرد. ادعّاهایی کرد، و به این ترتیب بسیاری را زیرِ ضرب می اش با بازجوها مطرح می دلی کاری و هم هم

شده برای رهبران و کادرهای مُهّمِ  های از پیش تعیین مانندِ طرحِ کودتای حزبِ توده، پُست و مقام
اش مطرح  پس از کودتا، انبارهای مخفیِ اسلحه و غیره، که هوشنگ اسدی در بازجویی حزبی در دولتِ

 دانستند.   گی می ای کذبِ محض و ساخته کرده بود، را همۀ زندانیانِ توده
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دستگیری، هوشنگ اسدی بر این نظر بود که حزبِ توده دستگاهِ جاسوسیِ شوروی در ایران  پس از
ها و  چنین در اقدام ضمن مُعتقد بود که ازنظرِ ایدئولوژی و مشیِ سیاسی، و هم بوده است. او در

او از ها،  گفت به همین دلیل باشد. می اش، حزبِ توده جریانی انحرافی و خطاکار می های عملی برنامه
طورِ کامل بُریده و اظهارِ ندامت و توبه کرده است.  ایدئولوژی و مشیِ سیاسی و عملیِ حزبِ توده به

گفت که به اسالم روی آورده و همواره مُسلمان باقی خواهد  هوشنگ اسدی با صراحت و قاطعیّت می
طورِ  که او به همیدنِ ایناش را به جا خواهد آورد. طبعاً در آن شرایط تشخیص دادن و ف ماند و عبادات

تاکتیکی توّاب شده یا واقعاً برگشته، برایم میّسر نبود. هوشنگ اسدی نماز خواندن و روزه گرفتن را 
پرداخت و  شِ دُعای کُمیل به راز و نیاز میراه با پخ ها هم کرد، و حتّا پنجشنبه شب کامالً رعایت می

های زندان ثابت کند  ها و دیگر مقام سعی داشت تا به نگهبان نظرم بیشتر کرد. البتّه به می "نُدبه"گریه و 
 ای شده است.   که واقعاً توبه کرده و مُسلمانِ دوآتشه

اندیشِ  های ساده ها با هوشنگ اسدی هم بسیار جالب و آموزنده بود.  برخی از نگهبان رفتارِ نگهبان
شده بودند که هوشنگ اسدی از تهِ دل توبه کرده ها یا مُعتقد  با او داشتند. آن "برادرانه"من، رفتاری ٴمو

ها  خواستند در پروسۀ توبۀ واقعی او را یاری دهند. امّا برخی دیگر از نگهبان که می و برگشته، و یا این
کردند که تمامیِ  ها احتماالً فکر می توزانه با هوشنگ اسدی داشتند. این رفتاری کامالً خشن و کینه

ها هم هوشنگ اسدی را فقط دست  شی بیش نیست. برخی دیگر از نگهبانکارهای آقا هوشنگ نمای
گفتند:  زدند و می ضمن به من هم مُرتّب کنایه می کردند. این پاسدارها در انداختند، و با او شوخی می می
 ".جا سفید شود کاری نکن که مانندِ آقا هوشنگ موهای سرت این"

کرد. در دورۀ شاه  ر زمانِ انقالب در روزنامۀ کیهان کار میهوشنگ اسدی در زمانِ شاه و تا مدتّی هم د
توسّطِ ساواک بازداشت شده، و گویا مدّتِ کوتاهی هم در زندان مانده بود. ظاهراً در  ٥٣یک بار در سالِ 

کاری داده بود. طبقِ اسنادِ به دست آمده از  آن زمان و در همین کُمیتۀ مُشترک، به ساواک قولِ هم
ها را افشا کردند، هوشنگ اسدی  های فداییِ خلق پس از انقالب آن ک، که سازمانِ چریکمراکزِ ساوا

های فدایی این  داد. زمانی که چریک شاه هنوز هم به ساواک گزارش می ها پس از آزادی از زندانِ مدّت
، که ("حیدر مهرگان"افشاگری را درموردِ سابقۀ هوشنگ اسدی کردند، گویا به توصیۀ رحمان هاتفی )

و مدتّی هم سردبیرِ تحریرّیۀ روزنامۀ کیهان و بعد از انقالب  "نوید"در زمانِ شاه یکی از رهبرانِ گروهِ 
ای مُدعّی شد که هوشنگ  هم از رهبرانِ تشکیالتِ مخفیِ حزبِ توده بود، رهبریِ حزب در اطالعیّه

د تا بتواند در داخلِ ساواک به نفعِ کاری داده بو ها به ساواک قولِ هم اسدی در زمانِ شاه به دستورِ آن
اعتباریِ  ای دیگر به بی خواست از وارد آمدنِ ضربه حزب کارِ نُفوذی بکند. رهبریِ حزب به این ترتیب می

حزب و اعضایش جلوگیری کند؛ البتّه برای دیگران مانندِ روز روشن بود که هوشنگ اسدی در رابطه با 
 گونه رفتاری کرده است. ساواک چه

بودیم، هوشنگ اسدی مُدعّی بود که از زمانِ  سلّولوقتی باهم در آن  ،٦٣ماهِ سالِ  اسفند در
تا به آن روز، به مدّتِ دو سال در کُمیتۀ  ٦١ماهِ سالِ  راهِ رهبرانِ حزب در بهمن اش به هم دستگیری
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جود نداشت تا های گوناگون مانده است. برای من در آن شرایط هیچ راهی و سلّولمُشترک در بندها و 

که بازجوها او را به  طورِ دائم در کُمیتۀ مُشترک بوده، یا این بفهمم که آیا او همۀ آن دو سال را به
اند. بعدها برخی از زندانیان، از جُمله ایرج  گردانده ند و باز براکرده بُرده و از او استفاده  های دیگری  زندان

 در زندانِ ٦٣و  ٦٢هایی در آن دو سالِ  ا در دورهدادند که هوشنگ اسدی ر مصداقی، شهادت می
حصار زندانیِ توابّی بود که  گفتند که در آن دوره هوشنگ اسدی در قزل ضمن می اند. در حصار دیده قزل

 کرد. کاری می با مسئوالن هم
وشنگ بسیار مُحتاط بودم و فقط نام و اتهّام و تحصیالتِ خودم را به ه سلّولمن در  که، این  خُالصه

و مرا  "رویِ من کار کند"قولِ معروف  اند تا به کردم که بازجوها مرا پیشِ او آورده اسدی گفتم. فکر می
ای  که  بازجوها مشکوک بودند که شاید من در سازمان کاره یا این کاری بکشاند؛ متِ بُریدن و همبه س
گانِ تشکیالتِ ما اطالّعی از آن دارند.  شدهها و نه حتّا دستگیر ام و احیاناً اطالّعاتی دارم که نه آن بوده

شکلی سر درآورد، و  من به "سرّیِ"خواستند که هوشنگ اسدی از ماجرای  ها احتماالً می بنابراین، آن
ها گزارش دهد. هرچه بود و نبود، من  گیِ رفتارم به آن های من و چگونه طورِ مرتّب درموردِ گفته به

 کردم. خودم نهایتِ احتیاط را می درموردِ رفتار و گفتار و اعمالِ
ای  کم رابطه فقط من بودم و هوشنگ اسدی. بنابراین، اجباراً کم سلّولدر هر حال، برای مدتّی در این 

طورِ داوطلبانه به تعریف کردنِ ماجراها و  ها، قبل از خواب، او به ویژه شب شد. به بینِ ما برقرار می
رسید. مثالً  شان در آن شرایط بسیار مشکوک به نظر می من طرح پرداخت که به اعتقادِ هایی می خاطره

اش به شوروی تعریف  مان را انداختیم تا بخوابیم، هوشنگ اسدی از مسافرت یک شب وقتی جایِ خواب
، حزب او را برای تهیّۀ "نامۀ مردم" عنوانِ خبرنگار از طرفِ روزنامۀ هب ،١٣٥٩گفت که در سالِ  نمود. می 

های اُلمپیک به مُسکو فرستاد. از پذیراییِ خوبی که از او صورت گرفته بود، از  رۀ بازیگزارش دربا
که  کرد. این هایی که در مُسکو کرده بود، برایم صحبت می جا خورده بود، و عیاّشی هایی که آن مشروب

به مُسکو و از  هایی از سفرِ خودش ی در کُمیتۀ مُشترک، چنین تعریفسلّولعنوانِ یک توّاب و در  او، به
برانگیز بود. بازجوها طبعاً از  کرد، طبعاً کاری بسیار شّک مشروب خوردن و کارهای دیگرش برای من می

مُسافرتِ او به شوروی اطالّع داشتند، و بنابراین ازلحاظِ اطالّعاتی و امنیّتی موضوع زیاد مهّم نبود. در 
که این کارِ  چیزها را برای من تعریف کند، مگر این عینِ حال، عاقالنه نبود و ضرورتی نداشت که او این

ها، او بتواند مرا  گونه مسأله ای بود که بازجوها ریخته بودند تا با طرحِ این هوشنگ اسدی جُزئی از نقشه
هایی را  آن ناگفته یعنی، احیاناً افشای اسرارِ خودم بکنم؛ خام کند که شاید من هم شروع به صحبت و

 ها بودند، افشا کنم. ها طبعاً دنبالِ یافتنِ آن ام، و آن کردند من دارم و رو نکرده میکه بازجوها فکر 
عنوانِ خبرنگار،  اش به افغانستان به ضمن از مُسافرت هایِ شبانه، در گویی هوشنگ اسدی در این داستان

از طرفِ حزبِ توده، گی  نمایندهس با رهبرانِ دولتِ آن کشور به برای تماّ درواقعولی طبقِ اظهارِ خودش 
خوری و عیاشّی در  اش به یونان در زمانِ شاه، و حتّا از مشروب بار هم از مُسافرت یک  کرد. تعریف می نیز
غریب بود، چراکه هوشنگ اسدی آدمِ احمقی  و   جا نیز صحبت کرد.  این کارِ او حرکتی بسیار عجیب آن
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اصطالح   هم زمانی که به بازیِ خودش، آن زننبود تا نداند که در آن شرایط به مشروب خوردن و 
شناخت، و  ای شده بود، نباید اعتراف بکند. ما زیرِ بازجویی بودیم و او مرا خوب نمی مُسلمانِ دوآتشه

زد. بنابراین، من خیلی بیشتر  ها را به من می کرد و این حرف بایست به من اعتماد می قاعدتاً نمی
 سه نشوم و خطایی نکنم، چراکه دیگر تقریباً مطمئن بودم که او با اطالّعکردم که احیاناً وسو احتیاط می

 پردازد.   ها می و نقشۀ بازجوها به طرحِ آن داستان
ای، هم پیش و هم پس از انقالب، صحبت  های خودش با سیّدعلی خامنه چنین از رابطه و مالقات او هم

ی بودند. سلّول ه در همین کُمیتۀ مُشترک باهم همها برای مدتّی کوتا کرد. ظاهراً در زمانِ شاه آن می
عنوانِ نمایندۀ حزبِ توده، به  گفت که برخی از اطالّعاتِ مربوط به کودتای نوُژه و غیره را او، به می

گونه اطالّعات  گفت که این داد. می ای و از آن طریق به دیگر رهبرانِ جُمهوریِ اسالمی گزارش می خامنه
های تشکیالتِ مخفیِ حزبِ توده در نیروهای نظامیِ ایران به حزبِ توده  نفوذی را خودِ شوروی و یا

 رساندند. می
داد، تهیّۀ نقدهای هُنری و ادبی برای بخشِ  ها انجام میدر آن روز کارِ دیگری که هوشنگ اسدی

کی به نامِ اصطالح فرهنگیِ زندان بود. در این زمینه از طریقِ یک جوانِ توّابِ بسیار عجیب و مشکو به
کردند. سُهراب، که در  ها باهم کار می خانۀ زندان رابطه داشت، و آن با بخشِ فرهنگی و کتاب "سُهراب"

آمد تا با هوشنگ اسدی دیدار و  ما می سلّولِوچند ساله بود، هر از گاهی به  اش بیست این زمان فوق
ایی باهم خلوت و صحبت و کار و گاهی ها دوت ماند، و آن می سلّولها در  گو کند. سُهراب ساعت و گفت

نشستم و به کارِ خودم مشغول  می سلّولای از  ها، من در گوشه کردند. در این موقع هم عبادت می
های هوشنگ اسدی را، برای بُردن به بخشِ فرهنگی، از او تحویل  ها و نوشته شدم. سُهراب مطلب می
های هوشنگ را برای  فرهنگی برخی از نوشته گفت که بخشِ گرفت. گاهی هم به هوشنگ اسدی می می

ضمن، سُهراب گاه کتاب  اصطالح هُنری و ادبیِ کشور فرستاده است. در های به ها و مجّله چاپ به روزنامه
 آورد، تا او بخواند و رویِ آن کار کند.   یا مطلبی هم برای هوشنگ اسدی می

شد و  وقت هم دوست داشت بلند می مد، و هرآ ما می سلّولِسُهراب خودش بدونِ حُضورِ نگهبان به 
بازجو و یا از کادرهای فرهنگیِ زندان  کردم که او کُمک رفت. به همین دلیل هم، من در ابتدا فکر می می

باز باشم و او را ببینم. خُالصه،  کردم که چرا برایش مهّم نبود که من چشم است، ولی همیشه تعجّب می
سدی پُرسیدم که داستانِ سُهراب چیست، و آیا او از کادرهای بخشِ یک شب موقعِ خواب از هوشنگ ا

گونه برایم تعریف کرد:  بازجو است؟ هوشنگ اسدی خندید، و داستانِ سُهراب را این فرهنگی و یا کمک
قدر به او  های زندان آن سُهراب هم مانندِ ما زندانی است، ولی تنها کسی است که بازجوها و مقام"

های  آمد کند و به کارهایش، که فعالیت و باز در کُمیتۀ مُشترک رفت گذارند چشم که می اطمینان دارند
کند. آن زندانیِ دیگر نفوذیِ  فرهنگی است، برسد. او در اُتاقی در فلکه با یک زندانیِ دیگر زندگی می

اشت. طبقِ پاسداران بوده است. سُهراب موقعِ دستگیری با گروهِ سهند رابطه د حزبِ توده در سپاهِ
شکند و  بودیم، پس از دستگیری زیرِ شکنجه می سلّول اظهاراتِ خودش به من، موقعی که باهم هم
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شان  کند تا بیست نفر از آن گروه را بگیرند، که اغلب کند. او به بازجوها کمک می کاری می شروع به هم

ها  کم آن کند که کم اری میک هم در همین سالِ گذشته اعدام شدند.  سُهراب تا جایی با بازجوها هم
بار دادگاه رفته ولی حُکمی هنوز ندارد.  دارند. او یک جا نگه می دهند، و او را در همین کاری به او می

به اطالّعاتِ  ʻداوطلبانهۥاش را بگیرد، و بعد خودش  جا حُکمِ آزادی خواهند که او در همین بازجوها می
جا  ی برود، و باز خودش به اینخواهد به مُرخصّ وقت می ه هر سپاه بپیوندد. در حالِ حاضر آزاد است ک

کنم رابطۀ خوبی را با او حفظ کنم، تا  برگردد. تاحاال چندین نوبت این کار را کرده است. من سعی می
شاید از طریقِ او بتوانم بازجوها را قانع کنم که به وضعّیتِ نابسامانِ من رسیدگی کنند، و مرا به اوین 

 ".تا دادگاه بروم و حُکمی بگیرمبفرستند 
ای حاال  که، یک زندانیِ توده این بود؛  اسالمی جمهوریِ این یکی از آن چیزهای عجیبِ روزگار در زندانِ

خواست که هوای او را داشته باشد.  هوشنگ اسدی خودش فردی پیچیده  از یک زندانیِ گروهِ سهند می
که در این زمان کارِ  زیادی هم در زندان داشت. در این ریبِغ و  های عجیب  ها و رابطه بود، و فعالیت

که آیا او هم مانندِ سُهراب کارهای فراتری  کرد، شّک و تردیدی نیست، امّا این فرهنگی با زندانبان می
 دانستم و مُطمئن نبودم.   کرد، یا قبالً کرده بود، من در این زمان هنوز دقیق نمی هم می

که  حال بود از این بُردند. خوش سلّولهایش از  اسدی را با کلّیۀ وسیله شبِ عید بود که هوشنگ
های زندان باالخره تصمیم گرفتند که او را به اوین منتقل کنند. البتّه بعدها فهمیدم که در آن  مقام

در همین کُمیتۀ مُشترک منتقل کردند. شاید  ٢که به بندِ  اوین بل زمان هوشنگ اسدی را نه به زندانِ
کرد که  موریّتِ دیگری برایش در نظر داشتند. خودِ هوشنگ اسدی یک بار مطرح میٴسئوالنِ زندان مام

اند این است که مسئوالنِ  هایی که او را برای دو سال در کُمیتۀ مُشترک نگه داشته شاید یکی از دلیل
توده، جاسوسِ مُستقّلی  اطالّعاتی احتماالً مشکوک هستند که او، شاید حتّا بدونِ اطالّعِ رهبریِ حزبِ
هرکسی از حزبِ توده را   برای شوروی شده باشد. این موضوع البتّه هیچ بعید هم نبود، چراکه شوروی

آورد برای کارِ اطالّعاتی به نفعِ خودش تشویق و جلب و جذب و قانع، و یا مجبور  در هر زمانی گیر می
 داد. ها انجام می ای الّعِ بقیّۀ تودهکرد. این کارها را هم با اطالّع و یا بدونِ اط می
 
٤ 
 ..."باقر رضایی؟"

وارد  آوردند؛ زندانیِ تازه سلّولچند ساعت از رفتنِ هوشنگ اسدی نگذشت که زندانیِ جدیدی را به 
اش نسبتاً بلند بود. قّدی متوسّط ولی بدنی قوی و تنومند داشت.  مویِ سرش ریخته و ریش

رسید. دو کیسۀ پالستیکیِ پُر از کتاب با  ساله به نظر میوچند  سیوسالِ من یعنی حدوداً  سّن هم
دیگر آشنا شدیم. او از همان اوّل مُشخّص  کرد. سالم و علیکی کردیم و کمی با یک خودش حمل می

که  تنها ظاهراً توّاب شده بود بل برگشته است. این یکی نه "اسالمِ عزیز"کرد که توبه کرده و به آغوشِ 
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باشد.  در  میهای مذهبی بسیار مسّلط، و فردی بامعلومات و اهلِ مُطالعه  رسید که به مسأله به نظر می
های ابوعلی سینا و مُالّصدرای شیرازی در  های اولیهّ معلوم شد که دربارۀ فلسفه و دیدگاه همان صحبت

کرد.  غفلتی نمی باشد. از همان ابتدا در نماز و روزه و عبادتِ خودش هم هیچ حال مطالعه و تحقیق می
های زندان هم او را به همین  ها و مقام معرّفی کرد، و نگهبان "باقر رضایی"این زندانی خودش را به من 

با گروهِ راهِ کارگر رابطه داشتم، و  من"زدند. باقر رضایی در معرّفیِ خودش چنین گفت:  نام صدا می
حدودِ یک سال پیش، در شیراز دستگیر شدم.  یعنی، ٦٢ها بودم. در سالِ  مسئولِ تشکیالتِ شیرازِ آن

کردم و سرِموضعی بودم. چند ماه پیش، یعنی اواخرِ  جا مرا بازجویی کردند، و من مقاومت می ابتدا در آن
مرا به کُمیتۀ مُشترک منتقل کردند و زیرِ فشارِ زیادی قرار دادند. سه روز تمام آویزان  ،٦٣مهرماهِ سالِ 

کاری دادم. حاال،  ام را شکاندند. باالخره توبه کردم و قولِ هم ام زدند که مقاومت قدر شالّق بودم، و آن
روشِ ما اشتباه بوده است. در شرایطی که در آن قرار داشتم، راهی  و  کنم که تمامیِ باورها و راه  فکر می

 ".انمدادم تا بتوانم زنده بم کاری می جُز تسلیم برای من باقی نمانده بود؛ باید قولِ هم
های  نخستین بار که باقر به نماز ایستاد و به سجده رفت، کفِ پاهایش را دیدم؛ هر دو پا دراثرِ ضربه

دیدم که او قطعاً شکنجۀ شدید و  که می وپار شده و دُرست و حسابی جوش نخورده بودند. با آن کابل لت
اش، که خبر از تسلیم و  ای اولیّهه ای شده است امّا به دلیلِ اذعان و گفتار و رفتار و حرکت وحشیانه

داد، تصمیم گرفتم که احتیاطِ زیادی بکنم. فقط به او گفتم که من  های زندان می کاریِ کامل با مقام هم
ضمن گفتم که من در تشکیالت  ام. در دستگیر شده ٦٣ماهِ  آذر هستم، و آبان ١٦ با سازمانِ فداییانِ

ه مُتخصّص هستم و دکترای ژنتیک دارم، و از این قبیل چنین مطرح کردم ک ای نبودم، و هم کاره
که با تخصّصی که من دارم احتماالً  چیزها. او بالفاصله شروع کرد به اُمیدواری دادن به من، مبنی بر این

کردم و  شوم. من البتّه فقط گوش می اش در اوین و از دادگاه آزاد می از همان کُمیتۀ مُشترک و یا فوق
بار از این طریق وارد   رسید که بازجوها این دادم. به نظر می این صحبتِ او نشان نمی العملی به عکس

 تر بتوانم آزاد شوم. بسا که هرچه سریع شده بودند تا شاید باقر بتواند مرا قانع کند که اگر توبه کنم، چه
یار جالبی از آب درآمد. باقر رضایی، که مطمئن نیستم این اسم اصالً واقعی باشد، به مُرورِ زمان تیپِ بس

کاری داده،  کرد که از روی ناچاری تسلیم شده و تن به هم طورِ روشن اعالم  که از اوّل رسماً و به با آن
بنابراین، ضمنِ احتیاطِ کامل،  ؛آمد نظرم مُتناقض می هایی بود که به ولی در رفتار و گفتارش نُکته

 سلّولبه او پیدا کردم. من هرروز در  ای نسبت  دوستانه ندردی و نوعی نزدیکیِ انسا تدریجاً احساسِ هم
کردم. او هم از همان روزِ اوّل برای خودش شروع به ورزشِ نسبتاً  در زمانِ مُعیّنی نرمِش و ورزش می

کردند؛ بعدها هم  سنگینی کرد. دو سه توّابِ دیگری که قبل از او دیده بودم، این نوع کارها را تقریباً نمی
لحاظِ روحی و جسمی  ها به دیدم که اکثرِ آن دربارۀ جماعتِ توّاب شناخت پیدا کردم، می که بیشتر

اند. بنابراین، برنامۀ ورزشیِ باقر رضایی در تناقُضِ آشکار با این رفتارِ  بسیار داغون و کامالً بُریده و مُنفعل
او هم از آن نوعی بود که در  های نرمِشی و ورزشیِ عالوه بر آن، برخی از حرکت .ها بود عُمومیِ توّاب

 های سیاسیِ زمانِ شاه مرسوم بود.    زندان



  مرزهای ناشناختۀ مرگ و زندگی  116

 
گانِ  باخته کردیم که باقر رضایی مجبور شد از رهبران و جان روزی باهم دربارۀ موضوعی صحبت می

ت.  راه اس های گوناگونِ سیاسی نام ببرد. مُتوجّه شدم که یادآوریِ او با احترامِ فراوانی هم برخی از جریان
کاریِ گسترده با بازجوها را هم پذیرفته  این رفتاری نبود که باز از یک توّابِ واقعی، مثالً سهراب، که هم

زمانِ شاه شد، و یادی از زندانیان و فعّالینِ آن  رود که روزی بحثِ زندانِ بود، سر بزند. هیچ یادم نمی
پور، بهروز سلیمانی، موسی  سعید سلطان رضا شکوهی، شان پیش آمد. وقتی از علی زمان و آخر و عاقبت

دیدم که اشک در چشمانِ باقر رضایی  میان آمد،   گان صحبت به باخته خیابانی و برخی دیگر از جان
رفته تغییرهایی پیدا  به باقر رضایی رفته  جمع شده است. در مجموع، به مُرورِ زمان دیدِ من نسبت

این به معنای اعتماد کردن به او نبود، ولی تدریجاً در من احترامی کرد. البتّه در شرایطِ زیرِ بازجویی  می
 آمد. وجود  نسبی برای شخصّیت و انسانیّتِ او به

ها، من معموالً  باقر رضایی عادت داشت که روزی یکی دو ساعت با سُرعتِ زیادی راه برود. در این موقع
وضعِ روحی و روانیِ او و رفتار و  ضمن، گی کارش را انجام دهد. در هنشستم تا او به آسود می

شد، و خودش هم  اش تُندتر می گرفتم. معموالً پس از مدتّی که قدم زدن هایش را هم زیرِ نظر می حرکت
هایش را خوب  کرد. البتّه من حرف رفت، شروع به حرف زدن با خودش می انگار به عالمِ دیگری می

 ".شه شه، دُرست می دُرست می"گفت:  صدای بُلندی می گاه با به فهمیدم که گاه شنیدم، و فقط می نمی
احتمالِ زیاد من از این  به"داد:  یجواب  یک روز از او پُرسیدم که منظورش از این حرف چیه؟ چنین

ام، و برای خودم هیچ کاری  که  همه چیز را باخته ام از این مهلکه جانِ سالم به در نخواهم بُرد. ناراحت
حال کارِ دیگری در  جُز فعالیتِ سیاسی و مبارزه و زندان کشیدن، از جوانی تا به  ام. در عُمرم نکرده
شق و عاشقی لذتّی ام، نه از زندگی و ع ازدواج کردهام، نه  ام. نه تحصیلِ حِسابی کرده زندگی نداشته

گاه  هستم که هیچ ویژه بسیار پشیمان ام باشم. به ام که با خانواده ام، و نه حتّا فُرصتِ زیادی داشته بُرده
بیشتر  وجود ندارد:  ام، و حاال هم که دیگر دیر شده است. دو حالت امکانِ ازدواج کردن را پیدا نکرده

احتمالِ بسیار ضعیفی هم زنده بمانم، موقعِ آزادی پیرمردی خواهم  اگر به شوم؛ احتمالِ زیاد اعدام می به
باقر رضایی تیپِ بسیار جالبی بود، و با دو سه   ".خواهم کردبود، و بنابراین باز هم امکانِ ازدواج را پیدا ن

آمد  نظر آدمِ باهوش و باجُرئتی می  گیری داشت. به توّابِ دیگری که تا این موقع دیده بودم تفاوتِ چشم
 که در تله افتاده بود، و از ناچاری و برای بقا در ظاهر تسلیمِ بازجوها شده بود.  

گونه افراد داشتم، هرچه بیشتر به این پدیدۀ پیچیده و  ای که آن روزها با این از روی همین اندک تجربه
کردم که همۀ ما  بُردند. به این فکر می گونه افراد در زندان می اندیشیدم که احیاناً این به رنجِ مُضاعفی می

م که در های صاحبِ عقیده و ایمان و آرمان بودی های جمهوریِ اسالمی هستیم، انسان که در زندان
که داوطلبانه  آمد تا این گذاشتیم. هیچ مُبارزی هم با پایِ خودش به زندان نمی چنین راهِ پُرخطری پا می

راهی با جالّدانِ رژیم در مقابلِ رُفقا و  اش بگذرد و توّاب شود، زجرِ وُجدان بکشد، و در هم از ایده و آرمان
د. واقعیّت این است که برخی از مبارزان، در زیرِ رزمانِ سابق و حتّا دوست و فامیلِ خودش بایست هم

های غیرانسانی و برخوردهای بسیار پیچیدۀ بازجویان و  فشار و شکنجۀ غیرقابلِ تحمّل و روش
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راهی و  تن به هم ، و برای بقااُفتادند گرانِ حکومتِ اسالمی، از ناچاری به مسیرِ توبه و ندامت می شکنجه
، در درجۀ اوّل این سیستمِ ضّدانسانی و شخصّیت خُردکُنِ نظامِ جمهوریِ دادند. بنابراین کاری می هم

کردم که اغلبِ  ضمن، فکر می کشانید.  در ها و کارها می های شریفی را به آن راه بود که انسان اسالمی 
نِ هایی تاکتیکی برای کاست هایی سیاسی و حرکت ها در ابتدا احتماالً تصمیم کردن ها و توبه نشینی عقب

کاریِ گُسترده، رفعِ خطرِ احتمالیِ جانی، و یا درنهایت برای کم  فشارِ شکنجه، گُریز از تن دادن به هم
بسا که برخی از این افراد واقعاً از  مدّت بود؛ چه کردنِ میزانِ محکومیّت و احیاناً رهایی از حبسِ طوالنی

 تاکتیکی بیش نبود.  ها پوششی  نمایی گشتند، و این مُقدّس اعتقادهای خود برنمی
طوری و  تو که یک فردِ چپ و غیرمذهبی بودی، چه"یک روز دل به دریا زدم، و از باقر رضایی پُرسیدم: 

باقر رضایی پس از مکثی کوتاه گفت:   "؟ای ازنظرِ عقیدتی برگشتی و مُتحوّل شدی در طّیِ چه پروسه
ای شخصی و  هم. به نظرِ من این پروسه تجربهکننده به تو بد توانم پاسخی قانع من در این شرایط نمی"

کند. انتظار نداشته باش که من  خصوصی است، و هرکس این مسیر را به نحوِ خاّصِ خودش طیّ می
طورِ دقیق و کامل به تو توضیح دهم که بر من چه گذشته است، در من چه تحوّلی روی داده  بتوانم به

ام، و توبه  ام و مُسلمان شده .  فقط بدان که من واقعاً برگشتهام است، و من چرا این راه را انتخاب کرده
حدّی روشن بود که منظورِ او چیست. او  من هیچ بحثِ دیگری در این باره با او نکردم. برایم تا ".ام کرده

تواند چیزی بیش از  گفت که از رویِ اجبار این راه را برگُزیده است، و در شرایطِ موجود نمی می درواقع
خورده و گیر   اش، در شرایطی که کامالً شکست گفت که برای حفظِ جان ن به من بگوید؛ یعنی میای

 اُفتاده و در خطر بود، در چنان راهی قدم گُذارده است.
ای که داشت، من و باقر رضایی رابطۀ بسیار مُحترمانه و  های خوبِ انسانی گی خاطرِ ویژه  در هر حال، به

اش پُرسیدم. از زندگی  کردیم. یک شب موقعِ خواب از او دربارۀ گذشته پیدا  ای باهمخوب و دوستانه
پدر و مادر و  و یراحمد هستم،و بو دراصل اهلِ منطقۀ کُهکیلویه من "خودش چنین تعریف کرد: 

جوی  کنند. بعد از گرفتنِ دیپلم، در کُنکور قبول و دانش ام هنوز هم در همان منطقه زندگی می خانواده
جوییِ ضّدِ رژیمِ شاه پیوستم. پس از مدتّی، چون  جا به جُنبشِ دانش در آن و اهِ شیراز شدم،دانشگ

ام بود، مخفی شدم و سپس از شیراز فرار کردم و به تهران آمدم. من هیچ فامیلی در تهران  ساواک دنبال
در جویِ آب ها و  های زیادی را در جنوبِ شهر در خرابه شناختم. شب نداشتم، و کسی را هم نمی

ضمن  کمی پول هم  گی و کارگری پیدا کنم و مشغول شوم، و در خوابیدم. باالخره، توانستم کارِ عمله می
های  خانه بخوابم. امّا در آن دوره، به دلیلِ فعالیت ها را در قهوه توانستم شب کردم. به این ترتیب، می پیدا 

گرفتند. بنابراین، به فکرِ جعل و دُرست کردنِ  ظر میها را تحتِ ن گونه مکان چریکی، پُلیس و ساواک این
مدارک اُفتادم تا بتوانم اُتاقی برای خودم کرایه کنم. پس از مدتّی، با تهیّۀ مدارکِ جعلی، باالخره 

های جنوبِ تهران اُتاقی اجاره کنم. چندی بعد از آن هم،  جو در یکی از محّله عنوانِ دانش توانستم به
رابطه بگیرم و فعالیتِ سیاسیِ مُتشّکلی را شروع کنم. در  ʻسُرخ  ستاره̛های گروهِ   با بچّهباالخره توانستم 

همین رابطه هم بود که باالخره دستگیر شدم. پس از شکنجۀ شدید توسّطِ بازجویانِ ساواک در همین 
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در جریانِ  ٥٧لِ های شاه گذراندم. بعد از آزادی از زندان در سا کُمیتۀ مُشترک، هفت سالی را در زندان

ام بودم. اندکی بعد، گروهِ راهِ کارگر را سازمان دادیم، و من  انقالب، فقط برای مُدّتِ کوتاهی پیشِ خانواده
 ".دوباره به فعالیتِ کامالً مخفی روی آوردم

که چه مقداری از  کرد. این اش برایم تعریف می این چیزی بود که باقر رضایی درموردِ خودش و فعالیت
باقر رضایی وقتی در  ها واقعیّت داشت، من در آن شرایط هیچ راهی برای کشف و اثباتِ آن نداشتم. این

هایش  داد. شانه اش حرکت می هایش را تُند و مُحکم در کنارِ بدن رفت، دست با سُرعت راه می سلّول
زد، و  ساعت در جا پا میشد که برای دو  ای داشت.  گاهی می معموالً اُفتاده بودند، ولی بدنِ نسبتاً قوی

رفت. یک روز پس از ورزش کنارِ من نشست، و رو به من کرد و گفت:  راه می سلّولسپس مُدتی هم در 
بسیار  نظرم انسانِ ای، و به آید که تو در زندگی هر کاری را در وقتِ خودش انجام داده خیلی خوشم می"

موقع  ای، به موقع کار کرده ای، به قع ازدواج کردهمو ای، به درس خوانده  موقع مُتعادلی هستی؛ یعنی به
ای. هر  وظیفه را هم انجام داده ای، و حتّا خدمتِ نظام موقع فعالیتِ سیاسی کرده ای، به مُسافرت رفته

موقع  که به قدر پشیمان بود از این باقر رضایی چه "ی.ا کردی را انجام داده ات باید می کاری که در زندگی
باید،  چه می های زندگی، چنان ها و تجربه ود، و به کار و ازدواج و مُسافرت و دیگر فعالیتتحصیل نکرده ب

 توجّه ننموده بود.
 
٥ 

 کرد... ای که بازجوها را ستایش می زندانیِ بُریده
ما آوردند. او هم نمازخوان و توّاب بود،  سلّولِرا به  "شاهنگ"ماه زندانیِ جدیدی به نامِ  اواسطِ فروردین

در ارتباط با حزبِ رنجبران دستگیر شده بود. شاهنگ در ایالتِ کالیفرنیای امریکا تحصیل نموده و در  و
ترین توّابی بود که من تا این زمان در زندان  جویان هم فعالیت کرده بود. او بُریده کُنفدراسیونِ دانش

که، طبقِ  لطِ بازجوها قرار داشت. با آندیده بودم؛ نااُمید و افسُرده و شدیداً ترسو بود، و کامالً تحتِ تسّ
رهای پاره شده بود. تصوّ اش کامالً پاره اظهارِ خودش، او را شکنجۀ زیادی نکرده بودند امّا شخصّیت

با باالترین  ترین افرادِ ها گروهی از باهوش گفت که آن غریبی درموردِ بازجوها داشت و می و عجیب
دانند و بر همه اُمور هم تسّلط دارند. شاهنگ  ه چیز را میهای هوشی هستند، و بنابراین هم ضریب

رسید که  ها و باورها به این نتیجه می دانست. او از این گفته های سرزمینِ ایران می بازجوها را نابغه
دربارۀ مُخالفینِ نظامِ جُمهوریِ  طورِ کلّی به و ،های سیاسی هرچه بازجوها درموردِ ماهیّت و فعالیتِ گروه

گویند کامالً صحیح و عینِ حقیقت است. شاهنگ قانع و مُعتقد شده بود که همۀ رهبرانِ  می ،میاسال
چنین  هستند. او هم "خُمینی امام به و ،خائن به مملکت، به اسالم"های مُخالفِ جُمهوریِ اسالمی  گروه

دهندۀ راه و مسیرِ صحیح  ، تنها تفّکُرِ حقّ و نشان"خُمینی امام"هم فقط اسالمِ  باور داشت که اسالم، آن



    119    جلد نخست؛ راه پُرفرازونشیب                                                           

هایی بودند که شاهنگ همان  ها بخشی از نخستین مطلب ها است. به هر حال، این برای ایران و ایرانی
 کرد.   ویژه برای من، مطرح  روزِ اوّل برای ما دو نفر، به

ارِ خودم دادند، و من هم به ک شاهنگ و باقر رضایی کارهای عبادتیِ خودشان را معموالً باهم انجام می
ای، جُز سالم و علیک، با شاهنگ داشته باشم. چند روزی  خواستم هیچ رابطه شدم. ابتدا نمی مشغول می

ام آمد و سرِ صُحبت را با من باز کرد. من در  کم شاهنگ به سراغ که کم هم به همین منوال بود تا این
ضمن از بحث و صحبت با او فرار هم  کردم، ولی در رابطه با او بیشتر از موردِ باقر رضایی احتیاط می

شد که من هم به سطحی  کردم.  البتّه شاهنگ آدمی تهاجمی و اهلِ درگیری نبود، و این باعث می نمی
که هردو در کالیفرنیا تحصیل و فعالیت کرده بودیم، و این تنها  از رابطه با او تن بدهم. با توجّه به این

موضوع استفاده کردم و تدریجاً توانستم بفهمم که شاهنگ واقعاً  وجهِ اشتراکِ بینِ ما بود، من از این
 گونه آدمی است.   چه

شده  گونه افراد به پیشِ من، کامالً حساب ، و بُردن و آوردنِ اینسلّولروشن بود که انتقالِ من به این 
دستگیریِ  اش طرحِ ماجرای رسید که وظیفه بود: جاسِم هوادارِ سازمانِ خودمان بود، و به نظر می

خواستند، بود. هوشنگ اسدی فردی بسیار پیچیده  رهبرانِ تشکیالت، البتّه به آن شکلی که بازجوها می
 ۀ مُشترک مانده است مرا بترسانند؛که او دو سالی در کُمیت خواستند با نشان دادنِ این بود، و بازجوها می

خودش مرا خام کند و احیاناً  زندگیِ های غیرعادّی از خواستند که او با طرحِ داستان چنین می هم
کرد،  اطالّعاتی از من به دست آورد. باقر رضایی، که خود را مسئولِ شیرازِ گروهِ راهِ کارگر مُعّرفی می

های چپِ رادیکال و  که متعلّق به یکی از گروه امّا به دلیلِ آن اش اصالً واقعی باشد؛ ود که هویّتمعلوم نب
کردند که شاید او بتواند رابطۀ  ی شخصّیتیِ خوبی هم داشت، بازجوها فکر میها برانداز بود، و خصلت

ثیراتی روی من بگذارد. و باالخره ٴخاصّی با من ایجاد نماید و اطالّعاتی از من پیدا کند، و یا حّداقل تا
و  آوردند، چراکه او در کالیفرنیا تحصیل و در کُنفدراسیون فعالیت کرده بود، سلّولشاهنگ را به 

یِ من در خارج خواستند که او اطالّعاتی از کار و زندگی و احیاناً اسرارِ فعالیتِ سیاس احتماالً بازجوها می
 ند.از کشور را کشف بک

تدریجاً مُتوجّه شدیم که شاهنگ اهلِ شعر و موسیقی است. یکی دو نوبت که در هواخوری بودیم، عمداً 
خواستم ببینم که  ه شعر و آوازی برایمان بخواند. میکردم ک  خواستم و اصرار می می از شاهنگ 

کرد. بنابراین، من یواشکی از باقر  گونه خواهد بود. طبعاً، او درخواستِ مرا رد می اش چه العمل عکس
رضایی خواستم که او این درخواست را از شاهنگ بکند. وقتی او این تقاضا را کرد، شاهنگ پذیرفت و 

های  ها و گوشه ها و ردیف ان خواند. صدای بسیار خوبی داشت، و دستگاهیکی دو شعر و آواز برایم
گفت که شاعر است، و گویا مجموعۀ اشعاری هم قبالً منتشر  شناخت. می موسیقیِ ایرانی را خوب می

کرده بود. یک موقعی هم، باقر رضایی هوس کرد که از شاهنگ آواز یاد بگیرد، و شاهنگ هم قبول کرد 
کردند. من معموالً به کارِ  ها باهم روی این قضیّه کار می ای آن و آواز یاد بدهد. یک هفتهکه به او صدا 

بود. معلوم شد که باقر رضایی از آن تیپ  ها هم می ضمن حواسّم به آن خودم مشغول بودم، ولی در
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رد و هم ک هایی است که استعدادِ بسیار کمی برای آوازخوانی دارند. هم شاهنگ تالشِ زیادی می آدم

تو بهتر است "باقر رضایی، ولی فایدۀ زیادی نداشت. باالخره، یک روز شاهنگ به باقر رضایی گفت: 
 ".های دیگری از هُنر بروی. آوازخوانی برای تو مُناسب نیست دنبالِ عرصه

هرروز او  آوردند، در ابتدا هر دو سه روز یک بار ولی این اواخر تقریباً سلّولاز وقتی که باقر رضایی را به 
که  گشت.  برخی روزها، دُرست مانندِ این رفت و شب برمی بُردند. معموالً صبح می را به بازجویی می

کرد و مُرتّب چیزهایی  ها کار می روی آن سلّولکه در  داشت ه باشد، حتّا تکلیفِ شب هم مدرسه رفت
توالتِ اضطراری برود. من از  و باقر هم مجبور شد که به ،نوشت. یک روز شاهنگ در بازجویی بود می

های بازجویی را در الیِ  فُرصت استفاده نمودم و کاغذهای باقر را سریع بررسی کردم. تعدادِ زیادی برگ
ها  یک پوشه داشت، و مطلبِ زیادی هم رویشان نوشته شده بود. من فُرصتِ کافی نداشتم که همۀ برگ

مُرور کنم، مُتوجّه شدم که او گزارشی درموردِ را بررسی کنم، ولی از همان مقداری که توانستم 
 ،نوشت. من خیلی تعجّب کردم های شاه می های اعضای رهبریِ سازمانِ مُجاهدینِ خلق در زندان فعالیت

هایی که باقر رضایی دربارۀ گذشتۀ دور و اخیرِ خودش به من گفته بود، درموردِ  که در مطلب چون
ویژه با مُجاهدینِ خلق، چیزی مطرح نکرده بود. این موضوع سببِ  های مذهبی، به اش با گروه ارتباط

شّک و تردیدِ بیشترِ  من دربارۀ هُویّتِ واقعیِ باقر رضایی شد. یک روزِ دیگر، وقتی فقط باقر رضایی و 
چه خبر است که بعد از نزدیک "بودیم و شاهنگ برای بازجویی رفته بود، از باقر پُرسیدم:  سلّولمن در 
در جواب  "؟برند ات، هنوز هم هرروز تو را برای بازجوییِ طوالنی می ونیمِ پس از دستگیری سال به یک
دارند، و درموردِ هر موضوع و هر شخصی در  ها دست از سرم برنمی این دیگر بازجویی نیست. آن"گفت: 

ری از افرادِ هایی که با بسیا خواهند. من برای تمامیِ ارتباط قدیم و جدید گزارشِ کتبی از من می
ام، حاال باید حساب پس  داشته های سیاسیِ گوناگون در زمانِ شاه و در دورانِ جُمهوریِ اسالمی  جریان
بودیم،  سلّول های خردادماه، که من و باقر رضایی باهم هم تا وسط ٦٤از اوّلِ فروردینِ سالِ  ".بدهم
بُردند.  اصطالح برای بازجویی می ا او را بهنباشد، ولی اغلبِ روزه سلّولگاه نشد که او شب را در  هیچ
کرد، من راهی برای دانستن و فهمیدنِ آن نداشتم. در طولِ  رفت و چه کاری می که  واقعاً کُجا می این

شد، که شاهنگ  قدر تکرار می موضوعِ بیرون رفتنِ باقر رضایی آن ،٦٤ماهِ اُردیبهشت و اوایلِ خُردادِ سالِ 
 کرد.   صدا می "ماراتونباقر "شوخی او را  به

اش عاشقِ  تنها بودیم، از او پرسیدم که آیا در زندگی سلّولباز یک موقعِ دیگر وقتی من و باقر رضایی در 
گاه دوستِ دُختری هم داشته است؟ او با احتیاط و آرام گفت که در  کسی هم شده است؟ و آیا هیچ

شده بود، و بالفاصله اضافه کرد که حاال او آن اش با دُختری آشنا و دوست  های قبل از دستگیری ماه
گاه دوباره چنین فُرصتی را پیدا کند. بعد  کند که دیگر هیچ شانس را هم از دست داده است، و فکر نمی

اش  تلفنی دارد یا نه؟ گفت که چنین کاری برای خانواده سِاش تماّ پُرسیدم که آیا از زندان با خانواده
ها در منطقۀ  ها در روستایی در حومۀ یکی از شهرک غیرمُمکن است، چراکه آن بسیار دُشوار و تقریباً

ها برای مکالمۀ  جا وجود ندارد و آن گفت که تلفن در آن کنند. می و بویراحمد زندگی می کُهکیلویه 
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راحتی برای پدر و مادرِ پیرش مقدور  تلفنی باید به شهر و پیشِ یکی از آشناها بروند، و این کار به
کردم که حتماً این کار را بکند، و هرطوری شده با پدر و مادرش  یست. من او را خیلی تشویق مین

 دانم که باالخره این کار را کرد یا نه؟   تلفنی تماس بگیرد. نمی
های مذهبی وارد بود،  کرد: اوّالً خیلی به مسأله کاو می هایی در باقر رضایی بود که مرا بسیار کُنج گی ویژه

جُمهوریِ اسالمی به دست آورده باشد.  مدّت در زندانِ توانست در کوتاه اً چنین تسّلطی را نمیو طبع
نوشت، بنابراین حدس  ثانیاً اخیراً متوجّه شده بودم که او گزارشی درموردِ سازمانِ مُجاهدینِ خلق می

خلق ارتباط داشته زدم که او در گذشته مذهبی بوده، و احتمال دارد که زمانی هم با مُجاهدینِ  می
در "های دینی وارد است؟ در جوابِ من گفت:  قدر به مسأله است. یک روز از او پُرسیدم که چرا این

های دینی فعالیت  جویی، من فردی مذهبی بودم و در ابتدا با محفل دانشگاهِ شیراز در دورانِ دانش
 ".ه اُفتادم، تازه اعتقادهای چپی پیدا کردمشا سُرخ پیوستم و به زندانِ کردم. بعداً که به محفلِ ستاره می

هِ دانم چرا، ولی برداشتِ شخصی و استنباطِ من در آن زمان این بود که قضیّۀ پیوستنِ او به گرو نمی
کردم که باقر رضایی درواقع در آغاز با  شود. فکر می راه کردنِ من مطرح می سُرخ احتماالً برای گم ستاره

شاه تغییرِ عقیده  دِ سازمانِ مُجاهدینِ خلق در ارتباط بوده، و سپس در زندانِیک گروهِ مذهبی یا با خو
داده و غیرمذهبی و چپی شده است. البتّه امکانِ شناختِ بیشتر و دریافتِ اطالّعات درموردِ هُویّتِ 

 شخصی و سیاسی و تشکیالتیِ باقر رضایی در آن شرایط برایم ممکن نبود.
ای باهم برقرار کردیم، تدریجاً اعتمادش به من بیشتر شد و  ه رابطهک شاهنگ هم چندی پس از آن

من "گذاشت: ها را با من در میان  ین نُکتهدرموردِ فعالیتِ خودش در خارج و بعد هم با حزبِ رنجبران، ا
از همان کالیفرنیا با خطیّ در کُنفدراسیون که وابسته به سازمانِ انقالبیِ حزبِ توده بود، نزدیکی و 

اش را به حزبِ رنجبران تغییر داد. وقتی من به  الیت داشتم. اندکی پس از انقالب، این جریان اسمفع
تم به این حزب ایران برگشتم، از طریقِ روابطی که از خارج با برخی از افرادِ حزبِ رنجبران داشتم توانس

بخشی از تشکیالت از  در حزبِ رنجبران انشعابی صورت گرفت.  ،٦١کنم. در سالِ بپیوندم و فعالیت 
ها رژیم را ضّدانقالبی  کردند. این های قبلیِ حزب در حمایت از رژیمِ جمهوریِ اسالمی انتقاد می سیاست

ای پرداخت. بخشِ  ارزیابی نموده، و معتقد بودند که باید به کُردستان رفت و به کارِ مُسلحّانۀ توده
به گذشتۀ حزب امّا مُعتقد بودند که با تغییرهای  دیگری در تشکیالت ضمنِ وارد کردنِ همین انتقادها

باید که به کارِ  مُناسبی در ساختارِ تشکیالت و تبدیلِ آن به سازمانی مُنطبق با شرایطِ اختناق، می
ها حاصل  کشان در سرتاسرِ ایران ادامه داد. چون توافقی از این بحث سیاسی و تشکیالتی در بینِ زحمت

خواست به فعالیت  جُدا شدند و به کُردستان رفتند. بخشِ باقیمانده هم، که میشد، بنابراین بخشی  نمی
ها و مُبارزۀ سیاسی علیهِ رژیم ادامه دهد، به دلیلِ ناتوانیِ فکری و سیاسی و عدمِ تغییرهای  درمیانِ توده

ه انشعابی دهی و محدودّیتِ امکانات و غیره نتوانست کاری از پیش ببرد. این پروسه ب سریع در سازمان
خواستند به گروهِ کُردستان بپیوندند، و بقیّه با این کار مُخالف بودند.  دیگر مُنجر شد. باز هم بخشی می

طورِ کلّی ضربه خورد و  اصطالح سیاسیِ حزب به بود که این بخشِ به ٦٢در همین گیرودار در سالِ 
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گاه به کارِ مُسلحّانه علیهِ رژیم اعتقادی  بسیاری دستگیر شدند، که من هم جُزوشان بودم.  من البتّه هیچ

 ".نداشتم
گو هستند، و همۀ  شاهنگ در زندان مُتقاعد شده بود که تمامیِ رهبرانِ حزبِ رنجبران خائن و دروغ

ها را مانندِ خُدایان  اند. او شدیداً تحتِ نُفوذ و کُنترلِ بازجویان بود، و آن اعضا و هواداران را گول زده
شخصّیت شده بود. یکی از  کرد. در یک کالم، او فردی کامالً بُریده و بی ز آنان دفاع میپرستید و ا می

آمیز و زشتِ او به  شد در برخوردِ نژادپرستانه و تبعیض گیِ او را می گی و بُریده های زشتِ این واداده نشانه
بودم، متوّجه  سلّول رادِ کُرد هموقت در زندان با اف هر"گفت:  فعّالین و مردمِ کُرد دید. از جمله، مثالً می

ای این موضوع را به همۀ مردمِ کُرد هم  گونه بعد به ".دار و دُزد هستند ها  کثیف و شپش شدم که آن 
کند تا شاید  کردم که او این موضوع را عمداً به آن شکل مطرح می داد. من در آغاز فکر می تعمیم می

که شاید این تاکتیکِ بازجوها  کردم وضعِ سیاسی بگیرم. فکر میم من واکُنشِ تُندی نشان دهم، و احیاناً
که هنوز زیرِ بازجویی بودم،  کند. بنابراین، با توجّه به این است، و شاهنگ فقط آن را دنبال و اجرا می

گونه  امّا یکی دو بارِ دیگر هم که او این العملی نشان ندهم؛ باشد فعالً عکسکردم که شاید بهتر  فکر می
کرد، من نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با عصبانیّت به او توپیدم و او را سرِ جایش  وعی را مطرح موض

نشاندم. انصافاً، باقر رضایی هم در این مورد از نظر و دیدگاهِ من حمایت کرد، و طرزِ فکرِ شاهنگ را 
خواست.  بالفاصله جا زد و معذرت  داد.  شاهنگ، که آدمِ بُزدل و ترسویی هم بود، موردِ انتقادِ شدید قرار 

 پس از آن هم دیگر چنین موضوعی را پیشِ ما مطرح نکرد.
رسی  های زیادی در زندان دست ها به کتاب بودن با این افراد این بود که آن سلّول برای من مزیّتِ هم

ن، و از این قبیل گاه درموردِ تاریخ و اصول و فلسفۀ دی ها در این بازداشت داشتند. البتّه اغلبِ کتاب
وقت امکانِ خواندنِ یکی از این  هر ،ای نبود و بسیار غنیمت بود. بنابراین ها بودند، امّا چاره موضوع

های شعرِ حافظ و مولوی، و  کردم. کتاب آمد، من از آن فُرصت استفاده می ها برایم پیش می کتاب
ها بود، که گاهی من هم شانسِ  رسِ آن هایی هم از عالمّه طباطبایی و مُطهّری و غیره در دست کتاب

هایی هم دربارۀ تاریخِ ایران داشتند، که البتّه از دیدِ نیروهای  کردم. کتاب ها را پیدا می خواندنِ آن
گی و ضدّیتِ  مانده خواندم، و به عُمقِ تحّجُر و عقب ها را می مذهبی نوشته شده بودند. من هم آن

بُردم. در  رفت و ترقّی و انسانیّت و عدالت هرچه بیشتر پِی می ادی و پیشها با هرگونه آز گانِ آن نویسنده
های سیاسی و اجتماعیِ صد سالِ گذشتۀ ایران بر محورِ روحانیّتِ شیعه و  ها، تمامیِ تحوّل این کتاب
انگار  ای بود که گونه ها به تحلیل در این کتاب و  ها و تجزیه  ها ترسیم و تصویر شده بود. داده رهبریِ آن

هیچ نیروی اجتماعی و سیاسیِ دیگری در مملکت، جُز روحانیّونِ شیعه و نیروهای مذهبی، وجود 
 اند. ای نکرده گونه فعالیت و مُبارزه اند و هیچ نداشته
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٦ 
 کرد... می "فرهنگی"بازجویی که کارِ 

آورد، و گفت که  ٥شتِ بندِ ماه روزی مرا برای بازجویی صدا زدند؛ پاسداری مرا به زیرِه اوایلِ فروردین
ام گذاشت و درِگوشم  شانه جا مُنتظر شوم. پس از چند دقیقه بازجویی از پُشتِ سر دست رویِ همان

یا یکی از  "آزاد"ام  قلبم فُروریخت، و بیشتر  نگرانِ دستگیریِ رفیق ".برایت مهمانی داریم"گفت: 
 است که نمایندۀ مجلس بود، توانسته ام ستکردم شاید دو دیگر، فکر می ام شدم. از طرفِ برادران

ام را گرفت، و مرا  د. به هر صورت، بازجو آستینِ پیراهنبرای خودش ترتیب بده مُالقاتی با من را
ای  بُرد، و در گوشه ٢جا مرا به زیرِهشتِ بندِ  هدایت کرد تا به طبقۀ اوّل رسیدیم. در آن   بسته چشم

بند و از رویِ تعدادِ پاها، مُتوجّه شدم که دو پاسدار یک  از زیرِ چشم گذاشت که مُنتظر شوم. اندکی بعد،
ای کوتاه درمقابلِ من قرار دادند. بازجو دستور داد که سرم پایین باشد، و  زندانی را آوردند و با فاصله

وقتی  "؟شناسی این فرد را می"بند را کمی باال زد تا بتوانم جلو را ببینم. بعد از من پُرسید:  سپس چشم
است. من و او یکی دو بار  "مُجتبی"شکِ سازمان به نامِ نگاه کردم، متوجّه شدم که یکی از هوادارانِ پز

کرد. من و او  او فقط هوادارِ سازمان بود، و کارِ تشکیالتی نمی"دیگر را مُالقات کرده بودیم. گفتم:  هم
هم همان سئوال را کرد، و او هم جوابِ مرا بازجو از مُجتبی  ".دیگر را دیده بودیم فقط یکی دو بار هم

یید نمود. سپس بازجو مقداری بیشتر با مُجتبی حرف زد که من البتّه دیگر خوب مُتوجّهِ صحبتِ ٴتا
ام این بود که او  اند. حدس نفهمیدم که چه موقع و چرا او را دستگیر کرده ،شدم.  خُالصه ها نمی آن
ها دربارۀ او ابداً پُرسشی از من  های گذشته در بازجویی در ماه گی بازداشت شده است، چراکه تازه به

ای  ماه و یا پس از آن دستگیر شده بود. مُجتبی واقعاً کاره کردند. بنابراین، احتماالً در ضربۀ بهمن نمی
 اند؟ آیا که چرا او را گرفته فهمیدم خاصّی هم نداشت. اصالً نمی نبود و جایگاه و مسئولیّتِ تشکیالتیِ

کرد که با بقایای تشکیالتِ سازمان رابطه بگیرد، و به این  ماه، او سعی می های پاییز و بهمن پس از ضربه
ای داشت و احتماالً پس از  شاید مُجتبی با آزاد، که او هم پزشک است، رابطه ه بود؟دلیل دستگیر شد

ام  سلّولدر هر حال، مرا به  ؟ندبود  شناخت رفته موران سُراغِ هرکسی که او را میٴدررفتنِ آزاد ما
گاه دیگر ندیدم. بعدها شنیدم که مُجتبی، که پزشکی معروف و پُرکار  برگرداندند، و من مُجتبی را هیچ

 شد. بود، فقط شش ماهی در کُمیتۀ مُشترک و اوین ماند، و سپس ظاهراً بدونِ گرفتنِ حُکم آزاد 
دند؛ در اُتاقِ بازجویی، مرا مُنتظرِ وُرودِ بازجوها گذاشتند. ماه باز روزی مرا به بازجویی بُر اواسطِ فروردین

ای را کشید و در مقابلِ من نشست.  شناختم صندلی پس از مدتّی، درِ اُتاق باز شد و فردی که نمی
که  قدّ و پُرریشی بود. ظاهراً تعجّبِ مرا، از این را بردارم. مردِ کوتاه مبندِ خود سپس دستور داد که چشم

است، من بازجو نیستم و فقط  ʻحاج شمس̛اسمِ من  "داد او را ببینم، دید و بالفاصله گفت:  میاجازه 
من ابتدا جوابی به او ندادم. او از تحصیالت و  ".خواهم باهم گپی بزنیم کنم. می کارِ فرهنگی می

او در یک که آیا حاضرم با  سیاسی و فکری من پُرسید، و باالخره صحبت را کشاند به این وابستگیِ
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توانیم هر موضوعی را انتخاب  داد که می برنامۀ مُطالعه و بحثِ آزادِ مُنظمّ شرکت کنم یا نه؟ توضیح 

میان یکی دو ساعت باهم بحث  هایی در آن رابطه بخوانیم، و بعد هر روز یا یک روز در کنیم و مطلب
خواهید با من بحث  شما می آقا، حاج"کنیم. من کمی دربارۀ پاسخِ خودم فکر کردم، و سپس گفتم: 

خواهید بحثِ آزاد و  اش را هم می کنید در حالی که من اسیر و زندانی هستم و شما زندانبان. اسم
دموکراتیک و برابر بگذارید. اوالً من نیازی به مُطالعه و بحثِ آزاد با شما یا هیچ کسِ دیگری ندارم. ثانیاً 

کنم که آزاد باشم و فضایی برای بحثِ آزاد و برابر موجود  اگر هم بخواهم این کار را بکنم، زمانی می
ام  بینم. بنابراین، از مُحبّتِ شما ممنون شرایط چنین فضا و ضرورتی را نمی جا و در این باشد. من در این

د، لم کُمکی بکنیخواهید به فرهنگ و ع ا واقعاً میولی به چنین کاری در زندان تن نخواهم داد. اگر شم
لمی و تخصّصیِ خودم یعنی علمِ ژنتیک را که به زبانِ انگلیسی هم های ع هید که من کتاباجازه بد

ام کُهنه و تضعیف و تلف  هستند، در زندان در اختیار داشته باشم و مطالعه کنم تا دانش و تخصّص
 کند. بعد هم اضافه کرد که بهتر است من بروم و گفت که سعیِ خودش را در این رابطه می ".نشود

کرد. پس از آن، نه از حاج شمس و نه از  سلّولکنم. سپس مرا روانۀ باو بیشتر فکر  نهادِ درموردِ پیش
 های علمیِ ژنتیکِ من دیگر خبری نشد. کتاب

 
٧ 

 ام... نخستین مُالقات با عُضوی از خانواده
واک و خمیردندان و سام تحویل گرفته بودند؛ م خانوادهای به من دادند که از  ماه بسته اواسطِ فروردین

ا و با ای کاغذ و مقّو د.  فوری با تکّهشورت و زیرپیراهن، و یک عکسِ کوچولو از دُخترم بهار در آن بو
شده( قابِ قشنگی درست کردم تا عکسِ بهار  استفاده از چسبِ برنج )لُعابِ برنجِ پُختۀ بدونِ چربِ خیس

دمِ من بود. آرزوی دیدارِ  راه و هم زندان همیشه همهای تلخِ  را مُحافظت کند. این عکس در روزها و شب
ای نیرومند برای زنده ماندن بود. من به کِتی و بهار خیلی نزدیک و  دوبارۀ دُخترم و همسرم برایم انگیزه

از دست  دانستم امکانِ دیدارشان را برای مُدتّی طوالنی، و شاید برای همیشه، که می وابسته بودم. این
ها از  ام راحت بود که آن من در آن دوران بود. از طرفِ دیگر، خیال برای موضوعورترین آ ام، رنج داده

آزاد و پُرباری را برای خودشان ترتیب دهند. در ذهنِ هر انسانی،  توانند زندگیِ خطر دور هستند و می
اندن حتّا در بدترین شرایط هم، همواره روزنۀ اُمیدی موجود است که او را به زندگی و زنده م

انگیزد. چنین احساسی در من بسیار قوی بود، و آرزو داشتم که برای یک بار هم که شده، بتوانم  برمی
 ها را در آغوش بگیرم. روزی باز کِتی و بهار را ببینم و آن

از من  ٥بار پاسدار خُسروی بود که در همان زیرِهشتِ بندِ   ماه دوباره مرا صدا کردند. این اواخرِ فروردین
ویژه  ام، به طورِ دقیق درموردِ اعضای خانواده واالتی نمود و فُرمی را پُر کرد. برای نخستین بار، او بهسئ

داشت. بعدها فهمیدم که این فُرم مربوط به  هایی برمی کرد و یادداشت ام، سئوال می خواهران و برادران
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گونه اطالّعاتی را جمع  ندانیِ جدید، اینگی است. یعنی قبل از دادنِ مُالقات به ز تنظیمِ مُالقاتِ خانواده
های زندان، حق دارند که  طبقِ ضابطه اوّلِ زندانی، بر کردند تا ببینند که چه کسانی از خانوادۀ درجه می

ترتیب در  در آذربایجان زندانیِ سیاسی بود. او به ٦٢یکی از برادرانِ من از سالِ  ٢٢به مُالقاتِ او بیایند.
تبریز بود. من در تفتیشِ عُمومی  رومیّه حبس کشیده، و در حالِ حاضر در زندانِهای خوی و اُ زندان

تایِ دیگر از  چنین از سه گاه درموردِ او صحبتی نکرده بودم. هم ها، هیچ ام در بازجویی دربارۀ خانواده
. وقتی ها هم قبالً فعالیتِ سیاسی کرده بودند گاه اسمی نبرده بودم، چراکه آن ام هم هیچ برادران

باشند، بنابراین با  ها برای چه منظوری می دانستم پُرسش کرد، چون نمی خُسروی این فُرم را پُر می
دادم.  درموردِ همسرم هم قبالً گفته بودم که او در خارج  هایی  حذفِ این چهار برادر درموردِ بقیّه جواب

 از کشور است.  
گاه  ین بازداشتکردم به زندانیان در ا رفته بودم، و فکر میمن تا آن زمان در کُمیتۀ مُشترک به مُالقات ن

ها اشاره  البتّه جُز به زندانیانِ تواّب، که قبالً به موضوعِ مُالقات و مُرخصّی رفتنِ آن دهند؛ مُالقات نمی
با برگشتم و از باقر رضایی و شاهنگ در این رابطه پُرسیدم، هردو گفتند که قبالً  سلّولام. وقتی به  کرده

اند که از همین کُمیتۀ مُشترک به مُالقات رفته بودند. باقر رضایی و  شده سلّول زندانیانِ غیرتوابّی هم
برند، و  اوین می آباد و یا به زندانِ شرتن را معموالً به مقّرِ سپاه در عدادند که زندانیا شاهنگ توضیح می

گفتند که به زندانیانِ توّاب معموالً  گردانند. می ها را برمی دهند و سپس آن ها مالقات می جا  به آن در آن
دهند، در حالی که به زندانیانِ غیرتوّاب فقط مُالقاتِ از پُشتِ شیشه و  شان می مُالقاتِ حُضوری با فامیل

 شود. با گوشیِ تلفن داده می
. از حیاط گذشتیم و پنجشنبه یازدهِ اُردیبهشت، روزِ کارگر، مرا دوباره صدا زدند و بُردند به طبقۀ پایین

داخلِ ساختمانِ اداری شدیم، ولی از طرفِ دیگر بیرون آمدیم.  نزدیکِ دروازۀ اصلیِ کُمیتۀ مُشترک 
جا را شدیداً  ها  گذاشتند. پاسدارهای زیادی هم آن تعدادی زندانی در صف بودند، که مرا هم کنارِ آن

بوس و  دو مینی  یکی ند. باالخره، همۀ ما را تویِکردند، تا زندانیان تماسّی باهم نداشته باش کُنترل می
ها یا سوار بر  ماشینِ شخصی سوار کردند. تعدادِ زیادی پاسدارهای گروهِ ضربت هم در داخلِ ماشین

هایش کامالً کشیده بود.  بوسی که من سوارش بودم، پرده کردند. مینی راهی می موتورسیکلت، ما را هم
کردند  داد و تهدید می یها دادوبها بسته بودند. پاسدار های صندلی ند به میلهب حتّا برخی از ما را با دست

دیگر یا دید زدن به بیرون را هم  س و صحبت تنبیهِ شدیدی دارد. حتّا نگاه کردن به همکه هرگونه تماّ
د در ای و عوضی بودند. ما را مجبور کردن رحم و کینه کردند. برخی از این پاسدارها واقعاً بی منع می

شد دید، سرمان را روی زانویمان بگذاریم یا به  جا را هم نمی  هایش کشیده بود و هیچ ماشینی که پرده
ها  دیدم. ظاهراً آن ا حجابِ کامل را هم در آن مُحوطّهپُشتِ صندلیِ جلو تکیه بدهیم. چند زندانیِ زن ب

های  وار بر موتورسیکلت و ماشینحِ سلّکردند. پاسدارهای مُس ای کوچک میه را سوارِ یکی از ماشین
 کردند. راهی می های سپاه هم ما را هم سواریِ بنز و گشتی
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روند. فهمیدیم  طرفِ شُمالِ شهر می ها راه اُفتادند، تدریجاً متوجّه شدیم که دارند به که ماشین پس از آن

جا  منظوری داریم به آنبرند. ولی هنوز هم مُطمئن نبودیم که برای چه  که احتماالً ما را به اوین می
شروع شد. پس از  یادِ پاسدارها و کُنترلِ شدیدداد و فرباز های اوین رسیدیم،  رویم. وقتی به نزدیکی می

ها در جایی متوقّف شدند. ابتدا ما را پیاده کردند و با صف به جلو بُردند، سپس از  چندی باالخره ماشین
اوین است،  زودی فهمیدیم سالُنِ مُالقاتِ زندانِ ساختمانی، که به ای باال رفتیم و قبل از وُرود به پلّه راه

گاه واردِ سالُنی شدیم و ایستادیم. برای  بندها را جمع کردند تا بعداً دوباره به ما پس دهند. آن چشم
ام را جلب کرد این  باز در پیشِ هم بودیم. نخستین چیزی که توجّه اوّلین بار تعدادِ زیادی زندانیِ چشم

دیدم همه در حالت و وضعیّتِ مُشابهی هستیم، و درضمن متوجّه شدم که برخی از این  می بود که 
گی در آن جمع از رُفقای تشکیالتِ خودمان هستند.   زودی معلوم شد که همه شناسم.  به زندانیان را می

شوند، تا بتوانند با  شناختند نزدیک کردند به کسانی که از قبل و از بیرون می ها سعی می بچّه ،خُالصه
در  ادم است که حُسین صدراییی برقرار کنند. من هم خودم را به ممّد و عبدی رساندم.  یها تماّس آن

اهلل مُعینی  سرِ کامالً سفیدش، و پس از او هم هبّت عبدی، و در بغلِ او هم کاظم خوشابی با مویِ کنارِ
گو پیدا کنیم،  و و گفت که فُرصتِ زیادی برای تماّس از آن( ایستاده بودند. قبل "هُمایون")معروف به 

ردیف در بینِ دو پردۀ سرتاسریِ  دادند که مُرتّب و به  خواندند و دستور می یک می به اسامی را یک
 شده در وسطِ سالُن بایستیم.   آویزان

ونه باید و نباید گ که چه یعنی این های مُالقات کرد؛ ی درموردِ ضابطهسپس، مسئولِ سالُن نُطقِ مُفصّل
که وقتِ مُالقات فقط پانزده دقیقه است و با  توانیم بگوییم یا نگوییم، و باالخره این رفتار بکنیم، چه می

خودمان بایستیم. پس از این  گی باید بینِ همان دو پرده برگردیم و در جایِ اوّلِ اعالمِ پایانِ وقت همه
و دستور دادند که از پردۀ جلویی عُبور کنیم و در گیشۀ  ها، باالخره لحظۀ موعود فرارسید دستورالعمل

گاهی به شیشه قرار گرفتیم، من دوباره ن خودمان در پُشتِ شدۀ خودمان بایستیم. وقتی در جایِ تعیین
توانستم  ها وضعّیتِ خودم را هم می های دو طرفِ خودم انداختم. در چهره و حالتِ آن زندانیانِ گیشه

های  ها وقتی برای نخستین بار وضعّیتِ اسفناک و چهره کردم که بیچاره خانواده مُجسّم کنم. فکر می
پریده و کثیف و ریشو، در لباسِ اونیفورمِ  رنجورِ ما را ببینند، چه وحشتی خواهند کرد. ما الغر و رنگ

 ای داشتیم.   کُمیتۀ مُشترک بودیم، و سرووضعِ بسیار ژولیده رنگِ زندانِ  آبی
همه و سروصدا، گریه و  زودی هم ها وارد شدند. به باز شد و خانواده  رِ سالُن در پشتِ شیشهبه هر حال، د

گشتند تا زندانیِ  ها می طرفِ شیشه، خانواده ها فضا را پُرکرد.  آن داد، و دویدن و بازیِ بچّه بی شادی، دادو
س از یافتنِ من و قرار گرفتن در ام بود که، پ خودشان را پیدا کنند. تنها مُالقاتیِ من یکی از خواهران

ای  برای چندین لحظه نتوانست حتّا کلمه اش بُرد؛ ه، از دیدنِ وضعِ من یکّه خورد و ماتپشتِ شیش
اش  بگوید. موقعِ دستگیریِ من او در خارج از کشور بود. باالخره شروع به صحبت کردیم.  خواهرم همه

اش از همسرم و دُخترم، و  پرسید. من هم همه ام می حُکماز وضعیّتِ من، جا و غذا، و دادگاه و میزانِ 
سُرعت گذشت و وقتِ خُداحافظی رسید. هردو  پرسیدم. خُالصه، پانزده دقیقه به مادرم و خانواده می
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اندکی بیش از شش ماه، باالخره یکی از اعضای بعد از آلود، ولی اُستوار و مُحکم بودیم.  غمگین و اشک
وقتِ "دید. چندین لحظه بعد، داد و فریادِ مسئوالنِ سالُنِ مُالقات بلند شد:  میام مرا زنده  خانواده

جا مُنتظر شدیم. پس  خُالصه، ما رفتیم پُشتِ پرده و آن ".مُالقات تمام شده؛ برادران بروند به پُشتِ پرده
وارد شده بودیم بندها را پس دادند که بزنیم، و سپس ما را از همان دری که  از چند دقیقه، دوباره چشم

هرکس را به  د و به کُمیتۀ مُشترک برگرداندند؛ها کردن خارج کردند. بعد هم ما را سوارِ همان ماشین
 قبلیِ خودش فرستادند. سلّولِ

 
٨ 

 های تازه، و انتقال به اوین... نخُستین ماهِ رمضان در زندان، دستگیری
ایِ کُمیتۀ مُشترک را پُر کرد.  از زمانی که من روعِ ماهِ رمضان، روزی ظُهر بویِ کباب همه جقبل از ش

ار را بینِ دستگیر شدم، چنین چیزی در جیرۀ زندان وجود نداشت. خُالصه، ابتدا جیرۀ برنجِ سفیدِ ناه
های کباب  راهِ یک نگهبان با سیخ جایِ دادنِ خورشت، آن روز آشپزی به هم امّا به زندانیان توزیع کردند

دادند. علّتِ این قضیّه را، که اتفّاقی استثنایی  ر شدند و به هر زندانی یک سیخ کباب ها ظاه سلّولدمِ درِ 
گفتند که گویا یک تاجرِ ثروتمندِ طرفدارِ حکومت  بود، آن موقع نفهمیدیم. بعدها برخی از زندانیان می

 عنوانِ نذری این لُطف را در حّقِ ما زندانیان کرده بود! به
ویژه در این زندان، زندانیانِ  شد؛ در این دوران، به رمضان و روزه شروع میماه،  اواخرِ اُردیبهشت

دان و توزیعِ جیرۀ غذایی و کردند که روزه بگیرند، امّا تمامِ نظم و ترتیبِ زن سرِموضعی را مجبور نمی
کردند  قبل از اذانِ صبح همه را بیدار می که، گرفت. یعنی این مضان صورت میبرحسبِ برنامۀ ماهِ ر غیره

توانست غذای گرم  دادند. زندانی می فرستادند، و بعد هم غذای گرم برای سحری می شویی می و به دست
اش را در طولِ روز بخورد. طبعاً از صبحانه و ناهار  را همان موقع بخورد یا آن را نگه دارد و سردشده

دادند که  فطاری میاز اذانِ عصر ادادند. بعد  ز نمیدیگر خبری نبود، و هیچ چیزِ دیگری هم در طولِ رو
ها و  گاه را چپ زندان بود. در این دوره، اغلبِ زندانیانِ این بازداشت تقریباً مانندِ شامِ معمولیِ

گرفتند. البتّه تعدادی از زندانیان که  خواندند و نه روزه می که نه نماز می ،دادند ها تشکیل می غیرمذهبی
کردند.  مذهبی و واجباتِ دینی را شدیداً رعایت می ودند، مراسمِاصطالح مذهبی شده ب توّاب و به

خوردند و بعد هم  شدند و سحریِ گرم را می خُالصه، اغلبِ زندانیانِ چپ و غیرمذهبی معموالً بیدار می
 خوردند ولی برای ناهار کمی نان و خُرما، یا هرچیزِ ها صبحانه دیگر نمی خوابیدند. آن گرفتند می می

ی که ما بودیم، کارِ من سلّولخوردند. در  جایِ شام می فطاری را هم بهخوردند. ا داشتند، می دیگری که
گیر و نمازخوان بودند. هنوز هم من، با احترام  یِ من توّاب و روزهسلّول کمی دُشوارتر بود چراکه هردو هم

ندانیانِ چپ و غیرمذهبیِ ها، همان برنامۀ خواب و خوراکِ شبیه به دیگر ز و رعایتِ روزه و عبادتِ آن
 بُردم. سرِموضعی را پیش می
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از زندانیانِ  ٥که موقعِ توالت رفتن متوجّه شدم راهروی بندِ  گذشت وزی از آغازِ ماهِ رمضان میچند ر

اند.  جا مُنتقل کرده ها را به این رسید که همان شبِ قبل آن دستگیری پُر شده است. به نظر می تازه
ها در ارتباط با چه  دانستم که آن شده بود.  من هنوز نمی والش و پانسمان آشها  پاهای اغلبِ آن

اند. همان روز  بعدازظهر، مرا هم برای بازجویی بُردند. راهروهای ساختمانِ  سازمانی دستگیر شده
ردند و های بازجویی بُ گونه زندانیان بود. پس از مدتّی انتظار، مرا داخلِ یکی از اُتاق بازجویی پُر از این

پس از مُقدّماتی بازجویِ  و داری نشاندند. بازجوهای اوّلیۀ خودم آمدند توی اُتاق، روی صندلیِ دسته
ایم. بسیاری از اطالّعاتی که تو ندادی یا به  تمامیِ باقیماندۀ تشکیالتِ شما را جمع کرده"اصلی گفت: 

داد تا خودت را نجات دهی، وگرنه کارت  اند. فُرصتِ دیگری به تو خواهم رو شده  دروغ گفتی، حاال همه 
ای را که سئوالی  پس از این مقدّمه، برگِ بازجویی "به تعزیرِ شدید و بعد هم به اعدام خواهد کشید.

گی از اُتاق بیرون رفتند. پُرسشِ رویِ برگِ  سپس همه ؛رویش نوشته شده بود، جلوی من گذاشت
های قبلیِ  فشا، تمامیِ دروغاطالّعاتِ رونکردۀ خودت را ا یۀّبرای آخرین بار، کُل"بازجویی چنین بود: 

   ".های خودت را با صداقت بنویس خودت را اصالح، و مطلب
، ندشاب  که احتماالً بقیّۀ تشکیالتِ داخلِ کشورِ سازمانِ ما را کشف و همه را دستگیر کرده ابتدا از این

ای رو شده باشد، طبعاً دُچارِ  ید اطالّعاتِ تازهکه شا از این شدّت ناراحت شدم؛ و ی جا خوردم و بهکم
بحث نمودم. پس تحلیل پرداختم و با خودم جرّو و  لهُره بودم. بعد کمی خودم را آرام کردم، و به تجزیه د

از مُدتّی کلنجار رفتن با خودم، باالخره به این نتیجه رسیدم که اگر واقعاً همۀ رُفقای ما را گرفته باشند، 
به اطالّعاتِ کُهنه و سوختۀ من نخواهند داشت، چراکه می توانند اطالّعاتِ جدید و کاملی را  دیگر نیازی

احتمالِ یقین برخوردهای بازجوها کلک  گان به دست آورند. بنابراین، فکر کردم که به دستگیرشده از تازه
عاتی اضافی از من بیرون راه کنند تا شاید اطالّ خواستند مرا بترسانند و گُم ا میه و تاکتیکی است. آن

گان اصالً از تشکیالتِ ما نباشند.  دستگیرشده کردم که احتمالِ زیادی دارد که این تازه بکشند. فکر می
ای برای  هیچ مطلبِ تازه"بازجو نوشتم:  فقط یک خّطِ کوتاه در جوابِ سئوالِ بندی خُالصه، با این جمع

 ".گفتن ندارم
 این موضوع را رها کردند؛ نهایتداد نمودند ولی در بیمی تهدید و دادوبرگشتند، ابتدا ک وقتی بازجوها
هنوز هم ادعّا داری که همسرت آیا "ام احتماالً دُرست بود. سپس به این قضّیه چسبیدند:  یعنی حدس

    "تشکیالتی نبوده است؟
 ".نه، او ابداً نبود"جواب دادم: 

اش را نشان دهیم، برایت گران تمام  ت. اگر ما خالفباید امضا کُنی که او نبوده اس"بازجو داد زد: 
   ".خواهد شد

  ".کنم ای نیست؛ امضا می مسأله"پاسُخ دادم: 
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برگرداندند.  در روزهای بعد،  سلّولخُالصه تعهّدی کتبی در این مورد از من گرفتند، و سپس مرا به 
ها  داخلِ راهرو، باالخره فهمیدم که آن س با این زندانیانِ جدیدِشویی، از طریقِ تماّ موقعِ رفتن به دست

 مُتعّلق به تشکیالتِ جنوبِ تهرانِ گروهِ راهِ کارگر هستند.
هایمان آماده  گی با کلّیۀ وسیله زدند که همه کردند و داد  ها را باز  سلّولچند روز بعد، صبح پاسدارها درِ 

صف کردند.   آوردند و در راهرو به هایشان در سیلهزندانیان را با کلّیۀ و سلّول به سلّولساعت بعد   شویم. نیم
ا باقر رضایی خداحافظی کردیم. ما، به باقر رضایی گفتند که او ماندنی است. من و شاهنگ ب سلّولِدر 
کردم. خُالصه ما در همان  سوخت، و از جدا شدن از او احساسِ ناراحتیِ زیادی می م به حالِ او میدل

هایمان، و بستۀ پتو به دست، به صف  حاویِ وسیله شترک، با کیسۀ پالستیکیِهای فُرمِ کُمیتۀ مُ لباس
های  جا متوجّه شدم که صف آن طرفِ طبقۀ پایین؛ راه انداختند بهشدیم. پس از مدتّی، باالخره صف را 

تکانیِ بزرگی در کار است، و  رسید که خانه آیند.  به نظر می بیشتری هم از بندهای دیگر بیرون می
های مُختلف به حیاط و مُحوّطۀ فلکه  کنند. وقتی زندانیانِ صف ماالً دارند کُمیتۀ مُشترک را خالی میاحت

 شد کُمیتۀ مُشترک نگهداری می های برخی از زندانیان را که هنوز در دفترِ اداریِ رسیدند، مسئوالن پول
داد. سپس  رِ قطعی از انتقالِ ما میها نشان و خب آن دادند. این اقدامِ  پولِ مرا هم پسآنها دادند.  پس 

جا مُنتظر  هایی آن بوس ها و مینی همۀ زندانیان را به مُحوّطۀ دروازۀ کُمیتۀ مُشترک آوردند. اُتوبوس
ها جا گرفتیم.  ها کردند. من و شاهنگ هم در یکی از این اُتوبوس بودند، که همه را تدریجاً سوارِ آن

  های شخصی رسید. وسیله ند، شاید به حُدودِ دویست تا سیصد نفر میشد تعدادِ زندانیانی که مُنتقل می
مانندِ کفش و جوراب و لباس و کیف و کمربند و غیره، که زندانیان موقعِ دستگیری با خودشان داشتند 

گفتند که به کُجا  شدند.  ابداً به ما نمی و تا حاال در دفترِ کُمیتۀ مُشترک بودند، جُداگانه مُنتقل می
 اوین است. شویم، ولی معلوم بود که مقصدِ بعدی زندانِ تقل میمُن
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 انِ توّابساختۀ زندانی گاه، بندِ دست : بندِ آسایش١٣٦٤خردادماهِ 
پوش و تیپِ اداری به دمِ درِ  در طولِ دو سه هفتۀ پیش از انتقالِ ما به اوین، یکی دو نوبت افرادِ شخصی

ها از کسانی که  داشتند. آن هایی برمی کردند و یادداشت هایی می آمدند و از زندانیان سئوال ها می سلّول
یم متفاوت بودند، و اعتراضی هم نداشتند که ما دید بند می ما معموالً در کُمیتۀ مُشترک از زیرِ چشم

که  انیِ انقالبِ مرکز از اوین هستندگانِ دادست بند ببینیم. معلوم نبود نماینده ها را بدونِ چشم آن
 که از وزارتِ اطالّعات هستند که در تدارکِ یا این ،اند تا زندانیانِ کُمیتۀ مُشترک را تحویل بگیرند آمده

 باشند.  شاید هم فقط بازرس می باشند؛ دان اوین میما به زن انتقالِ
 ؛سیس وجود داشتٴتا در این مقطعِ زمانی، رقابتِ شدیدی بینِ دادستانیِ انقالب و وزارتِ اطالّعاتِ تازه

مشخّص نبود که آیا دادستانی موفّق شده اطالّعاتِ سپاه و وزارتِ اطالّعات را مجبور کند که زندانیانِ 
که وزارتِ اطالّعات موفّق شده برای خودش  ها  تحویل دهند، یا این مُشترک را به آن موجود در کُمیتۀ

رسید که دادستانی در این رقابت چیره شده است، ولی بعداً  در اوین جایِ پایی باز کند.  ابتدا به نظر می
دادستانیِ انقالب  روشن شد که درواقع این وزارتِ اطالّعات بود که باالخره در حریمِ خُصوصی و اُستوارِ

ای در ساختمانِ جدیدِ دادستانی، واقع  وجود آورده است. وزارتِ اطالّعات طبقه رخنه کرده و شکافی به
ها  زجویی و تکمیلِ پروندهگاه در اوین، را برای خودش گرفته بود تا ادامۀ با در نزدیکیِ ساختمانِ آسایش

ها را برای نگهداریِ  سلّولگاه هم بخشی از  آسایش جا انجام دهد. این وزاتخانه در ساختمانِ نرا در آ
 زندانیانِ انتقالی از کُمیتۀ مُشترک در اختیارِ خود داشت.

اوین رسیدیم.  وقتی ما را  و حدوداً بعد از وقتِ ناهار به زندانِ ،٦٤به هر حال، ما روزِ دوازدهِ خُردادِ سالِ 
ای در دست، با کُمکِ ند، آخوندِ نسبتاً جوانی با سیاههها پیاده و به صف کرد در مُحوّطۀ اوین از ماشین

چندطبقه  اه انداختند و به ساختمانیر  بسته بعد ما را چشم کردند. دارهایش همه را کُنترل میپاس
جا همان آخوند از روی سیاهه نامِ زندانیان  شود. در آن گاه نامیده می بُردند، که بعدها فهمیدیم آسایش

شده  ای تعیینه سلّولهایی که از کُمیتۀ مُشترک با ما آمده بودند، زندانیان را به  گهبانخواند، و ن را می
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تدریجاً فهمیدیم که همۀ زندانیانِ انتقالی از کُمیتۀ مُشترک را تقریباً به همان ترتیب و بُردند.  می
و  ها سلّولترتیب در جا هم به همان ترکیب و  بودند، این ها یا اُتاق ها سلّولجا در  ترکیبی که در آن

 گاه قرار دادند. ی در طبقۀ دوّمِ آسایشسلّولرا هم باهم در  من و شاهنگ دادند. قرار می هایی اُتاق
انفرادی و تعدادی اُتاق. اسداهلل  سلّولِگاه مجموعۀ جدیدِ چهارطبقه و بسیار بزرگی بود با صدها  آسایش

 ٦٠های  اش در بینِ سال به جالّدِ اوین، در اوجِ قُدرت الجوردی، دادستانِ انقالبِ اسالمیِ مرکز، معروف
و اجباریِ زندانیان، و  "داوطلبانه"گاه و ساختمانِ جدیدِ دادستانیِ چسبیده به آن را با کارِ  آسایش ٦٢تا 

های بزرگی از زندانیانِ توّاب، ساخته بود. انفرادیِ قدیمیِ اوین، که هنوز هم برای  البتّه باکُمکِ گروه
دارِ  گاه ساختمانِ دراز و پیچ آسایش ٢٣نامند. می ٢٠٩شود، را بندِ  جویی و شکنجه از آن استفاده میباز

 هزارتواند حُدودِ  و اُتاق دارد. کّلِ ساختمان می سلّول صداش شاید  ای است که هر طبقه چهارطبقه
نداردهای زندان در ایران، نفره، در خودش جا دهد.  با استا صورتِ انفرادی، و دو یا چند زندانی را به

وطویلی وجود داشت، که  گاه در آن زمان ساختمانی نو و مُدرن بود.  در هر طبقه راهرویِ عریض آسایش
سیساتی قرار ٴهم، یک اُتاقکِ تا سلّولگرفتند. بعد از هر چند  دو طرفِ آن قرار میها در  ها و اُتاق سلّول

های  کوچک یا بزرگ موجود بود. گویا برخی از اُتاق هم، یک حمّامِ سلّولداشت. برای هر چندین 
 تر حمّامِ خودشان را داشتند.   بزرگ
تر از دو  ای که من و شاهنگ در آن بودیم، به اندازۀ کمی بیش از دو متر طول و کمی کم انفرادی سلّولِ

کاری  ونه کندهبسیار تمیز، و درودیوارش هم بدونِ نوشته و شُعار و هرگ سلّولمتر عرض داشت. درونِ 
بسیار کوچولویی قرار  شوییِ ، و بغلِ آن هم یک دستسلّولبود. توالتِ فلزّیِ کوچکی در یک گوشۀ 

موجود بود. در بخشِ باالییِ درِ آهنیِ  سلّولداشت. لولۀ شوفاژِ دراز و خمیدۀ کُلفتی هم در یک طرفِ 
تحویل دادنِ غذا وجود داشت.  بنابراین، ای برای کُنترل، و در پایینِ در هم سوراخی برای  دریچه سلّول

بایست به حمّام،  نداشتند، جُز موقعی که احیاناً زندانی را می سلّولها نیازی به باز کردنِ درِ  نگهبان
هم، پنجرۀ  سلّولبُردند. در باالی دیوارِ مُقابلِ درِ  بازجویی، دادیاری، دادگاه، بهداری و یا به مالقات می

و  ی زنگِ ساعتِ بزرگِ دانشگاهِ ملّیی وجود داشت. از طریق این پنجره، ما صداکوچکی برای روشنای
شنیدیم. داشتن و نگهداریِ کبریت یا  گانِ میوه و سبزی را از دهکدۀ اوین می چنین صدای فُروشنده هم

دریچۀ ها فقط روزی دوبار، بعد از صبحانه و شام، از طریقِ  ممنوع بود، بنابراین نگهبان سلّولفندک در 
دادند؛ یعنی بعد از صبحانه و  کردند. جیرۀ چای را در سه وعده می سیگارِ زندانیان را روشن می سلّولدرِ 

توانست آن را  موجود بود، که زندانی درصورتِ نیاز می سلّولناهار و شام. کلیدِ چراغی هم در داخلِ هر 
نُدرت برای این منظور  ها خیلی به تّه آناش بیاید. الب روشن کند و منتظر بماند تا نگهبانی به سُراغ

 آمدند.   می
طورِ کلّی ممنوع بود.  وقتی پاسدارها  کُننده بود. در زدن به گاه تقریباً مُطلق و دیوانه سُکوت در آسایش

خوردیم. در آن سُکوتِ  وگرنه کُتکِ مُفصّلی می ،شدیم حتماً باید رو به دیوار می کردند را باز می سلّولدرِ 
داشت،  تمرکُزی قوی هم می گاه، اگر کسی حسّاس بود و شنواییِ بسیار خوب و قدرتِ لقِ آسایشمُط
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دادِ  بی ها صدای نفس کشیدن، سُرفه کردن، زمزمه و سوتِ آرام، و باالخره گاه صدای دادو برخی وقت
باالی ما،  سلّولِدر توانست بشنود. مثالً زندانیِ موجود  روانی را می-های روحی زندانیانِ مُبتال به مشکل

 شنیدیم. جُز این موردهای استثنایی، سُکوت در کشید که ما هم می گاهی فریادهای وحشتناکی می
 نده بود.کُش  گاه واقعاً مُطلق و آسایش

شویی و توالت  قرار دادند، بالفاصله به بررسیِ داخلِ آن و پنجره و دست سلّولدر هر حال، وقتی ما را در 
عمتِ بزرگی بود. ن سلّولجا داشتنِ توالت در داخلِ  م. در مُقایسه با کُمیتۀ مُشترک، اینو غیره پرداختی

ای برای این کار تنظیم  ی بود. من و شاهنگ برنامهسلّول حاجت در حُضورِ هم حاال مُشکلِ ما قضایِ
یگر رو به حاجت داشت اعالم کند که نفرِ د کردیم؛ به این ترتیب، که قرار شد هرکسی نیاز به قضایِ

که طرفِ دیگر کارش را  ای مشغولِ تعریفِ داستان یا خواندنِ شعر و آوازی بشود، تا این دیوار در گوشه
 تمام کند.

گرفتم ولی شاهنگ روزه داشت، در حالی که مُبتال  هنوز ماهِ رمضان تمام نشده بود. من البتّه روزه نمی
توانستم وی را قانع کنم که به دلیلِ  کرد؛ نمی عصبانی میبه ناراحتیِ معده هم بود. این کارِ او خیلی مرا 

چنان ترسیده بود که حتّا در حالتِ بیماری هم جُرئتِ روزه نگرفتن را  تواند روزه نگیرد. او آن بیماری می
نداشت. خُالصه، من و شاهنگ مشغولِ جرّوبحث سرِ این موضوع بودیم که ناگهان دریچۀ پایینِ درِ 

ایم و بُشقابِ غذا نداریم.  ما جواب دادیم که تازه آمده ".بُشقابِ غذا"پاسداری داد زد: باز شد و  سلّول
کردیم. داد و فریادِ  باز شد، در حالی که من و شاهنگ مُستقیم نگهبان را نگاه می سلّولناگهان درِ 

دیوار شدن، من گفتم:  پاسدار باال رفت، و ما تازه متوجّه شدیم که باید رو به دیوار بایستیم. پس از رو به
نگهبان هیچ جوابی به من نداد و مشغولِ کارِ خودش  ".دانیم جا را خوب نمی واردیم، و برنامۀ این ما تازه"

هایتان را آماده داشته باشید، و لیوانِ چای را هم در  بعد از این بشقاب"شد، امّا پس از چند دقیقه گفت: 
 ".شود، باید رو به دیوار باشید باز می سلّولوقت که درِ  هم هرپُشتِ در بگذارید. خودتان  سلّولداخلِ 

توانیم برگردیم.  دو بُشقاب آش و دو لیوان چای و چند حبّه  سپس در را بست و از بیرون داد زد که می
فطار بود، من هم مُنتظر شدم تا وقتِ اقند و دوتا نانِ لواش به ما داده و رفته بود. چون شاهنگ روزه 

عدۀ زخمی و ناراحت کردم که بهتر است با م جرّوبحث  دوباره با او ،غذا بخوریم.  در این فاصله زمان هم
ای نداشت. روزی هم ضمنِ صحبت، باز او توهینی به مردمِ کُرد کرد  روزه نگیرد، امّا این کار هیچ فایده

اغلبِ گفتار و رفتارِ  بار به او گفتم که  سابی به او پریدم. اینکه من دوباره از کوره دررفتم و ح
خورد. پس از کمی جرّوبحث ظاهراً  اش آب می حساب و حّد گی و ترسِ بی ناهنجارش از رویِ بُریده

جا  ثیرِ اندکی رویش بگذارم، چراکه از من معذرت خواست و قبول داشت که انتقادِ من بهٴتوانستم تا
برخی افرادِ کُرد به  صلت و رفتارِعمیم دادنِ خردِ مردمِ کُرد، و تهایش درمو است. ظاهراً پذیرفت که گفته

 فراطی و نژادپرستانه است.آمیز و ا ، کاری نادُرست و تبعیضردهاهمۀ کُ
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که به  ،شدیم رقابتِ دادستانی و وزارتِ اطالّعات بود جایی موضوعِ جالبی که متوجّه  به از همان ابتدای جا
ی اوّل، پاسدارهای اوین به پاسدارهایی که از کُمیتۀ داد. در روزها های مُضحکی خودش را بُروز می شکل

های بینِ دو نگهبان را از پُشتِ در  دادند. ما خودمان صحبت خوشی نشان نمی مُشترک آمده بودند رویِ
یک  ".دادند روزهای اوّل، حتّا به خودِ ما هم نان و غذا نمی"گفت:  شنیدیم که یکی به آن دیگری می

گفت  ها برای بازجویی به ساختمانِ دادستانی بُرده شده بود، بعدها به من میزندانی که در همین روز
جا شنیده  دادستانی را در آن که او درگیریِ لفظی بینِ دو سه نفر از بازجوها یا مسئوالنِ اطالّعاتی و

کارِ شما بسیار غیرمسئوالنه بود که در وسطِ کارِ بازجوییِ "گفت:  یکی به دیگری میاست؛ 
جا منتقل  گانِ گروهِ راهِ کارگر، ما را مجبور کردید همۀ زندانیان را از توحید به این ستگیرشدهد تازه

کنیم. این کار سبب شد برخی از قرارها بسوزند، و این زندانیان بتوانند در موقعِ انتقال اطالّعاتِ زیادی 
  "دست آورند.  دیگر به از یک

در  ها گونه رقابت ، درواقع ادامۀ این٦٤حاال در سالِ  ،اطالّعاترقابت و درگیری بینِ دادستانی و وزارتِ 
که در اوجِ  ،بود ٦٠-٦٣های  رژیم در سال های باالییِ های حامیِ این دو نهاد در رده سابق میانِ جناح

مُنجر شد. با شکل گرفتنِ وزارتِ  ٦٣اش در سالِ  خودش به کنار گذاشتنِ الجوردی و دارودسته
شِ اطالّعاتِ سپاه در تشکیلِ آن نقشی کلیدی داشت، رقابت بینِ دادستانی و گروهِ اطالّعات، که بخ

ات و اش در سپاه و وزارتِ اطالّع اهلل مُنتظری و طرفداران سو و آیت اش از یک تلفه و روحانیّونِ حامیٴمو
 وین و زندانِاش از ا به اوجِ خودش رسید. با رفتنِ الجوردی و دارودسته حتّا دادستانی از سویِ دیگر

حصار، اطالّعاتِ سپاه و وزارتِ اطالّعات در تالش بودند که جایِ پایِ خودشان را در این مراکز و  قزل
تانیِ جدید را در بغلِ ای از ساختمانِ دادس تر کنند. وزارتِ اطالّعات در این زمان طبقه نهادها مُحکم

داد.  جا انجام می وندۀ زندانیانِ خود را در آنبرای خودش گرفته بود، و بازجویی و تکمیلِ پر گاه آسایش
کنند، امّا بعدها  کردیم که دارند کُمیتۀ مُشترک را برای همیشه تخلیه می موقعِ انتقال، ما تصوّر می

هم در کُمیتۀ مُشترک و هم در اوین  ،ویژه نیروهای وزارتِ اطالّعات متوجّه شدیم که اطالّعاتِ سپاه و به
 مُستقر هستند.

گاه انتقال یافتیم، من دُچارِ یُبوستِ شدیدی شدم. برای چندین روز بسیار  مانی که به آسایشاز ز
های گوارشیِ  ناراحت بودم، ولی باالخره پس از چندی این مشکل برطرف شد.  اساساً سببِ ناراحتی

دان بود. تعدادی گوناگون، دردوبالیِ مُزمنِ ناشی از انفرادیِ طوالنی و فشار و استرسِ بیش از حّد در زن
کردیم.  ها مشغول می مجّله و روزنامه از کُمیتۀ مُشترک آورده بودیم، که در طولِ روز خودمان را با آن

هایی از این  مان به این زندان، و مسأله تحلیل اوضاعِ زندان اوین، دلیلِ انتقال و مان به تجزیه امّا بیشرِ وقت
راه  سلّولکردم و در  برای خودم داشتم؛ مُرتّب ورزش می گذشت. البتّه من برنامۀ مُنظمّی قبیل می

 پرداختم.   های ژنتیک و تمرینِ زبانِ انگلیسی و غیره می رفتم، و یا به مُرورِ مطلب می
خواهیم  باز شد و پاسداری پُرسید که آیا می سلّولگذشت که روزی درِ  مان می ای از آمدن یک هفته

بیرون آورد و در وسطِ راهرو گذاشت؛ از زیرِ  سلّولبت دادیم. او ما را از حمّام برویم؟ ما فوری جوابِ مُث
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اند. باالخره او صف را به حرکت درآورد؛  دیدم که چند نفرِ دیگر هم جلوتر از ما ایستانده بند می چشم
 رد؛راهرو بُ کرد. نگهبان ما را تا سرِ پیچِ ای پالستیکی حمل می هرکسی حوله و لباسِ زیرش را در کیسه

گفت که پس  فرستاد و درش را بست.  های بسیار کوچکِ حمّام  مان را به یکی از اُتاقک جا  هرکدام در آن
توانست در داخلِ  زور می ها جایِ لباس عوض کردن نداشتند، و آدم به گردد. این اُتاقک از ده دقیقه برمی

از ده دقیقه، پاسدار در را باز کرد و وشو بکند. به هر زحمتی بود سریع خودم را شُستم. بعد  آن شُست
 برگرداند. شاهنگ هم تازه برگشته بود. سلّولمرا به 

جا بسیار کمتر و  قدارِ غذا در اینقایسه با کُمیتۀ مُشترک نبود؛ مکیفیّت و کمیّتِ غذا در اوین قابلِ مُ
شبیه به تافتونِ ماشینی بود، امّا پُختند  اوین می تر بود. نانی که در نانواییِ زندانِ کیفیّتِ آن هم نامطلوب

مرغ، یا کمی پنیر  ها را با یک عدد تخم یفیّتِ نانِ تافتون را داشت.  معموالً یکی از این نانمزّه و نه کنه 
دادند. برای  فطار( میی )بسته به فصل(، برای شام )یا افرنگ نشده، و یا پنیر و گوجه و سبزیِ شُسته

دادند. بُشقابِ غذا باید از سوراخِ  فقط برنجِ خالی می یورشت، یا گاهسحری هم مقدارِ کمی برنج و خ
ریخت.  جا بیرون می کرد. بنابراین، مقداری از غذا هم در این عبور می سلّولمخصوصِ غذا در پایینِ درِ 

اوین، گوشت تقریباً نایاب بود. بعدها از یکی از زندانیان شنیدم که روزی عبدی، که  در غذایِ زندانِ
م آیا برادر، انصافاً بگو ببین"پُرسد:  گاه در اُتاقی باهم بودند، از پاسداری می در آسایش یگویا سیزده نفر

کلِ دُرُشتِ عبدی را نگهبان که هی "شوم؟ مرغ سیر می یکل با یک عدد تخمکنی که من با این ه فکر می
رود. یک روز  ین در را می بندد و میشود چیزی در جوابِ او بگوید، بنابرا ظاهراً رویش نمی کرد نگاه می

 سیزدهما "پُرسد:  دهد و می زند و دیگِ غذا را به نگهبان نشان می هم باز عبدی در همان اُتاق در را می
 سیاین مقدار غذا برای "گوید:  پاسدار در جوابِ او می  "؟گونه با این یک ذرّه برنج سیر بشویم نفر چه

خواهی تماشا کُنی تا من در عرضِ دو دقیقه تمامیِ  می"دهد:  سُخ میعبدی هم پا ".نفر هم  کافی است
 رود. کند، و سپس در را می بندد و می پاسدار کمی به او نگاه می "؟مُحتوای دیگ را تنهایی بخورم

 
٢ 

 بازجویی و تکمیلِ پرونده در اوین...
بند بزنم و  ر داد من چشمگذشت که روزی نگهبان دستو گاه می مان به آسایش ای از انتقال دو هفته

دیدم که جلویِ من چند زندانیِ دیگر هم  بند می بیرون بیایم. او مرا در وسطِ راهرو گذاشت؛ از زیرِ چشم
های دیگری  جا نگهبان گاه آورد. آن هستند. باالخره صف را راه انداخت، و ما را تا درِ خُروجیِ آسایش

کردند. رانندۀ  یبوس گاه ما را سوارِ مینی بیرونِ آسایشو سپس در  ،اسامی را دوباره کُنترل نمودند
های پنج و  های گوناگونِ بازجویی مانندِ شُعبه بوس ما را به ساختمانِ جدیدِ دادستانی رساند. شُعبه مینی

دادستانی، و نیز همین  شش و هفت و غیره در این ساختمان قرار داشتند. در اوین ساختمانِ قدیمیِ 
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نزدیک و شد. بعدها فهمیدم که این ساختمان نسبتاً  هم شناخته می "شُعبه"با نامِ  ساختمانِ جدید،
جا  ببرند، ولی در اوین  توانستند ما را پیاده به آن راحتی می ها به و آن گاه است چسبیده به آسایش

 ٢٤کردند. جا می هب بوس جا اصطالح زندانیانِ سرِموضعی را، با مینی ویژه به جا زندانیان را، به تقریباً همه

گفت که به کُدام طبقه یا به کُدام شُعبۀ بازجویی برود. او  موقعِ پیاده شدن، پاسداری به هر زندانی می
. در داخلِ ساختمان، نگهبانی پُرسید که کُجا باید بروم، بعد هم دستم بروم ١٣به من گفت که به شُعبۀ 

دری گذاشت و گفت که مُنتظر  در کنارِ مرا جا در راهرو، ندو طبقه مرا باال بُرد. آ  پلّه را گرفت و از راه
 ام بیاید.   باشم تا کسی به سراغ

ها  همان نزدیکی ضربۀ کابل از اش صدای اولّین داد و به دنبال بی نگذشت که ناگهان دادو  یکی دو دقیقه
شکنجۀ زندانیانِ  لهُرۀ شدیدی برم داشت؛ آیا دوباره باید شالّق بخورم و یا شاهدِبه گوشم رسید. د

زدم که  چنان ادامه یافت. از رویِ ناله و فریادِ زندانیِ بیچاره، حدس می های کابل هم دیگری باشم؟ ضربه
رسید، بسیار شُمرده صحبت  سال به نظر می او فردِ جوانی باید باشد. بازجو، که از روی صدایش میان

سد یا نه؟ چون جوابی از زندانی نشنید، چندین رسید که آیا حاضر است بنویپُ کرد و از زندانی می می
م به حالِ این آزُرد؛ دل و روانِ مرا می  ، روحخراشِ این زندانی ضربۀ دیگر هم به او زد.  ضَجّه و فریادِ جان

ای بود که  اندازه لهُره و فشارِ روانی به نگرانِ وضعیّتِ خودم هم بودم. د سوخت، در حالی که جوان می
اند. با  جا آورده تمرکُز و بررسیِ اوضاع را نداشتم تا بفهمم که برای چه منظوری مرا این دیگر تواناییِ

جا  کرد. این حدّی فرق می ها را از سر گذرانده بودم، امّا حاال وضع تا که چندین ماه پیش این مرحله آن
گذشت. به  ام می گیریضمن هفت ماه هم از زمانِ دست رو بودم. در اوین بود و من با شرایطِ جدیدی روبه

رسید که آیا حاضر است بنویسد یا نه؟ ظاهراً پُ هر حال، شنیدم که بازجویِ این زندانی دوباره از او می
وپرت  اگر برگردم و ببینم که چرت"بار با فُحش و فریاد گفت:   بازجو جوابِ مثبتی شنید، چراکه این

اُتاقی باز شد. من سرم پایین بود تا دُچارِ مُشکلی سپس شنیدم که درِ   ".آورم ای، پدرت را درمی نوشته
دیدم؛ از جلویِ من رد شد و چند لحظه بعد درِ اُتاقِ  های بازجو را  بند پاها و کفش نشوم. از زیرِ چشم

آور،  ای برای چندین دقیقه برقرار شد؛ زمان، در این حالتِ وحشت دیگری بازوبسته گردید. سُکوتِ گزنده
گذشت. من دوباره صدای بازوبسته شدنِ دری را شنیدم. چند لحظه بعد بازجو دوباره  بسیار آهسته می

بازجو بُلند شد:  دادِ بی از جلویِ من رد شد، و درِ دیگری را بازوبسته کرد. اندکی بعد، ناگهان دادو
هم بُلند های کابل و ناله و فریادِ زندانی باز  صدای ضربه ".ات را خواهم کند شَرف، پوست پدرسگِ بی"

قدری از شنیدنِ فریاد و ضَجّۀ او ناراحت  طور ادامه یافت. من به شد. شکنجۀ این جوانِ زندانی همان
 شدم. بودم، که داشتم دیوانه می

همان موقع پاسداری زندانیِ دیگری را آورد و در طرفِ دیگرِ همان دری که من کنارش ایستاده بودم 
تُرکیِ -این زندانی با لهجۀ کُردی "؟ای ات چیه؟ کِی دستگیر شده اتهّام"و سپس از او پُرسید:  ،گذاشت

با شنیدنِ نامِ  ".ام در ارتباط با گروهِ اشرف دهقانی چند روز پیش دستگیر شده"غلیظی جواب داد: 
زن انتخاب  خاک بر آن سرت که با این هیکلِ گُنده رفتی رهبرِ"اشرف دهقانی، پاسدار دادش باال رفت: 
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جا بایست تا  همین"ثارِ این زندانیِ بیچاره کرد، و سپس داد زد: راه ن صه، مقداری بدوبیخُال "؟کردی
 اش را کشید و رفت. بعد هم راه ".ات بیاید کسی به سُراغ

ام را گرفت و  اهنس بگیرم، چراکه چند لحظه بعد پاسداری آستینِ پیرفُرصتی نشد که با این زندانی تماّ
رویی به درونِ اُتاقی  بُرد؛ واردِ داالنِ کوچک و چهارگوشی شدیم و از درِ روبه لی مرا داخلاز همان درِ بغ

دیدم که اُتاقِ دراز و نسبتاً بزرگی است. پاسدار مرا در جلویِ میزِ بزرگی  بند فقط می رفتیم. از زیرِ چشم
رو رو به دیوار رویِ بُ"در انتهایِ اُتاق گذاشت و رفت. فردی که پُشتِ میز نشسته بود، به من دستور داد: 

و در سکوتِ تقریباً مُطلقِ اُتاق به  ،من رو به دیوار رویِ صندلی نشستم ".آن صندلی بشین و مُنتظر شو
ای رو شده؟  اند؟ آیا مطلبِ تازه جا آورده فکر فُرورفتم؛ حُدودِ هشت ماه پس از بازداشت برای چی مرا این

زدم که  شنیدم؛ حدس می ای را می قط صدایِ ورق زدنِ پوشهجا دادگاه است؟ در این اُتاق گاه ف آیا این
طرفِ من آمد.  کند. باالخره، این شخص از پُشتِ میز بُلند شد و به او احتماالً پروندۀ مرا بررسی می

ام از  لهُرهتِ نگرانی و دکه چشمانم بسته و پُشتم به او بود، برای چند لحظه نفسی نکشیدم. علّ من
اتاق، مرموز بودنِ شرایط، و ناشناخته بودن این فرد بود. او نزدیک شد و یک برگِ  سُکوتِ کامل در آن

دقیق، ولی نه خیلی "و سپس دستور داد:  ،بازجویی و خودکاری را رویِ دستۀ صندلیِ من گذاشت
اش بسیار  طرفِ میزِ خودش برگشت. رفتار و لحنِ صحبت بعد هم به ".مُفصّل و نه خیلی کوتاه، بنویس

رویِ برگِ بازجویی را که نگاه کردم، دیدم  شد. سئوالِ ی بود، و درظاهر تهدیدی در آن دیده نمیادار
های سیاسی و تشکیالتیِ  کلّیۀ فعالیت"ام:  ها بار به آن پاسخ داده حال ده همان پُرسشی است که تابه

ام گرفت و هم حالتِ  دهاز دیدنِ این سئوال هم خن "؟طورِ دقیق بنویس خودت را با قیدِ زمان و مکان به
 و کردم که چیزِ جدید و مُهّمی احتماالً در کار نیست، احساس می ضمن هم ؛ درعصبی پیدا کردم

حال  من این سئوال را تابه"شد. برای اطمینان، دست بُلند کردم و گفتم:  ام کمی راحت  بنابراین خیال
کاری به این کارها "فردِ مسئول گفت:  ".ام، و چیزی برای اضافه کردن ندارم چندین بار پاسُخ داده
های قبلی فرق دارد، و برای  بار با نوبت  نمایی کردم بنویس. این طوری که راه نداشته باش، و همان

ای را که نوشته بودم، باز دوباره نوشتم.  های قبلی ای از همان مطلب من خُالصه ".منظورِ دیگری است
 نگاهی کرد و بعد دستور داد که فُرم را امضا کنم. سپس سئوالِپس از چند دقیقه آمد و از پُشتِ سر 

ها هم  به این "؟خودت را بنویس نحوۀ دستگیری، محّلِ دستگیری، و زمانِ دستگیریِ"دیگری نوشت: 
ها هم پاسُخی نوشتم.  تکراریِ دیگر هم کرد که من برای آن جوابِ کوتاهی دادم. او یکی دو سئوالِ

 وجواب هنوز هم ادامه داشت. شت ولی سئوالگذ حُدودِ یک ساعت می
ناگهان صدای باز شدنِ درِ اُتاق و داخل شدنِ چند نفر را شنیدم. چند لحظه بعد، بازجویی دو زنِ 

های نزدیکِ من نشاند. در حالی که سرم رو به پایین و ظاهراً مشغولِ نوشتن  زندانی را آورد و در صندلی
سرتاپا در بند داشتند و  ه کردم؛ دو زنِ نسبتاً جوان را دیدم که چشمآرامی بغلِ دستم را نگا بودم، به
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جابِ کامل پوشیده شده بودند. صدایِ نامفهومِ صحبتِ چندین مرد را هم از طرفِ چادُرِ مشکی و ح
ها زندانیانِ مرد  گی بازجو هستند یا برخی از آن فهمیدم که آیا همه شنیدم، ولی نمی دیگرِ اُتاق می

اند. اندکی بعد، از  رسید که دو سه بازجو این زندانیان را به اُتاق آورده به هر حال، به نظر می باشند. می
کرد، مُتوّجه شدم که  وارد با فردی که از من تفتیش می روی مُحتوا و نحوۀ صحبتِ بازجوهای تازه

پرت شده بود، و برای  مُفتّشِ من نمایندۀ دادستان، بازپُرس، و یا سربازجو است. خُالصه حواسّم کامالً
خواستم بدانم که این زندانیانِ  آخریِ بازپُرس دقّتِ الزم را دیگر نداشتم. می پاسُخ دادن به سئوالِ

طرفِ  وارد به شان چیست؟ پس از چندی، یکی از بازجوهای تازه وارد چند نفرند و کیستند و اتهّام تازه
خوب، که جشن و پارتی راه انداختید و رقص "بت کرد: ها شروع به صح زندانیانِ زن آمد، و با یکی از آن

ها زن و بچّه و پیر  دانی که ده کردید برای مُوفقیّتِ بُمبی که در نمازِ جُمعه گذاشتید. می کوبی می و پای
 "؟گُذاریِ شما کُشته و مجروح شدند گناه در این بُمب و جوانِ بی

گُذاری و نه هیچ نقشی در آن  نه اطالّعی از این بُمبآقا، به خُدا قسم من  حاج"زندانیِ زن جواب داد: 
ام را  داشتم. پارتی و جشن و رقصی هم به این منظور ترتیب نداده بودم.  من فقط جشنِ تولّدِ بچّه

 ".گرفته بودم
برادرت بعد از گُذاشتنِ بُمب مُستقیم آمد منزلِ تو. شما هم که از قبل ترتیباتِ جشنی را "بازجو گفت: 

گناه را  ها آدمِ بی پاره شدنِ ده کردید، و تکهّ  کوبی ن منظور داده بودی. بعد هم باهم رقص و پایبه همی
 ".جشن گرفتید

کنید  طوری نبود. من هیچ اطالّعی از این کاری که شما ادعّا می به خُدا قسم این"زنِ زندانی جواب داد: 
ام  ها قبل برای تولّدِ بچّه ده بودم.  من از هفتهای هم با او نکر آهنگی برادرم کرده است، نداشتم. هیچ هم

 ".جشنی ترتیب داده و تعدادی را دعوت کرده بودم
ها را کُجا  رفت و آن قالیچه یعنی تو اطالّع نداشتی که برادرت آن روز صبح کُجا می"بازجو داد زد: 

 ".ا ریختید و اجرا کردیدها در خانۀ تو بود، و باهم این نقشه ر بُرد؟ او چند روزی با آن قالیچه می
باور کنید من هیچ اطالّعی از کارهای برادرم نداشتم.  او مانندِ همیشه برای "زنِ زندانی با ناله گفت: 

های محّلی  گفت که به کارِ خریدوفروشِ قالیچه چند روزی از کُردستان به منزلِ من مهمان آمد. می
ها به یک مُشتری از خانه بیرون  نشان دادنِ آنمشغول است. چندتا قالیچه داشت که آن روز  برای 

ها را فُروخته است. بعد هم در جشنِ توّلدِ فرزندِ  دو عدد از آن  رفت. بعدازظهر برگشت و گفت که یکی
 ".من شرکت کرد

هایی  کاری زودی معلوم خواهیم کرد که تو چه نقشی داشتی، چه هم خوب، به"بازجو با تمسخُر گفت: 
  ".ها هم به تو رسیده است مقدار از پولای، و چه  کرده

جا با یک یا دو زندانیِ  رسید که آن طرفِ دیگرِ اُتاق رفت، و به نظر می پس از این تفتیش، بازجو باز به
 شود. هایی ردّوبدل می ها چه حرف شنیدم که بینِ آن کرد. البتّه من دیگر خوب نمی مرد صحبت می
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این  "؟نظرت را دربارۀ مارکسیسم بنویس"و سئوال دیگری نوشت: پس از چند دقیقه، مُفتّشِ من آمد 
دانستم که از  شد. می ام بود که چنین سئوالی، به شکلِ کتبی، از من می نخستین بار پس از دستگیری

رتداد علیهِ من استفاده شود. عنوانِ مدرک و دلیلِ اثباتِ ا بهجوابِ من به این سئوال مُمکن است 
کردم. بنابراین، کمی فکر کردم و تصمیم گرفتم که جوابِ صریحی  احتیاط میبایست که خیلی  می

من به "طور چیزی در جواب نوشتم:  ندهم و با حاشیه رفتن از زیرِ بارِ پاسُخِ روشن درروم. باالخره، این
می های رژیمِ جُمهوریِ اسال ها و برنامه دلیلِ عُضوّیت در یک سازمانِ سیاسی، و در مُخالفت با سیاست

عنوانِ یک  ام. من به جا دعوت نشده ام، و طبعاً برای بحثِ فلسفی و ایدئولوژیک به این بازداشت شده
مند  های اجتماعی و سیاسی و اقتصادیِ مارکسیسم هم بهره علم و دانش از جنبه کرده و طرفدارِ تحصیل

 ".ها مارکسیسم موردِ قبولِ من بوده است ام، و در این زمینه شده
صادقانه "گونه تکرار کرد:  من ورقه را برداشت و جوابِ مرا خواند، و سپس آن سئوال را این مُفتّشِ

بنویس که آیا مارکسیسم را قبول داری یا نه؟ و به نظرت مارکسیسم در ایران با چه مُشکالتی مواجه 
 "؟است

کی دو مورد از ضمن ی دوباره در همان چهارچوبِ جوابِ قبلیِ خودم کمی بیشتر توضیح دادم، و در
کردم. نگاهی  رو بودند را هم اضافه ایران، با آن روبه در ها، حدّاقل چپها و  ی هم که کُمونیستهای مشکل

آقای یعقوبی، شما مُتهّم "  زیر را نوشت و داد: سپس سئوالِ و ای هم کرد، و خنده به جوابِ من انداخت
المی، فعالیت و عضوّیت در تشکیالتِ مخفیِ هستید به شرکت در توطئه برای براندازیِ جُمهوریِ اس

مُسلمانِ ایران. اگر مطلبی در دفاع از خودتان  خلق، تالش برای به انحراف کشاندنِ جوانانِ فداییانِ
 "؟دارید، بنویسید

اصطالح دادگاهِ انقالب در سیستمِ جُمهوریِ اسالمی  و تردید شدم که نکند همین به دفعه دُچارِ شکّ یک
رع حضور داشته باشد، و بنابراین حدس زدم عنوانِ حاکمِ ش ه باید آخوندی بهبعد فکر کردم کاست، امّا 

اصطالح بازپُرسی برای تکمیلِ پرونده است. به هر صورت، برخی از اتهّامات  که این آخرین بازجویی یا به
خواند  جوابِ مرا میبند دیدم که مُفتّش وقتی این  را پذیرفتم، و برخی دیگر را رد کردم. از زیرِ چشم

گفت. سپس از من پُرسید که آیا تقاضایی از او  اش می داد، و با تمسخُر چیزی زیرِ لب سرش را تکان می
روم؟ جواب داد  خواهم بدانم که کِی به دادگاه می دارم؟ من در جواب گفتم که تقاضایی ندارم، ولی می

خواهم شد. بعد هم نگهبانی را صدا زد تا مرا از  زودی، پس از تکمیلِ پرونده، به دادگاه فرستاده که به
اُتاق بیرون ببرد. نگهبان مرا بیرون آورد و در راهرویِ اصلی و کنار درِ همان اُتاق گذاشت تا بعداً پاسدارِ 

جا ایستادم، درِ اُتاق  بوس برساند. پس از چند دقیقه که آن دیگری مرا از ساختمان بیرون ببرد و به مینی
ها به سمتِ آسانسور یا  یکی از بازجوها با یکی از آن زندانیانِ زن بیرون آمدند. در حالی که آنباز شد و 
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گذاری دست  آریم که واقعاً در بُمب زودی ازت درمی به"رفتند، بازجو به زنِ زندانی گفت:  پلّه می راه
 ".داشتی یا نه

ام را گرفت  د دقیقه بعد، پاسداری آستینشد. چن مُداوم شنیده می در آن ساختمان صدایِ ضَجّه و فریادِ
خودم  سلّولِگاه و به  بوس به آسایش جا با مینی و مرا به طبقۀ پایین و به بیرونِ ساختمان بُرد. از آن

ه بازجویی یا کاوانه پُرسید که مرا کجا بُردند. گفتم جهتِ تکمیلِ پرونده مرا ب مُنتقل شدم. شاهنگ کُنج
زودی دادگاه خواهم رفت. او نگران و ناراحت شد، که چرا او را به  گفتند که به می به بازپُرسی بُردند؛

جُمهوریِ اسالمی، نظم و ترتیبِ زیادی در  فرستند. واقعیّت این بود که در سیستمِ زندانِ دادگاه نمی
 گونه اُمور نبود.   این

بار پاسدارها   اهرو گذاشتند.  اینبیرون آوردند و در وسطِ ر سلّولدو سه روز بعد باز دوباره صبح مرا از 
گاه بیرون بُردند، و چند دقیقه بعد واردِ همان  ای دیگر از زندانیان پیاده از آسایش راه با عدّه مرا هم

گاه شدیم. بعد مرا به طبقۀ دوّم بُردند و خواستند که مُنتظر شوم.  آسایش ساختمانِ دادستانی در کنارِ
اسمِ پدرم را پُرسید و سپس مرا به اُتاقی بُرد و روی یک صندلی  پس از چندی، شخصی اسمِ خودم و

های گوشتالوی او را  روی من و در پُشتِ میزی نشسته بود که من فقط دست نشاند. فردی روبه
کردی  فکر اگر "توانستم ببینم. این شخص ابتدا مُشخصّاتِ مرا پُرسید، و سپس با داد و فریاد گفت:  می

ای. امروز روزِ تصمیمِ  وخوشی تمام شده، کور خوانده خوبی گفتی همه چیز به ه تاحاال هایی ک که با دروغ
 من هیچ جوابی به او ندادم.   "؟کاری کنی یا نه نهایی است. بگو ببینم حاضری با ما هم

   "؟کنی کنی یا نمی چرا الل شدی؟ مگر جوابی نداری بدی؟ می"دوباره داد زد: 
 ".ندارم که با تو بکنم الل نیستم؛ صحبتی"گفتم: 
  "؟پس هنوز هم سرِموضعی هستی"گفت: 
  ".فهمم منظورت را نمی"گفتم: 

تعدادی عکس  "؟شناسی ها را نمی یعنی تو این"او فوری یک دسته عکس جلویِ من انداخت و پُرسید: 
شُمالی و  جمعی، و همه هم عکسِ مرد، در لباسِ کُردی و ارتشی و لُری و بود؛ برخی تکی و برخی دسته

 مُسلحّ و جوان و پیر و غیره.
   ".شناسم ها را نمی کدام از این من هیچ"جواب دادم: 

داد راه انداخت، ولی درنهایت هیچ حرف و مطلبی از من  بی خُالصه، کمی بیشتر تهدید کرد و دادو
ات را کفِ  زودی حساب بهبُرو، "گفت:  فرستاد،   میوتشَر از اُتاق بیرون  نشنید. بعد در حالی که مرا با توپ

 ".ات خواهیم گذاشت دست
یرت بودم که ذاشت و رفت دنبالِ کارش. من در دلهُره و حنگهبانی مرا از اُتاق خارج کرد و در جایی گ

این دیگر چه قضیّه و ماجرایی است؟ باالخره، با هر زحمتی بود کمی خودم را آرام و قانع کردم، و به 
ای رو  زنم و چیزِ تازه ها بود تا ببینند که آیا من جا می  آخرین تاکتیکِ آناین نتیجه رسیدم که احتماالً

دهم یا نه. واقعیّت اینست که بعد از  کاری می ترسم و تن به هم که آیا می تر از آن این کنم، و مهّم می
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رخوردی!  به اصطالح بازپُرسی و تکمیلِ پرونده، من در انتظارِ رفتن به دادگاه بودم و نه یک چنین ب به
برگرداندند. ماهِ رمضان تمام نشده بود، و شاهنگ با معدۀ ناراحت  سلّولهر صورت، اندکی بعد مرا به 

خواستم کمی استراحت کنم، امّا چند  گی می هنوز هم روزه بود. من کمی نان خوردم، و از فرطِ خسته
هایم آماده شوم. من در  کلّیۀ وسیله دقیقه نگذشت که نگهبان باز اسمِ مرا صدا کرد، و دستور داد که با

جایی بود و نه رفتن به دادگاه.  به انتظارِ دادگاه رفتن بودم، ولی با کلّیۀ وسیله بیرون رفتن به معنای جا
اش پُر از اشک  کردیم. او چشمان  به هر حال، آماده شدم تا بیرون بروم. من و شاهنگ از هم خُداحافظی

 بودم که شاید اندک اثری رویش گُذاشته باشم. شد. در درونِ خودم اُمیدوار
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 گاه، بزرگترین مجموعه برای زندانیان در اوین...  : آموزش١٣٦٤اواخرِ خردادماهِ 
پریده و  میتۀ مُشترک، رنگبیرون آورد و در وسطِ راهرو گذاشت. من در اونیفورمِ کُ سلّولنگهبان مرا از 

های شخصی در یک دست و بستۀ پتوها در دستِ  دار، و با دو کیسۀ پالستیکیِ حاویِ وسیله ریش
ی بیرون آورد، و در جلویِ من در وسطِ سلّولدیگرم، ایستاده بودم. نگهبان یک زندانیِ دیگر را هم از 

جا  گاه رسیدیم. آن ه دفترِ خُروجیِ آسایشکه ب راهرو گذاشت. سپس هردویِ ما را راه انداخت، تا این
گاه به  پاسدارها مُشخصّاتِ ما را به ثبت رساندند، و سپس اجازۀ خروج دادند. شنیدم که مسئولِ آسایش

بروم. نگهبانی ما  "گاه آموزش"گفت که آن زندانیِ دیگر باید به بهداریِ مرکز، و من باید به  نگهبانی می
بوس داد تا به بهداریِ مرکز برساند.  رد، و آن زندانیِ دیگر را تحویلِ رانندۀ مینیگاه بیرون آو را از آسایش

 گاه ببرد.   نگهبان خودش پیاده راه اُفتاد تا مرا به آموزش
لهُرۀ بدی پیدا کردم. واقعیّت اینست که تا آن زمان من این اسم گاه را شنیدم، د ی که اسمِ آموزشاز وقت

ویژه انفرادی،  ر هم در بیرون از زندان شنیده بودم، فشار و ناراحتیِ زندان، بهرا نشنیده بودم، و یا اگ
هایی مکانی برای  به دلیل "گاه آموزش"سبب شده بود که اطالّع از آن را فراموش کنم. کلمۀ 

کردم  شد. فکر می ام می لهُرهکرد و باعثِ د در ذهنم تداعی می سازی و غیره را وشویِ مغزی و توّاب شُست
رسند، شاید به این معنا است که  ام می سابزودی به ح گفت به یِ آخری، که میکه تهدیدِ آن بازجو

وشویِ  جا، برای تغییر دادنِ زندانی، به کارِ فکری و شُست خواهند مرا به بندی بفرستند که در آن می
خواستند مرا  گاه که می فهمیدم که این آموزش پردازند. خُالصه نمی مغزی و فشارِ ایدئولوژیک و غیره می

 گونه مکانی است! جا ببرند، چه آن
یّ کردنِ مسافتِ بسیار کوتاهی، از وُرودیِ بزرگی داخلِ ساختمانی شدیم. این ساختمان بسیار پس از ط

ونیمِ بعدازظهر بود  گاه و یا شاید هم چسبیده به آن بود. ساعت شاید حُدودِ سه یا سه نزدیک به آسایش
جا این وقتِ روز نسبتاً خلوت بود، و فقط یکی دو پاسدار  یرِهشتِ بسیار بزرگی شدیم. آنکه ما داخلِ ز
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زدند. تعدادِ زیادی صندلی دورتادورِ سالُنِ انتظار چیده بودند. نگهبان مرا دمِ درِ  داشتند باهم گپ می
نزدیک شد و گاه به من  ها نشاند. سپس یکی از پاسدارهای آموزش وُرودی رویِ یکی از این صندلی

ن و بد بود. تارِ این پاسدار بسیار تُند و خشگاه را پُر کند. رف کرد تا فُرمِ وُرودیِ آموزش هایی از من  سئوال
زد و  کرد، مُرتّب سرِ من داد می های مرا بازرسی می گاه هم، که وسیله یکی دیگر از پاسدارهای آموزش

داد دارم، و چه کسی از من پُرسید که چرا خودکار و م. آورد ای درمی های کودکانه بازی گاهی هم مسخره
ها در کُمیتۀ مُشترک، و بعد  ام؟ من گفتم که ماه رسید که قبالً کجا بودهها را به من داده است؟ بعد پُ آن

یا توحید  ٣٠٠٠اوالً نامش بندِ "ام. پاسدار باز سرِ من داد کشید:  گاه بوده ای در آسایش هم دو هفته
 ".گاه ببری میتۀ مُشترک. ثانیاً اجازه نداری که هیچ چیزی را به داخلِ بندهای آموزشاست، و نه کُ

نمود. بعد پاسدارِ دیگری جلو آمد،  کرد، ضبط  های پالستیکیِ من پیدا  خُالصه، هرچیزی را که در کیسه
 "؟اتهّام"و شروع به تفتیش از من کرد: 

 ".آذر ١٦خلقِ  فداییانِ"جواب دادم: 
 "؟ای که توبه کرده هنوز هم کافر هستی، یا این"پُرسید: 
 "؟نمی فهمم منظورت چیه"گفتم: 

حاضری مُصاحبه کنی، و سازمانِ خودت و اعمالِ ضّدِ انقالبِ اسالمیِ خودت را محکوم کنی؟ "پُرسید: 
 "؟خوانی، یا هنوز هم سرِموضعی هستی آیا نماز می

 ".خوانم کنم. نماز هم نمی کسی را هم محکوم نمیحاضر به مُصاحبه نیستم، و چیزی یا "جواب دادم: 
 ".و کافر هستی خوب، پس سرِموضع"گفت: 

خُالصه، او یکی دو توهین هم کرد و توسریِ مُحکمی هم زد، و باالخره نگهبانی را صدا کرد و دستور 
الِ این پاسدار دنب  بسته داد که مرا به بندِ کُفّارِ سرِموضعی ببرد. پتو و کیسۀ پالستیکی به دست و چشم

جا در سمتِ چپ درِ بزرگی را زد. نگهبانی از داخلِ آن بند در  راه اُفتادم؛ او مرا به تهِ زیرِهشت بُرد، و آن
آن بند داد. من هنوز هم از  ها باهم گپِ کوتاهی زدند، و سپس پاسدار مرا تحویلِ نگهبانِ را باز کرد. آن

وطویلی  لهُرۀ زیادی بودم. خُالصه، واردِ راهروی عریضد، دُچارِ دبرن ها مرا کُجا می ندانستم آ که نمی این
دیدم که درهای زیادی در دو طرفِ راهرو موجود هستند، ولی رویِ هر دری  بند می شدیم؛ از زیرِ چشم

چنین مُتوجّه شدم که الیِ درها کمی باز است، تا احتماالً هوا به  هم پردۀ زخیمِ بزرگی آویزان است. هم
آرام  بند در حالی که آرام ای نصب بود. نگهبانِ ها جریان پیدا کند. باالیِ هر دری هم شُماره اُتاقداخلِ 
خواست بداند که شُغلِ من  ام را پُرسید، و سپس می رفت، با من شروع به صحبت کرد. ابتدا اتهّام راه می

کردم. او چند  اورزی کار میدر بیرون چه بوده است؟ گفتم که دُکترای ژنتیک دارم، و برای وزارتِ کش
کاو به نظر  دّب و متین و کُنجٴپُرسشِ دیگری هم از من کرد، که من پاسُخ دادم. درظاهر بسیار مو

معروف، و از پاسدارهایِ ثابتِ همین  "عباسّ همّت"گاه به  رسید. بعدها فهمیدم که او در آموزش می
گیری از زندانیان و جیمزباندبازی درآوردن علیهِ  مُچ قولِ معروف، باشد. کارش، به می ،٣بند، یعنی سالُنِ 

در باالیش نوشته شده بود، ایستاد. من هنوز هم  ٦٤ها بود. خُالصه، نگهبان جلویِ اُتاقی که شمارۀ  آن
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دانستم که پُشتِ آن پرده چه چیزی در انتظارم است. او پرده را کنار زد و درِ اُتاق را کمی بیشتر باز  نمی
باز کشید و پرده را هم پُشتِ سرم انداخت، و  به داخلِ اُتاق فرستاد. سپس در را دوباره نیمه کرد، و مرا

 رفت دنبالِ کارش. 
 
٢ 

 وچهار در سالُنِ سه؛ بندِ زندانیانِ کُفّارِ سرِموضعی... صتاُتاقِ شمارۀ ش
گاه شدم.  ر آموزشد ٣در سالُنِ  ٦٤من واردِ اُتاقِ شمارۀ  ١٣٦٤وهفتمِ خردادماهِ سالِ  روزِ بیست

بار بود  بندم را برداشتم ولی یکی دو دقیقه طول کشید تا چشمانم به نورِ اُتاق عادت کنند. اوّلین چشم
ها دوُرتادوُرِ اُتاق به احترامِ  دیدم. آن جا می باز باهم در یک که تعدادِ زیادی زندانی، شاید سی نفر را چشم

اسِ شخصی و معمولیِ خودشان را بر تن داشتند. سر و وُرودِ من سرِپا ایستاده بودند و همه لب
کُمیتۀ مُشترک را بر تن  شان هم اصالح شده و مُرتّب بود. درمقابل، من هنوز اونیفورمِ زندانِ صورت
چنین به دلیلِ بودن در انفرادی و  هم ها اصالح نشده بود؛ هم برای هفته مویِ سر و صورتم داشتم؛

ها را برانداز  های طوالنی، من آن پریده بودم. خُالصه، برای لحظه  عیف و رنگفشارهای دورانِ بازجویی، ض
من جعفر یعقوبی از اعضای "گفتم و خودم را مُعرّفی کردم:  ها هم مرا. باالخره، سالمی کردم و آن می

ی دو سه تا این را گفتم، فور ".ام دستگیر شده ٦٣آذر هستم، و در ضربۀ پاییزِ سالِ  ١٦ سازمانِ فداییانِ
من آمدند، در حالی که بقیّه هنوز هم سرِ جایشان ایستاده بودند. یکی کیسۀ پالستیکی را از  طرفِ   به نفر

کم  دو نفر هم با من شروع به صحبت کردند. کم گرفت و آن دیگری بستۀ پتوهایم را. یکی  دستم 
 ودشان مشغول گشتند.  تعدادی از زندانیانِ اُتاق دوُرم جمع شدند و بقیّه هم به کارهای خ

دانستم که در کُجا هستم و با چه نوع زندانیانی سروکار دارم.  خیلی مُحتاط بودم، چراکه هنوز هم نمی
کردند تا مُطمئن باشند که من آنتن و جاسوس نیستم. بنابراین، فقط  ها هم طبعاً هنوز احتیاط می آن

شد. باالخره، یکی از این  ردو طرف طرح میای از ه های معمولی و مُحتاطانه وجواب و صحبت سئوال
 "؟ات را اصالح کنیم تا تر و تمیز و مُرتّب بشود خواهی مویِ سر و صورت می"زندانیان از من پُرسید: 
وقتی او جوابِ مُثبت داد، فوری گفتم:  "؟!مگر امکاناتِ چنین کاری را هم دارید"من با تعجّب پُرسیدم: 

این قضیّه هردو  ".ام از داشتنِ ریش و مویِ بلندِ سر خُرد شده است اعصاباش نکن، چراکه  لطفاً معطّل"
طرف را اندکی آرام کرد، و باعثِ اطمینانِ دوجانبۀ بیشتری شد. آن دو نفری که جلوی من نشسته 

و آن دیگری  "منصور"اسمِ یکی  کار شدند. کردند، فوری دست به بودند و بیشتر از همه هم سئوال می
 رسیدند، و هران سبیلی کُلفت و تیپی کامالً چپی داشت. هردو آرام و متین به نظر مید.  مبو "مهران"

عنوانِ  ای از مالفۀ سفیدی را دوُرِ گردنم انداخت، و چیزی به هران تکهّداشتند.  م  رفتارِ بسیار صمیمی
فّافِ درِ قوطیِ طرفِ شبند و زندان عبارت بود از در این  "آیینه"اصطالح آیینه را هم به دستم داد.  به
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رویِ من نشست  را تمیز و آماده نمود، روبه٢٥که ماشینِ اصالحِ دستی شیرِخُشکِ بچّه! منصور، پس از آن
ام کرد. این دو زندانی و تعدادی دیگر، که دورم را گرفته بودند، مُرتّب از من  و شروع به اصالحِ صورت

 کردند.   هایی می سئوال
آوردم.  آمد ولی او را به جا نمی نظرم آشنا می اش به که نزدیکِ من نشسته بود، قیافهیکی از این زندانیان 

دیگر را ندیده  گاه در بیرون هم اش را که پُرسیدم، معلوم شد که جمشید سپهوند است. ما هیچ اسم
اطالّعاتی  بودیم، یا حّداقل من به یاد نداشتم که او را دیده باشم. البتّه از طریقِ تشکیالت دربارۀ او

 ٦٢دانستم که کیست.  جمشید سپهوند از کادرهای سازمانِ ما بود که در ضربۀ سالِ  داشتم، و می
دستگیر شده بود.  یکی دیگر از زندانیان هم، که کنار جمشید سپهوند ایستاده بود، به حرف آمد و 

من بلند  ".ام دستگیر شده ٦٣ ماهِ است و از هوادارانِ سازمان هستم، و در بهمن ʻیاشارۥاسمِ من "گفت: 
که دوتا از رُفقای سازمانیِ خودمان  حال بودم از این قدر خوش ها روبوسی کردم؛ چه شدم و با هردویِ آن

دیدم که با آن  هران اصالحِ سر و صورتم را تمام کردند. در آیینه میم در این اُتاق هستند. منصور و مه
اند؛ انگار که صورتم با تیغ اصالح شده بود.  قدر تروتمیز کرده هماشینِ دستیِ عهدِ بوق سر و صورتم را چ

اش باورنکردنی بود. خُالصه، کمی بیشتر باهم  که کمی درد داشت، نتیجه گونه اصالحِ صورت، با آن این
بار، احساسِ خوبی در  کم این رفقا سرِ شوخی را هم با من باز کردند. برای نخستین صحبت کردیم، و کم

گی هم در شرایطِ نسبتاً مشابهی  تم، چراکه دوُروبرم پُر از زندانیانی مانندِ خودم بود، و همهزندان داش
ای از اُتاق  هران تشّکر کردم. بعد هم رفتیم در گوشهپایانِ کارِ اصالح، از منصور و مقرار داشتیم. پس از 

ازمانِ ما در پاییز و زمستانِ های وارد آمده به س های گوناگونی، از جمله ضربه نشستیم و دربارۀ موضوع
گاه و غیره صحبت کردیم. برایم دیگر  ویژه دربارۀ آموزش های کُمیتۀ مُشترک و اوین، و به ، زندان٦٣

که برعکس مالِ زندانیانِ سرِموضعی و کافر است.  روشن بود که این اُتاق نه مُتعلّق به زندانیانِ توّاب بل
گاه  سازی به آموزش برای تحتِ فشارِ ایدئولوژیک قراردادن و توّابکه مرا  ام از این بنابراین، نگرانی

 ند، تقریباً رفع شده بود.  ا فرستاده
ای  به اندازۀ تقریبیِ چهارونیم متر در شش متر بود. در ضلعِ مُقابلِ درِ وُرودیِ اُتاق، پنجره ٦٤اُتاقِ 

ایین تا باال پوشانده بودند تا زندانیان بندیِ فلزّیِ خاصّی از پ سرتاسری وجود داشت که آن را با قفسه
بندیِ فلزّی، دستگاهِ رادیاتوری برای گرم  نتوانند بیرون را ببیند. در قسمتِ وسط به پایینِ این قفسه

های پالستیکی و  کردنِ اُتاق قرار داشت. رویِ دیگر دیوارهای اُتاق زندانیان برای آویزان کردنِ کیسه
قرار   طبقه یّه دیده بودند. در گوشۀ سمتِ راستِ اُتاق هم یک تختِ فلزّیِ سهها و غیره امکاناتی ته حوله

 داشت، که چند نفری در حالِ حاضر رویِ طبقۀ پایینِ آن نشسته بودند.  
گاه از یک سمت به  مجموعۀ آموزش"گاه توضیحِ بیشتری به من داد:  جمشید سپهوند دربارۀ آموزش

دیگر به حُسینّیۀ اوین. زیرزمینِ حُسینیّه کارگاه نام گرفته، و جایی  گاه مُتصّل است، و از سویِ آسایش
نیانِ جهادی کنند. زندا آن کار می در٢٦های گوناگونی از جمله زندانیانِ کارگاهی و جهادی است که توّاب

کنند، کارهای مُختلفی را در زندان انجام  کاری می بشی هستند که با مسئوالن همهای واقعی و د توّاب



  147   نشیبرفرازوجلد نخست؛ راه پُ

 

ترین مجموعه برای  گاه بزرگ شوند. آموزش ی هم برخوردار میهند، و البتّه از امکاناتِ بیشترد می
شود که در زمانِ شاه  طبقۀ مُتصّل به هم تشکیل می نگهداریِ زندانی در اوین است؛ از دو ساختمانِ سه

لُنِ غذاخوریِ کارمندانِ بخشِ اداریِ اوین بوده است. در آن زمان، ساختمانِ حُسینیّۀ کنونی درواقع سا
در طبقۀ زیرش هم استخری برای تفریحِ کارمندانِ زندان وجود داشت. در دورانِ جُمهوریِ  و اوین بود،

های اداری را تبدیل به مجموعۀ نگهداریِ زندانیان، و غذاخوری را هم تبدیل به  اسالمی، ساختمان
  اند.  کارگاهی برای کار کردنِ زندانیان ساخته و رویش  اند. آن استخر را هم پُر کرده حُسینیّه کرده

گاه، در زیرِهشت به هم  طبقۀ آموزش دو ساختمانِ سه"جمشید سپهوند به صحبتِ خودش ادامه داد: 
ها به مجموعۀ حُسینیّۀ اوین هم راهی وجود  شوند. از همان زیرِهشت و از طریقِ یکی از حیاط متصّل می

و در سه طبقۀ ساختمانِ دستِ چپ هم  ،٦و  ٤و  ٢های  راست سالُن دارد. در سه طبقۀ ساختمانِ دستِ
 ٦و  ٤و  ٢های  قرار دارند. اغلبِ زندانیانِ مذهبی، در حالِ حاضر، در سالن ٥و  ٣و  ١های  سالن

هستند، و بخشی  ʻ٢٧تاکتیکی توبهۥها زندانیانِ مُجاهدِ سرِموضعی یا   شوند. بخشی از آن نگهداری می
ها از  های سیاسی، ولی باز هم اکثرِ آن باشند که مُتعّلق به همه جریان نیانِ توّابِ واقعی میدیگر هم زندا

تاکتیکی و هم توّابِ واقعیِ مُتعّلق به نیروهای چپ هم در  زندانیانِ مجاهد هستند. البتّه هم زندانیانِ توبه
طورِ تنبیهی در آن بندها  م بهآن بندها حضور دارند. تعدادِ اندکی از زندانیانِ چپِ سرِموضعی را ه

ایم که  کنند. شنیده کنند. برخی از زندانیانِ توّاب در بندِ خاصّی به نامِ بندِ جهاد زندگی می نگهداری می
کنند.  زندانیانِ  برخی زندانیانِ توّاب را حتّا در خودِ کارگاه، یعنی در زیرِ حُسینیّه هم نگهداری می

های مذهبی هستند.  ها و تعدادی هم از مُجاهدین و دیگر گروه پاغلب از چ ٥و  ٣و  ١های  سالن
اند، امّا لزوماً تواب  کسانی هستند که نماز خواندن و یا مُصاحبه را لفظاً پذیرفته ٥زندانیانِ چپِ سالُنِ 

نیستند؛ زندانیانِ این سالن، هم چپ و هم مُجاهد، را زندانبان مُنفعلینِ سیاسی و عقیدتی محسوب 
کاری  جا هستند که در ادارۀ سالُن با زندانبان هم د. البتّه تعدادی توّابِ واقعی و تاکتیکی هم آندار می
های درباز دارند، و  بندهای عُمومی هستند و اُتاق ٥و  ٦و  ٤و  ٢های  کنند.  در حالِ حاضر، سالن می

هواخوریِ  هم ٥سالُنِ روز، و  هواخوریِ تمام ٦و  ٤و  ٢های  گیرند. سالن امکاناتِ بیشتری هم می
دارند. گاهی در فصلِ بهار و تابستان، حتّا شب هم درِ هواخوری  ١و  ٣های  های سالن تری از اُتاق طوالنی

 .کنند را برایشان باز می
های  های دربسته دارند؛ یعنی زندانیانِ اُتاق اُتاق ٣و  ١های  سالن"جمشید سپهوند در ادامه گفت: 

ها  شوند.  در فصلِ گرما الیِ درهای اُتاق طورِ عُمومی باهم مخلوط نمی گاه به یچمُختلف در این بندها ه
در  ٦٤ها جریان پیدا کند. ما در اُتاقِ  گذارند تا هوا به داخلِ اُتاق را، البتّه در پُشتِ پرده، کمی باز می

م مخصوصِ توالت و هستیم. این سالُن سیزده تا اُتاق برای نگهداریِ زندانی، و دو ُاتاق ه ٣سالُنِ 
در  ٦١های این سالُن از شمارۀ  شویی و حمّام دارد؛ یعنی جمعاً پانزده تا اُتاق در سالُن است. اُتاق دست



  مرزهای ناشناختۀ مرگ و زندگی  148

یابد. در انتهایِ راهرو یک  ادامه می در همان سمت ٦٧شود و تا شمارۀ  دستِ راستِ بند شروع می
بقۀ پایین و هواخوری در آن موجود است، و ای برای رفتن به ط پلّه مانندی وجود دارد که راه داالن

های  .  در سمتِ چپِ بند هم، از آن انتها اُتاقشود هم به همین داالن باز می ٦٨چنین درِ اُتاقِ شمارۀ  هم
قرار  معروف است، ʻحمّامِ سرد ۥشویی و   توالت و دست ، که به٧٣و بعد هم اُتاقِ شمارۀ  ،٧٢تا  ٦٩

است؛ اُتاقِ آخری در سمتِ چپ، یعنی  ʻحمّامِ گرم ۥاصطالح   به ،٧٤شمارۀ دارند؛ اُتاقِ بعدی، یعنی 
است، با این  ٣در طبقۀ پایین تقریباً شبیه به سالُنِ  ١قرار دارد. سالُنِ  ، نزدیک درِ وُرودی بند٧٥شمارۀ 

   شود. گاه و غیره استفاده می هایش برای بهداریِ آموزش تفاوت که برخی از اُتاق
قرار  ٥و  ٣و  ١های  سه حیاطِ کوچکِ هواخوری در پُشتِ ساختمانِ سالن"وند ادامه داد: جمشید سپه

باشد. حیاطِ شمارۀ دو در وسط و باز نسبتاً  بسیار کوچک و نزدیکِ حُسینیّه مییک  دارند. حیاطِ شمارۀ
ا دروازۀ کوچک، و حیاطِ شمارۀ سه در انتها و نسبتاً بزرگ است. هر حیاط یک تورِ والیبال و دوت

ها، در هر نوبتِ هواخوری زندانیان فقط با یکی  کوچک دارد؛ البتّه به دلیلِ اندازۀ نسبتاً کوچکِ حیاط گلِ
بینِ بیست تا سی  ٣و  ١های  توانند مشغول شوند. در حالِ حاضر، هر اُتاقی در سالن ها می از این بازی

داشتند. در آن دوران،  تا شصت نفر زندانی هم میها  همین اُتاق ،٦٢تا  ٦٠های  نفر زندانی دارد. در سال
خوابیدند. اگر  نوبت، می قولِ معروف کتابی یا ساردینی، و حتّا گاهی هم به ها به زندانیان در این اُتاق

شد، امکان داشت که جایِ خوابِ قبلیِ خودش را دیگر  کسی وسطِ شب به هر دلیلی از جایش بُلند می
چنین در آن دوره سه نفر در هر طبقۀ تنها تختِ  شد که سرِپا بماند. هم ر میپیدا نکند، بنابراین مجبو

خوابیدند. بقیّه زندانیان هم در دو ردیف و کیپِ هم در  اُتاق، و سه نفر هم در زیرِ طبقۀ اوّلِ تخت، می
انستند تو بود، دو سه نفر هم می زندانی در اُتاق خیلی زیاد می کشیدند. اگر عدّۀ فِ اُتاق دراز میک

بود،  ه بیش از اندازه زیاد خودشان را در وسطِ اُتاق بینِ پاهایِ دو ردیفِ زندانیان جا دهند. البتّه وقتی عدّ
اصطالح جایِ نسبتاً  نوبت بخوابند. حاال، در مقایسه با آن زمان، ما به شدند که به زندانیان مجبور می

های کافرِ سرِموضعی تشکیل  ها را چپ ندانیانِ اغلبِ اُتاقز ،٣فراوانی در اُتاق در اختیار داریم. در سالُنِ 
ها فقط زندانیانِ مذهبی، یعنی مُجاهد، حضور دارند که تنبیهی  دهند. در حالِ حاضر، در یکی از اُتاق می

ها زندانیان چپی و در برخی دیگر  برخی از اُتاق، در ١امّا در سالُنِ  اند؛ ه این سالُن انتقال داده شدهب
 دارند. نیانِ مُجاهد و مذهبی را نگه میزندا

در حالِ  ،٣در سالُنِ  ٦١و در اُتاقِ شمارۀ  ،١های سالُنِ  یکی از اُتاقدر "جمشید سپهوند در پایان گفت: 
کسانی هستند که تا دو سه  ٦١های اُتاقِ  دارند. توّاب حاضر گروهی از زندانیانِ توّابِ واقعی را نگه می

ها برای کُنترلِ زندانیانِ  بینِ ما پخش بودند. مسئوالنِ زندان از این توّاب ٣سالُنِ  های روز پیش در اُتاق
شدند،  ها مُرتّب با ما درگیر می کردند. این توّاب ها استفاده می ها و جاسوسی علیهِ آن سرِموضعیِ اُتاق

سه روز پیش، ناگهان همۀ دادند. دو  کردند، و ما را آزار و اذیّتِ زیادی می مُشکالتی برایمان ایجاد می
زندانیِ  هم تعدادی ٧٢ها جمع کردند و در اُتاقی جداگانه قرار دادند. در اُتاقِ شمارۀ  ها را از اُتاق توّاب

ها زندانیان  اند. گاهی وقت حصار به اوین مُنتقل شده قزل جمعی از زندانِ تنبیهیی وجود دارند که دسته
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آورند. معموالً در این موردها زندانیِ  جا می از جاهای گوناگونی به این عنوانِ تنبیهی طورِ فردی و به را به
فرستند.   زندانیِ مذهبی را بینِ زندانیانِ چپ می را بینِ زندانیانِ مذهبی و، برعکس،چپ و غیرمذهبی 

 جا فرستاده شده در اُتاقِ خودمان، زندانیِ سرِموضعیِ مُجاهدی است که تنبیهی به این ʻحسنۥ  مثالً
 "کشد. شود که در این اُتاق حبس می است. او تنها نمازخوانِ اُتاقِ ما است، و یک سالی می

ساعت نزدیکِ پنجِ بعدازظهر شده بود. همین موقع،  ک ساعت به همین ترتیب صحبت کردیم؛حُدودِ ی
ن که وظیفۀ دو نفر از زندانیا ".تری را بیرون بگذاریددیگ و ک"پاسدارِ بند در را باز کرد و داد زد: 

تری و دیگ د، فوری دیگ و کتریِ اُتاق را بیرون گذاشتند. کروزِ اُتاق را به عُهده داشتن ٢٨"کارگریِ"
شدند تا غذا و  هرکدام با پوششِ مخصوصی از پتو، که خودِ زندانیانِ اُتاق درست کرده بودند، پوشانده می

تری های کارگری ک را باز کرد تا بچّهدوباره در  ها سرد نشوند. پس از مدتّی پاسدارِ بند چای در داخلِ آن
و دیگ را به داخلِ اُتاق بیاورند. حُدودِ ساعتِ شش هم پاسدارِ دیگری درِ اُتاق را باز کرد و داد زد: 

های  وفّنِ کارها را یاد بگیرم. ابتدا بچّه کردم تا فوت من از بقیّۀ زندانیان تقلید می ".شویی نوبتِ دست"
ای در نزدیکِ در چیده شده بودند، بیرونِ اُتاق تویِ  ها را، که تویِ اُتاق رویِ قفسه دمپایی کارگری تمامیِ

کنند تا در  های شلوارشان را تا می ها پاچه ضمن متوّجه شدم که بسیاری از بچّه ریختند. در راهرو می
زدند که نوبتِ  داد میها هم مُداوم  شویی خیس و کثیف نشوند. در همان حال، برخی از بچّه داخلِ دست

فهمیدم.  حدّی می که البتّه با توضیحِ قبلیِ جمشید سپهوند، من منظورشان را تا سرد است؛ شوییِ دست
سرد دویدیم.   شوییِ طرفِ اُتاقِ دست بند زدیم و دمپایی پوشیدیم و سریع به گی چشم به هر صورت، همه

شویی بشویم. بعد هم پاسدارِ بند در را بست و  گی داخلِ اُتاقِ دست ای طول کشید تا همه چند دقیقه
جمعی بود،  شویی رفتنِ دسته عصر، که نخستین تجربۀ من در دست شوییِ رفت. در این نوبتِ دست

و ترتیبِ خاصّی   که نوبت به هر سی نفر برسد، تُند ولی با نظم های اُتاق برای آن متوجّه شدم که بچّه
فرنگی و میوه با خود آورده بودند  دو ظرفِ پُر از گوجه  روزِ اُتاق هم یکی روند. زندانیانِ کارگریِ توالت می

دیگر را داشتند تا  کردند، و حال و هوای هم دیگر کُمک می تا بشویند.  در مجموع، زندانیانِ اُتاق به یک
که نگهبان در  شویی بودیم  در اُتاقِ دست  گی بتوانند کارهایشان را انجام دهند. ما فقط بیست دقیقه همه

آمدیم،  شویی بیرون می که از دست شویی تمام شده است. بعد از آن را باز کرد و داد زد که وقتِ دست
شدیم. یکی از زندانیانِ کارگریِ روز بیرونِ درِ  کردیم و واردِ اُتاق می ها را رها می دمپایی ٦٤دمِ درِ اُتاقِ 

کردند و روی قفسۀ  آوری می ها را جمع سُرعت دمپایی و بهاُتاق و آن دیگری در داخلِ اُتاق نشسته بودند 
چیدند. باالخره، درِ اُتاق بسته شد و پردۀ پُشتِ در هم اُفتاد.  پاسدارِ بند رفت به سُراغِ  داخلِ اُتاق می

 شویی بفرستد. اُتاقِ بعدی تا آن زندانیان را هم به دست

دوتا اُتاقِ حمّام و "ام توضیحِ بیشتری به من داد: هران دربارۀ توالت و حمّوقتی به اُتاق برگشتیم، م
شویی دارند.  تا دوش و یک دست تا اُتاقکِ توالت و سه شویی در بند وجود دارد. هرکدام هم شش دست
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آن  شود؛ گرم نامیده می شوییِ ها مُناسب برای حمّام کردن هستند، که دست ها دوش در یکی از آن
های بند، با  سرد نام گرفته است. نگهبان شوییِ ام کردن نیست، دستهایش مُناسبِ حمّ دیگری که دوش

فرستند.  شویی گرم می شویی سرد و بارِ دیگر به دست بار به دست رعایتِ نوبت، هر اُتاقِ سالُن را یک
شویی، هرروز از یک اُتاقِ خاصّی شروع  های ساُلن به دست اُتاق چنین برای فرستادنِ افرادِ ها هم آن
های مُتوالی  های مُختلفی در طولِ روزها و شب ها و زمان طورِ یکسان نوبت ها به د تا به همۀ اُتاقکنن می

مدّت، یعنی مثالً هر اُتاقی را برای  کوتاه شوییِ ها را روزی سه نوبت به دست اُتاق در این بند، افرادِ. برسد
ساعت،  هر اُتاقی را برای نیم مدّت، یعنی طوالنی شوییِ پنج دقیقه، و روزی سه نوبت هم به دست

مُدّتِ اوّلِ  شویی اِضطراریِ کوتاه نوبت به دست ها را به فرستند. کّلۀ سحر ساعتِ چهار تا پنج، اُتاق می
های  طوری در طولِ روز ادامه دارد تا نوبت شویی هم همین های دیگرِ دست فرستند؛ نوبت صُبح می

دِ ساعتِ هفتِ شب آغاز و تا بعد از ساعتِ یکِ نصفِ شب شویی طوالنیِ آخرِ شب، که آن هم حُدو دست
های نگهبانی فقط فرستادنِ  های دربسته، کارِ اصلیِ شیفت های با اُتاق یابد. درواقع در سالن ادامه می

  ".شویی در تمامِ طولِ روزوشب است زندانیان به دست
شویی  زندان، وقتِ کافی برای دست جباری درشب، یعنی زمانِ خاموشی و خوابِ اچون تا ساعتِ یازدهِ 

عد از ساعتِ خاموشی نوبت ها موجود نبود، لذا هرشب سه یا چهار اُتاق ب همۀ اُتاق فرستادنِ افرادِ
ها نباید موردِ پسند  خورد. قاعدتاً این نوبت هم می ها هم به سیستمِ خوابِ زندانیانِ این اُتاقو  داشتند؛ 

ها دوست داشتند که آخرین نوبتِ  دهم، اتفاقاً اُتاق زیر توضیح می دلیلی که در  بودند امّا، به می
شویی  شوییِ شب را داشته باشند، چراکه زندانیانِ آخرین اُتاق وظیفه داشتند قبل یا بعد از دست دست

که  داشت؟ برای این ی زیاد ها را تمیز کنند. امّا چرا این قضّیه طرفدارِ شویی رفتن راهرویِ سالُن و دست
جا  نشستند تا از آن رفتند در سرِ بند می در آخرِ شب پاسدارها خسته بودند و معموالً می ر آن موقعد

اصطالح تحتِ نظر داشته باشند. در هر اُتاق، زندانیانِ داوطلبِ  کردند را  به زندانیانی که راهرو را تمیز می
ضمن کلّۀ  ارت، و درخبر و اطالّعات مه س گرفتن و مُبادلۀنظافتِ راهرو معموالً کسانی بودند که در تماّ

ها  کردند و با افرادی مانندِ خودشان، که شب این افراد از آن فُرصتِ طالیی استفاده می نترسی داشتند؛
 کردند. ها را مُبادله و پخش می ها مُنتظر بودند، خبرهای روزِ اُتاق پُشتِ درهای اُتاق

 دهیِ بندی، و مبادلۀ خبر و اطالّعات در سازمان تحلیل، جمع و هآوری، تجزی طورِ کلّی، برای زندانی جمع به
 پُربار، نقشی حیاتی دارد. برعکس، سالم و چنین برای زندگیِ مُقاومت و مُبارزۀ فردی و جمعی، و هم

مُمانعت از یافتن و مُبادله و پخشِ خبر و اطالّعات در بینِ زندانیان، و یا انتشارِ عمدیِ ضّداطالّعات، 
های جُمهوریِ اسالمی، بسته به  باشد. شرایط در زندان اصلیِ زندانبانی و زندانداریِ مُوّفق می جوهرِ

حدّی مُتفاوت باشد. حتّا گاهی بینِ بندها یا  منطقه و سیاستِ زندان و زندانبان، امکان داشت که تا
بود. ولی در هر جا   های مُتفاوتی برقرار هایِ مُختلف در یک زندان هم وضعیّت و شرایط و سیاست بخش

طورِ نسبی هرگونه خبر و اطالّعات را،  نمودند که به و تحتِ هر شرایطی زندانیانِ سرِموضعی تالش می
 آوری و پخش کنند. مُقاومت و مُبارزه و برای بقایِ خودشان، جمع دهیِ برای بهره گرفتن در سازمان
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کردند.  آوری و پخش می های مُختلفی جمع از راه گاه، زندانیان خبر و اطالّعات را آموزش در ٣در سالُنِ 
های معمولی از پُشتِ شیشه با خانواده، از کسانی که احیاناً به مُرخصّی  هایی مانندِ مالقات یعنی از راه

شدند، موقعِ رفتن به دادگاه و دادستانی  رفتند، از کسانی که به هر دلیلی به بیرون از زندان بُرده می می
های پاسدارها و مسئوالن و کارمندانِ زندان، و یا از طریقِ زندانیانِ توّاب یا  شُنودِ صحبت و بازجویی، از

های  تر و بیشتر از همه در هنگامِ مالقات کردند، و الی آخر.  امّا مُهم ها کار می غیرسیاسی که در زندان
هلِ ٴتاالقاتِ زندانیانِ مُیا از طریقِ مُداشتند، و  گاه می به طورِ مُرتّب یا گاه حُضوری که بعضی از زندانیان به

شد. خبر  خُردسالِ خودشان، خبر و اطالّعات بینِ داخل و بیرونِ زندان مُبادله می سرِموضعی با فرزندانِ
شد تا همه  های سالُن مُبادله و پخش می بایست که در طولِ روزوشب میانِ اُتاق و اطالّعاتِ دریافتی می

های مُبادلۀ خبر و اطالّعات،  ها قرار بگیرند. یکی از این امکان خبرها و تحلیل زمان در جریانِ اغلبِ هم
بهترین امکان در طولِ  ٣طوری که در باال گفتم، موقعِ نظافتِ راهرو در آخرِ شب بود. امّا در سالُنِ  همان

 شویی بود. روز برای چنین منظوری، موقعِ رفتن به دست
قرار داشتند. زندانیانِ  ٦٤و  ٦٣و  ٦٢های  رویِ اُتاق ، روبه٧٤و  ٧٣های  قهایِ سالُن، یعنی اُتا شویی دست

شویی فرستاده  آمدند.  هر اُتاقی که به دست ها می شویی بار به این دست هر اُتاقی در طولِ روز چندین
شویی، چند  شویی و سپس بسته شدنِ درِ دست اش به داخلِ دست شد، تا رسیدنِ سی نفر زندانی می

هایی فاصلۀ زمانیِ تا بسته شدنِ درِ  کشید. معموالً زندانیان هم با به کار بستنِ تاکتیک ای طول می هدقیق
گیرنده در هر اُتاق، معموالً اوّلین کسانی بودند که  سکردند. افرادِ تماّ شویی را اندکی بیشتر می دست

شدند و یک نفر که  سدارها میدو نفر مُواظبِ پا  گاه یکی رساندند. آن شویی می خودشان را به دست
شویی با  خوانی، از داخلِ اُتاقِ دست زنی یا لب گیری داشت، از طریقِ مورس سمهارتِ زیادی در تماّ

شویی کمی باالتر و بُلندتر  های دست کرد. کفِ اُتاق خبرها را مُبادله می ٦٤و  ٦٣و  ٦٢های  زندانیانِ اُتاق
توانست از طریقِ  ایستاد، می جا می ر بود، بنابراین وقتی کسی آنهای دیگ از کفِ راهروی سالُن و اُتاق

ها را ببیند، و با زندانیان رابطه  رویی داخلِ آن اُتاق های روبه پنجرۀ کوچکِ نورگیر در باالی درِ اُتاق
آوری و پخشِ خبر و  تبدیل به مرکزِ جمع ٦٤و  ٦٣و  ٦٢های  بگیرد. به این ترتیب، در طولِ روز، اُتاق

 شدند. های بند می طالّعاتِ روزانه به همۀ اُتاقا
گرفت.  مسئوالن و  هنوز ماهِ رمضان بود ولی در این اُتاق کسی، جُز تنها زندانیِ مُجاهد، روزه نمی

خواریِ  ولی به هر حال، روزه گیرند های این سالُن روزه نمی اقدانستند که اغلبِ زندانیانِ اُت پاسدارها می
هایشان، مسئوالن  ضعی و خانوادهپذیرفتند. تحتِ فشارِ زندانیانِ چپِ سرِمو را نمی علنی در طولِ روز

ای در  مسال پذیرفته بودند که در این سالُن زندانیان بتوانند، البتّه چند نفر در هر نوبت، پُشتِ پردها
باشند، و هم  خواری نکرده قولِ مسئوالن، هم زندانیان تظاهُر به روزه تا به ؛شان غذا بخورند اُتاق
گیرد،  گفتند که فقط یک نفر در اُتاق روزه می به پاسدارها می ٦٤گیرها اذیّت نشوند. زندانیانِ اُتاقِ  روزه
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گونه مسأله و  و او هم اعالم کرده است که با غذا خوردنِ دیگران در اُتاق در طولِ روز در ماهِ رمضان هیچ
ای در اُتاق غذا بخورند. زندانیانِ  داشت که زندانیان پُشتِ پردهمُشکلی ندارد؛ امّا زندانبان هنوز هم اصرار 

پیش در طولِ روز در  های ند که این برنامه هم تازه مالِ امسال است وگرنه در سالگفت قدیمیِ اُتاق می
گرفتند، شدیداً  می "خواری روزه"دادند. اگر کسی را هم در  وجه اجازۀ خوردن نمی ماهِ رمضان، به هیچ

 کردند. می تنبیه
دانستند  که می کردند، با این همانندِ کُمیتۀ مُشترک، در این زندان هم همه را برای سحری بیدار می

شدند و  گی بُلند می گیرند. زندانیان هم معموالً همه روزه نمی "بندهای کُفّار"اغلبِ زندانیان در این 
کردنِ غذا در طولِ روز فراهم نبود. برای خوردند، چراکه امکان گرم  غذایِ گرم را همان موقعِ سحر می

شدۀ خودشان مانندِ کُنسروِ تُنِ  خریداری "غذایِ کُمک"ناهار هم زندانیان معموالً از جیرۀ نانِ زندان و 
 کردند. برنامۀ شام در اُتاق حُدودِ فرنگی، عسل، حلوا، و غیره استفاده می ماهی یا بادمجان، ماست، گوجه

غذایِ  ها درموردِ کمک بچّه تکِ بل از شام، کارگریِ روزِ اُتاق از تکساعتِ هفتِ شب بود. ق
کردند. سپس  کرد، و زندانیان هم از موّادِ موجود در اُتاق چیزی را تقاضا می شان سئوال می درخواستی

ها دو  نمود. قبل از ساعتِ هفت آن های کوچکی آماده می کارگریِ اُتاق این موّادِ غذایی را در بُشقاب
ها  انداختند، و نان و نمک و قاشق و غیره را هم رویِ سُفره فرۀ باریکِ دراز را رویِ کفِ اُتاق میس

 نشستند.   ها می سُفره چیدند. بعد هم همه دورِ می
ای از اُتاق جیرۀ شامِ  بود. او در گوشه ٢٩"نفیمسئولِ ص"قولِ معروف  در اُتاق یک نفر مسئولِ غذا یا به

داد. سپس  کشید، و کارگریِ اُتاق به هر دو نفر یک بُشقاب آش می ه آش بود میآن شبِ زندان را ک
داد. مسئولِ  کِ دیگری به او میغذایِ درخواستیِ هرکسی را هم در بشقابِ کوچ کارگریِ اُتاق کمک

تاق نفی بر همۀ امورِ غذایی در اُتاق نظارت داشت. البتّه یک نفرِ خاصّی هم بر مصرفِ نانِ زندانیانِ اُص
ای، ولی  ساز بود. نان در زندان غذای پایه کرد، چراکه نان همواره در زندان موضوعی بُحران نظارت می

آمد و باید  نان ابداً خوردنی نبود، و گاه زیاد می ویژه در اوین، که کنارۀ م بود. بهمقدارش همیشه ک
شد.  اگر نان  ساز می یِ آن مُشکلشد. بنابراین، هم کمبودِ نان و هم دور ریختنِ اضاف بیرون ریخته می

توانستیم  آمد، نمی دادند. اگر نان زیادی می وجه نانِ بیشتری به ما نمی داشتیم، پاسدارها به هیچ کم می
ریختیم، که البتّه کارِ چندان  شویی بیرون می های دست آن را در اُتاق نگهداری کنیم و باید در نوبت

توانست قطعِ جیرۀ  شدند. تنبیه می رون ریختنِ نان شدیداً تنبیه میآسانی هم نبود.  زندانیان برای بی
و  ریخت تنِ کسی که نان را بیرون مینانِ اُتاق مثالً برای یک هفته، کُتک خوردن، یا به بازجویی رف

 غیره را شامل شود.  
های بعدی  هفتهنوال بود. مثالً در ندان هم موضوع و مُشکل به همین مدرموردِ دور ریختنِ جیرۀ غذای ز

ها باد کرده بود، مجبور بودیم که آن را دور بریزیم. موقعِ  قولِ بچّه بار که آشِ اضافی داشتیم، و به یک
های  گیری کرد و آشِ اضافی را در تهِ سطلِ ظرف شویی، پاسدارِ بند عبّاس همّت مُچ رفتن به دست

گاه بُرد. پس از آزار و اذیّت و  زیرِهشتِ آموزش کثیفِ اُتاق پیدا نمود.  خُالصه، او همۀ ما سی نفر را به
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وآشغال در آشِ اضافیِ تهِ سطل ریختند و ما را مجبور  لفل و آتبازی، پاسدارها مقداری نمک و ف همسخر
توانستند  کردند که آن را بخوریم. معموالً در هر اُتاق تعدادی زندانی دُچارِ ناراحتیِ معده بودند و نمی

 آمد؛ غذاهای مشابهِ دیگر، زیاد میگاهی آش، و  ا بخورند، و به همین علّتاتِ زندان رآشِ پُر از حُبوب
گاه زیاد نبود، و معموالً غذاهای دیگرِ زندان که همیشه بسیار کم هم بود  اوین هیچ وگرنه غذا در زندانِ

 شد. سُرعت تمام می به
  تر بود؛ هم پاسدارها نسبت دیگری مُشکل دور ریختنِ نانِ اضافی در زندان جُمهوریِ اسالمی از هر کارِ

 درواقعکه چنین کاری مُمکن بود به قطعِ جیرۀ نان، که  به این قضیّه بسیار حسّاس بودند، و هم این
های نان، که قابلِ خوردن ای برای زندانی بود، مُنجر گردد. روشِ دور ریختنِ کناره غذای اساسی و پایه

، به این ترتیب بود که مسئولِ نان و کارگریِ روزِ اُتاق،  سیار بیات و کُهنهنبود، و گاهی هم نانِ اضافیِ ب
تر بود،  شویی و معموالً در نوبتِ نگهبانیِ پاسداری که کمی مُالیم های اصلیِ دست در یکی از وعده

سپس کردند، و  ریختند و در آب خیس می ها می شده را در اُتاق در تهِ یکی از سطل های نانِ خُرد کناره
های  آمد. بعد هم ظرف صورتِ مخلوطِ رقیقی درمی زدند تا کامالً از شکل اُفتاده و به قدر آن را هم می آن

اُتاق، تعدادی از  شوییِ کردند. در نوبتِ دست مبار میبایست شُسته شوند، روی آن تل می کثیفی را که
را با زیرکی و دور از چشمِ نگهبان کردند تا دیگران این سطل  زندانیان سرِ پاسدارِ بند را مشغول می

 شویی برسانند، و مُحتویّاتِ آن را به داخلِ توالت بریزند. سُرعت به دست به
شدند، عبارت بودند از پالستیکِ سفیدِ دراز و باریکی که  هایی که در دو ردیف در اُتاق انداخته می سُفره

خوردند. پس  ی هم معموالً از یک بُشقاب غذا میرو خریدند. هر دو نفرِ روبه زندانیان با پولِ خودشان می
گذاشتند، تا در  کردند و در سطل یا دیگِ غذا می ها را جمع می از شام، زندانیانِ کارگریِ روزِ اُتاق ظرف

نوبت  های مخصوصی به وقت، دیگر زندانیان از یک سرِ سُفره با دستمال شویی بشویند. آن نوبتِ دست
 نمود.   ها را جمع می و باالخره کارگریِ روز سُفره ،دکردن ها را پاک می سُفره

شد و برای سه ماه این وظیفه را به  بود که در جلسۀ عُمومیِ اُتاق انتخاب می "مسئولِ اُتاق"یک نفر هم 
چنین کُنترلِ دستگاهِ تلویزیونِ  گرفت. این فرد کُنترلِ صندوقِ مالی، تهیّۀ لیستِ خرید، و هم عُهده می

اُتاق را به عُهده داشت. هرچند که زندانبان مسئوالنِ انتخابیِ زندانیانِ سرِموضعی را به موجود در 
طورِ غیررسمی با  شدند که به شناخت، ولی در موقعِ لزوم و نیاز، پاسدارها مجبور می رسمیّت نمی
 ببرند.  س و رابطه بگیرند تا بتوانند کارهای خودشان را خوب و سریع پیش ها تماّ مسئوالنِ اُتاق

کرد.  سیستمِ تلویزیونِ  های شب روشن می پس از شام، مسئولِ اُتاق تلویزیون را برای تماشای برنامه
کرد. در  اوین را پخش می های خودِ زندانِ طورِ مداربسته برنامه راه اُفتاد، به ٦١داخلیِ اوین، که در سالِ 
تماشا کنند. سیستمِ دولتی را هم بگیرند و های دو کانالِ  توانستند برنامه عینِ حال، زندانیان می

های زندانیانِ  های فکری و سیاسیِ رژیم، پخشِ مُصاحبه اساس برای تبلیغ و ترویجِ موضعتلویزیونی در
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های اسالمی و  اصطالح درس چنین برای پخشِ به خُرد و شکسته در زیرِ شکنجه و فشار، و هم
ها، و این  شد. امّا در سایرِ وقت و غیره استفاده می ازِ جُمعههای نم نِ رژیم و خُطبههای رهبرا رانی سُخن

توانستند تلویزیون را روشن و خاموش نمایند و  اواخر هرچه بیشتر، این خودِ زندانیان بودند که می
ای از  هم اگر دیدن یا ندیدنِ برنامههایی را از دو کانالِ دولتی انتخاب و تماشا کنند. البتّه هنوز  برنامه

دادند که تلویزیون روشن یا خاموش  آمدند و دستور می بود، پاسدارها می م و ضروری میمُهّ زندانبان نظرِ
ها درموردِ تماشایِ اجباری، حّداقل  باشد، و آن برنامۀ خاصّ تماشا بشود یا نشود. در این دورۀ اخیر، بچّه

کردند،  گرفتند ولی صدایش را بسیار کم می ی، معموالً برنامۀ موردِ نظرِ زندانبان را م٣های سالُنِ  در اُتاق
 کرد. کس برنامه را تماشا نمی رفت و هیچ و هرکس دنبالِ کارِ خودش می

ای که روشن و خاموش کردنِ تلویزیون و انتخابِ برنامه در دستِ خودِ زندانیان بود، معموالً  در این دوره
دانست. مثالً، برنامۀ خبریِ شب  ها را می تِ برنامهمسئولِ اُتاق با توافُق و تصمیمِ قبلیِ زندانیان اولویّ

بودند.  های سیاسیِ دیگر هم در اولویّتِ بعدی می شد، و برنامه طورِ کامل تماشا می همیشه و به
لمی و آموزنده، در ردۀ بعدی قرار های ع در کوچه و بازار، و برنامههای اجتماعی و مُصاحبه با مردم  برنامه

کدام از این  های سینمایی در اولویّتِ بعدی بودند. اگر تماشایِ هیچ ی ورزشی و فیلمها داشتند. برنامه
شد. البتّه کسی جُز مسئولِ اُتاق اجازۀ  ای دیگر انتخاب می یِ اکثریّت برنامهٴبود، با را ها مقدور نمی برنامه
، پاسدارها دستگاهِ گرفت شد یا تخلفّی صورت می کاریِ تلویزیون را نداشت، چراکه اگر خراب می دست

دانستیم هدفِ زندانبان از گذاشتنِ تلویزیون در زندان  بُردند. هرچند که می تلویزیون را از اُتاق می
های اصلی و یا تنها راهِ، گیرم غیرمُستقیمِ،  چیست، با این حال، در آن شرایط تلویزیون یکی از راه

 بود.  نیای بیرون نسبیِ روزمرّۀ ما زندانیان با د ارتباطِ
بودند، من در  مشغول در هر صورت، بعد از شام موقعی که اغلبِ زندانیانِ اُتاق به تماشای تلویزیون

ای نشستم تا کمی آرامش پیدا کنم. یکی از زندانیان که از زمانِ وُرودم به اُتاق مُرتّب مرا زیرِ نظر  گوشه
ین فُرصت استفاده کرد و جلو آمد. داشت ولی هنوز نیامده بود که باهم آشنا شویم، باالخره از ا

راستی، "سپس یواشکی از من پُرسید:  مُعرفّی نمود و پیشِ من نشست؛ "وردا"کرد و خودش را  سالمی
   "؟ها باهم دوست و رفیق بودیم، مگه نه شناسی؟ بابا ما سال نیستی؟  یعنی مرا نمی ʻبیوکۥتو مگر 

گاه با تو دوست و رفیق بوده  کنم که قبالً هیچ فکر نمی ام جعفر است و نه، من واقعاً اسم"جواب دادم: 
ای.  جایِ کسی دیگر اشتباهی گرفته کنم که تو مرا به  ام از تو بیشتر  است و فکر می وسال باشم. من سنّ
 ".باشی ترم ست و رفیقِ برادرِ کوچکشاید هم تو دو

رج از کشور بودی.  من همۀ دیگر حاال یادم اُفتاد. تو آن برادری هستی که خا"داور ناگهان گفت: 
من چون هنوز  در رابطه با برادرم بُیوک پُرسید.سپس داور از من  "شناسم. ام و می برادرانِ بُیوک را دیده

من بیشتر در تهران "بنابراین به او گفتم:  خواستم اطالّعاتِ زیادی بدهم؛ نمیشناختم،  او را واقعاً نمی
نتیجه من اطالّعِ چندانی از وضع و حالِ  سی باهم نداشتیم، و درا زیاد تماّبودم و بُیوک در آذربایجان و م

در "شناسد؟ داور توضیح داد:  بعد من از او پُرسیدم که بُیوک را از کُجا و تا چه اندازه می  ".او ندارم
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دیگر بودیم. بعد من  جویی در تهران، من و بُیوک رفقای بسیار نزدیک و صمیمیِ هم دورانِ دانش
دانشگاه را رها کردم و دنبالِ کار و صنعت رفتم، و بنابراین رابطۀ ما تدریجاً کم و باالخره قطع شد. من 

ما را هم پُختِ عالیِ مادرِ ش در آن دوره چندین بار با بُیوک به تبریز آمدم و در خانۀ شما ماندم، و دست
آشنا شدم، جُز شما که آن موقع در خارج ، آن روز ها من با همۀ برادرانِ بُیوک ضمن ام. در بارها خورده

 ".از کشور بودید
کرد  ام که در آن دوره در همان دانشکده با بُیوک تحصیل می من از داور دربارۀ یکی دیگر از برادرن

شناسد یا نه؟  معلوم شد که او این یکی برادرِ مرا هم  پُرسیدم تا ببینم که آیا واقعاً همۀ برادرانِ مرا می
کم در روزهای بعدی  کماسد. او دربارۀ این برادرم هم اندکی با من صحبت کرد. خُالصه، شن خوب می

عتمادِ بیشتری پیدا کردم. باالخره هم به او گفتم که برادرم بُیوک در رابطه با حزبِ توده من به او ا
به حزب دستگیر شده و در آذربایجان زندانی است. داور هم از اعضایِ حزبِ توده بود، و در ضربه 

 دیگر در زندان شدیم. بازداشت شده بود. در هر حال، من و داور دوستانِ بسیار صمیمیِ هم
 
٣ 

 ..."ساردینی"ترتیبِ خوابِ 
خواب.  ها شروع کردند به آماده شدن برای شب و نزدیک به ساعتِ یازده، بچّه شوییِ بعد از نوبتِ دست

جا بودند، البتّه  ها آن ها یا سال تِ پایینِ اُتاق و کسانی که ماهوارد در قسم رسمِ اُتاق این بود که افرادِ تازه
کردند امّا بعضی  خوابیدند. برخی از افرادِ قدیمی این کار را می خواستند، در قسمتِ باالی اُتاق می اگر می

ند. به هر خواستند تغییرِ جا بده ماندند، و نمی جایی در اُتاق که از اوّل خوابیده بودند می دیگر در همان 
در این  زور حال، چندین شبِ اوّل من جایِ خوابم دمِ درِ اُتاق بود. متوجّه شدم که سی نفر زندانی به

گونه بیش از شصت  چه ٦٠ – ٦١های  اندیشیدم که در سال بنابراین، به این می توانند بخوابند؛ اُتاق می
ها زندانیان مانندِ ماهیِ  گفتند که آن زمان ها می توانستند در این اُتاق بخوابند؟ بچّه نفر زندانی می

شد که آب بخورد، وقتی  کشیدند. اگر کسی شب بلند می کنسرو، بغلِ هم دراز می ساردین در قوطیِ
 ای بایستد.   شد در گوشه گشت دیگر جایش خالی نبود، و بنابراین مجبور می برمی

متر  مانندی، به عرضِ پنجاه سانتی ان تُشکمُتوجّه شدم که هرکسی در اُتاق برای خودش از پتوهای زند
گی، و یا با پارچۀ پیراهن و  و به طولِ کمتر از دو متر، ساخته و رویش را هم با مالفۀ تمیز و خانه

گی  گی پتو و مالفۀ خانه ها از طریقِ مُالقاتِ خانواده زیرشلواری و غیره، پوشانده است. اغلبِ این بچّه
گی استفاده  خانه تمیزِ وا بسیار گرم بود، از مالفه یا شمدهایحاال که ه برای خودشان گرفته بودند و

شده از زیرپیراهن یا بلوز و غیره بود که  ای ساخته ها اغلب عبارت از توبره شت و مُتکاّیِ بچّهکردند. بال می
شان  و جایِ خواب کردند کردند. خُالصه، زندانیان از سرِ اُتاق شروع  های اضافی پُر می تویِ آن را با لباس
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شدم  رسید. من باید مُنتظر می ترتیب نوبت به بقیّه هم می انداختند. به را در دو ردیف در طرفینِ اُتاق می
طرفِ  طرفِ دیوار و پاها به شان را بیاندازند تا بعد نوبتِ من هم بشود. همۀ سرها به تا همه جایِ خواب

 وسطِ اُتاق بودند.
های اضافیِ جامانده از  توانم از یکی از تُشک ها گفتند که می را داشتم؛ بچّه من فقط پتوهای زشتِ زندان

استفاده کنم. خالصه تُشکی را گرفتم، جمشید سپهوند هم فوری یک مالفۀ  "اند رفته"زندانیانی که 
به جا  شتکی هم که از کُمیتۀ مُشترک با خودم آورده بودم، ایناضافیِ خودش را به من داد. بال گیِ خانه

هران و ن ردیفی بود که جمشید سپهوند و مخورد. جایِ خوابِ من دمِ در و آخرین جا در هما دردم 
جایِ من، جمشید سپهوند بعد از او، و یاشار هم  هران کنارِخوابیدند. درواقع، جایِ خوابِ م یاشار هم می

اقلیّت  با سازمانِ فداییانِهران در رابطه داشت. همان شبِ اوّل فهمیدم که مبعد از جمشید جایِ خواب 
هران تدریجاً رابطۀ دوستانۀ از کشور تحصیل کرده است. من و م دستگیر شده و قبالً هم مُدتّی در خارج

می شد که به این اُتاق آمده   بسیار نزدیکی باهم پیدا کردیم. یاشار، از هوادارانِ سازمانِ ما، یک هفته
 بودند. نسبتاً قدیمی  زندانیانِ اُتاق بود، ولی بقیّه افرادِ

های خوابِ زندانیان  طبقۀ باالیِ تنها تختِ موجود در اُتاق در طولِ روز برای چیدن و نگهداریِ بسته
شت و پتو و ابِ زندانیان، شاملِ تُشک و بالهای خو شد. یعنی هر صبح پس از بیداری بسته استفاده می

شدند. منصور، کسی که ریشِ مرا  ن انداخته میشدند. شب هم موقعِ خواب پایی جا چیده می مالفه، آن
های خوابِ زندانیان، شب خودش در  اصالح کرد، مسئولِ این کار بود. او پس از پایین انداختنِ بسته

خوابید.  زندانبانانِ  ها می خوابید. در هر طبقۀ دیگرِ تخت هم یک نفر شب همان طبقۀ باالی تخت می
چرخد،  شان دُورِ عمل و انحرافِ جنسی می اغلب ر زندگی فکروخیالِمن و مسلمان، که دٴاصطالح  مو به

اندیشند. بنابراین، اخیراً دستوری صادر کرده بودند که، در طول  درموردِ دیگران هم به همین ترتیب می
گاه بیش از یک نفر حق ندارد در هر طبقه از تخت حُضور داشته باشد. البتّه زمانی که  روز و شب، هیچ

در همین زندان، و بیش از شصت نفر را در همین اُتاق، چپانده  ٦٠ - ٦٢های  نفر را در سالهزاران 
العملی  خوابیدند. زندانبانانِ مُسلمان چنان دستور هم می بودند، در هر طبقه از همین تخت سه نفر کنارِ

مکانی در  انند در هرکردند، چراکه نیاز داشتند تعدادِ هرچه بیشتری را بتو را طبعاً آن موقع صادر نمی
 گه دارند.این زندان بچپانند و ن

گرفتیم و ساکت  مان قرار می گی باید در جایِ خواب ساعتِ یازدهِ شب وقتِ خاموشی در زندان بود، همه
جعفر، خُرّوپُف که "هران یواشکی از من پُرسید: مان قرار گرفتیم، م در جایِ خوابشدیم. آن شب تا  می

یدم، که او هم جوابِ منفی داد. منفی دادم، و مُتقابالً همان سئوال را از او پُرس من جوابِ "؟کنی نمی
کند؛ در این چند شبی که او به  امّا یاشار وحشتناک خُرّوپُف می"دّی گفت: شوخی و ج مهران سپس به

نه، "شنید، با خنده گفت:  یاشار که این را می ".اُتاق آمده، آرامشِ خوابِ ما را به هم ریخته است
شبِ اوّل که یاشار "طاب به من گفت: مهران خ ".کنم احتماالً سرم بد اُفتاده بود، وگرنه من خُرّوپُف نمی

جایی که تو االن هستی خوابیده بود؛ امّا با خُرّوپُفی که داشت، من شبِ بعد از  به اُتاق آمد، در همین
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کردم  که  م تا پیشِ او باشد. فکر میجمشید سپهوند خواستم که یاشار را به جایِ باالتری حرکت دهی
به هر صورت،  "!شاید این دو نفر بخواهند باهم دربارۀ تشکیالتِ خودشان و ضربه و غیره صحبت کنند

کمی باهم گفتیم و خندیدیم، ولی تدریجاً سُکوتِ کاملی در اُتاق برقرار شد. تنها صدایی که گاه 
ساعتی  شب بود که حدوداً هر نیمشویی آخرِ  دیگر به دستهای  شنیدم، صدایِ رفتنِ زندانیانِ اُتاق می

 شد.   کرار میت
بُرد؛ امّا هشت ماه پس از دستگیری،  چون جایم تغییر کرده بود، طبعاً این نخستین شب اصالً خوابم نمی

که  درمیانِ این جمعِ زندانیان آرامش و روحیّۀ خوبی داشتم. خُالصه پس از یکی دو ساعت، و بعد از آن
ولی بیش از دو ساعت نخوابیده بودم که ناگهان با  د برقرار شد، باالخره خوابم بُرد؛سُکوتِ کاملی در بن

اُتاق از خواب پریدم. حُدودِ چهارِ صبح بود،  های لگد به درودیوارِ داد و بعد هم با ضربه بی صدای دادو
کردند. البتّه چون  سحری بیدار می اضطراریِ شوییِ پاسدارها همۀ زندانیانِ سالُن را برای نوبتِ دست
آلود به  و خواب گی بُلند شدیم ادند. خُالصه، همهد هنوز ماهِ رمضان بود، بعد هم غذایِ سحری می

شویی رفتیم و برگشتیم. بعد هم غذایِ سحری را خوردیم و گرفتیم خوابیدیم. متوجّه شدم که  دست
و نه سحری خوردند. پاسدارها اصرار داشتند  ،رفتندشویی  چندین نفر در اُتاق نه بیدار شدند، نه دست

شان از این کارها  بگیرند. هدفکردند که همه روزه  که همۀ زندانیان این کارها را بکنند، امّا مجبور نمی
چنین اُمید داشتند که اگر همۀ ما بُلند شویم و سحری  بود. هم "کافر"نوعی آزار و اذیّتِ زندانیانِ  به

ما پیدا شود و شروع به عبادت کنیم و روزه بگیریم. امّا  "سیاهِ"لِ ییر و تحّولی در دغبخوریم، شاید ت
کسی درمیانِ ما به این چیزها اعتقادی نداشت، و چنین تغییری هم داوطلبانه در این دوره و زمانه 

 گرفت. صورت نمی
کردند تا  مانندِ سابق کُنترل نمیها  اوین فشار نسبتاً کمتر شده بود، و نگهبان های اخیر در زندانِ در ماه

کردند، امّا  ها  تشویق و ترویج می شویی بروند. آن مُطمئن شوند که همه از خواب بیدار شوند و به دست
های اوُجِ  کردند. در سال های پیش زندانیان را مجبور به نماز خواندن و روزه گرفتن نمی مانندِ سال

ای دیگر بود؛  گونه اوین، البتّه قضیّه به اش در زندانِ و دارودستهکارانۀ الجوردی  قُدرت و حکومتِ جنایت
شدند که به نماز خواندن و روزه گرفتن تظاهُر کنند.  عالوه بر فشارهای  بسیاری از زندانیان مجبور می

 م زیرِ فشارِان و غذا و غیره، زندانیان مُداوبازجوییِ اطالّعاتی و سیاسی، و کمبودِ جا و بهداشت و درم
اش در اوین با استفاده از طیفِ زندانیانِ توّاب به کُنترلِ  ایدئولوژیک هم بودند. الجوردی و دارودسته

شد.  ای قطع نمی  روانی در زندان لحظه-پرداختند، و فشارِ جسمی و روحی زندانیانِ سرِموضعی می دائمیِ 
آثارِ  ٦٤ن ایجاد شد که ما در سالِ در زندا "فضایِ بازی"اش، موقتاً  با اُفتادنِ الجوردی و دارودسته

 توانستیم ببینیم. تدریجیِ آن را می
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شد و با سروصدای آن، ما هم دوباره از  صبح شروع  شوییِ های اصلیِ دست حُدودِ ساعتِ هفت نوبت
اُتاقِ ما آن روز  ساعتِ نُهِ صبح بود.  دو روزِ دیگر از ماهِ رمضان  شوییِ خواب بیدار شدیم. نوبتِ دست

های ناشی از آن  مان از بابتِ مشکل اقی بود و ما همه در انتظار بودیم که رمضان پایان یابد تا خیالب
 ش برگردد. خود "عادّیِ"ن در زندان به روالِ ما راحت شود، و زندگی

 
٤ 

 بیست دقیقه هواخوریِ روزانه...
رای هواخوری آماده شویم. یک نفر در حُدودِ ساعتِ یازدهِ صبح، نگهبان درِ اُتاق را باز کرد و داد زد که ب

های بازی و توپ و غیره بود.  طولِ مُدّتِ هواخوری برای هر اُتاقِ  اُتاق مسئولِ کارهای ورزشی و نوبت
اش بهره  بودند تا از هر لحظه دربسته فقط بیست دقیقه در روز بود، و بنابراین زندانیان باید آماده می

چنین نوبتِ زمانِ  ها، و هم بود. پاسدارها نوبتِ حیاط ٣در حیاطِ شمارۀ  ببرند. امروز نوبتِ هواخوریِ ما
چرخاندند. در طولِ روز فقط یک ساعت و نیم وقتِ  های سالُن می هواخوری در طولِ روز را، بینِ اُتاق

 های کمتری داشت، اختصاص که اُتاق ١و یک ساعت هم به سالُنِ  ،٣های سالُنِ  هواخوری به تمامیِ اُتاق
های درباز بود،  که بندی عُمومی با اُتاق ،٥یافت. بقیۀ وقتِ هواخوری در طولِ روز را به سالُنِ  می
 دادند. می

ای از وقت را تلف  گی در اُتاق آماده بودیم که سریع به حیاط برسیم و لحظه به هر صورت، ما همه
بودند و قرار بود امروز چهار تیمِ چهار  بندی کرده نکنیم. مسئولِ ورزشِ اُتاق و خودِ زندانیان از قبل تیم

ماند،  ای. اگر وقتِ اضافی در پایان می بازیِ هشت دقیقه یعنی دوتا کوچک بازی کنند؛ فره، فوتبالِ گلِن
کردند. مُتوجّه شدم  و کسانی که عالقه داشتند یارگیری و بازی می ،شد محسوب می ٣٠"وقتِ ملّی"

ها لباسِ ورزشی را از زیر، و  ها برایشان آورده بودند. اغلبِ بچّه خانواده کُن دارند، که ها گرم بیشترِ بچّه
کُن پوشیده بودند. البتّه کفشی در کار نبود، چراکه داشتنِ هرگونه کفش جُز دمپایی در  روی آن هم گرم

اش، از  شِ پهن و مُحکمی به پُشتلوبسته خریده بودند و با بستنِ کج ها دمپاییِ زندان ممنوع بود. بعضی
کردند. باالخره، پاسدار درِ  رهنه بازی میای هم فقط پابهکردند. عدّ عنوانِ کفشِ ورزشی استفاده می آن به

ها را بیرون تویِ راهرو ریخت. هرکسی که نیاز داشت یک جُفت  اُتاق را باز کرد و کارگریِ روز دمپایی
دوید. وقتی ما به  طرفِ تهِ بند می به  بسته پوشید و سپس از طرفِ سمتِ راستِ راهرو چشم دمپایی می

جا که  شدیم. آن ٣طرفِ پایین رفتیم و واردِ حیاطِ هواخوریِ شمارۀ  پلّه به داالنِ تهِ بند رسیدیم، از راه
ایِ  دقیقه کوچکِ هشت بندها را برداشتند و دو تیمِ اوّل بازیِ فوتبالِ گُلِ ها بالفاصله چشم رسیدیم، بچّه

 د.  خود را شروع کردن
شدم.  قسمتِ وسطیِ  زدم و با برخی از زندانیان بیشتر آشنا می آن روز  من در حیاط فقط قدم می

شده هم  حیاط آسفالت شده بود، و در یک سمتِ حیاط هم باغچۀ کوچکی وجود داشت. قسمتِ آسفالت



  159   نشیبرفرازوجلد نخست؛ راه پُ

 

بازیِ فوتبالِ اُتاق  کوچک بازی کرد. امروز نوبتِ شد در آن فوتبالِ گلِ جایِ تورِ والیبال داشت و هم می
کرد و فوتبالیستِ بسیار خوبی هم بود. من هم  ها بازی می بود. جمشید سپهوند در یکی از تیم

فوتبالیست بودم و تصمیم داشتم که در روزهای بعدی شروع به بازی کنم. آن روز  جمشید سپهوند 
ای از حیاط به  تم. داور در گوشهای بازی کنم، ولی من نپذیرف جایِ او چند دقیقه  کرد که به اصرار می

گفت مدتّی پیش تصمیم گرفت که در حیاط بیشتر  بدنی مشغول بود. می های نرمشی و ورزشِ حرکت
به کارِ دویدن و نرمش بپردازد و فعالً دیگر فوتبال و والیبال بازی نکند. تدریجاً که در حیاط با برخی 

بیشترشان هوادارِ سازمانِ فداییان اکثریّت هستند. درواقع،  دیدم که شدم، می های اُتاق آشنا  دیگر از بچّه
خلق، دو نفر از سازمانِ  ، یک نفر از سازمانِ مُجاهدینِاقلیّت در این زمان در این اتاق دو نفر از فداییانِ

، سه نفر پیکار، یک نفر از سازمانِ کوموله، یک نفر از سازمانِ توفان، یک نفر با اتّهامِ گروهِ کارگرانِ مُبارز
 ، چند نفر بدونِ اتهّام، و بقیّه از سازمانِ اکثریّت بودند. از سازمانِ ما، دو نفر از حزبِ توده

 
٥ 

رضا ادیبی، رضا آجُرپِی،  هرداد پاکزاد، غُالماهلل مُعینی، بهروز سُلیمانی، م با یادِ هبّت
 عمتی، اصغر قُباخلو...امیرساعد ن

از هوادارانِ سازمانِ اکثریّت و حُدوداً  ٣١رضا )سیروس( ادیبی تاق، غُالمیکی از زندانیانِ قدیمی در این اُ
رسید. بچّۀ تهران ولی  احوال به نظر می سمی مریضلحاظِ ج قّد والغر، و به ی کوتاهساله بود.  ادیب چهل

بازداشت شده بود. گویا افرادی از  ٦١دراصل آذری بود.  ظاهراً شُغلِ کارمندی داشت، و در سالِ 
ظاهراً  ،موقعِ بیرون آمدن از ادارهدهند؛  بِ منطقۀ محّلِ کارش لُو میاش او را به کُمیتۀ انقال دارها

یابند. به این دلیل، او را دستگیر  گردند و اعالمیّۀ سازمانِ اکثریّت را پیشِ او می پاسدارها او را می
عنوانِ هوادارِ سازمانِ  بود و فقط به آورند. او در ارتباطِ تشکیالتی دستگیر نشده کنند و به اوین می می

گونه افراد عُنوانِ  کشید. در اوین به این اکثریّت، بدونِ حُکم، بیش از سه سال بود که در اوین حبس می
گونه زندانیان، که مدرکی  داده بودند. دادستانی و دادگاهِ انقالب در ابتدا برای این "تا اطالّعِ ثانوی"

کرد. البتّه هنوز هم  صادر می "بازداشت تا اطالّعِ ثانوی"کمی مُوقّتی مبنی بر شان موجود نبود، حُ علیه
ها را پیشِ دادستان یا  ها طبقِ همان دستورها در زندان مانده بودند. هر از گاهی، این ها این بعد از سال

های  اورها و فعالیتخواستند که در جمعِ زندانیان ب ها می های قضایی از آن بُردند و مقام دادیارِ زندان می
را محکوم نموده و اعالمِ انزجار کنند. این زندانیان هم با  مامیِ مُخالفینِ جُمهوریِ اسالمیخودشان و ت

اند، و دلیلی ندارد که خودشان و دیگران را محکوم  این استدالل که کاری علیهِ جُمهوریِ اسالمی نکرده
تا "گفتند که  ها می د. دادستان و دادیار هم درمقابل به اینرفتن کنند، زیرِ بارِ این خواستِ دادستانی نمی

 باید در بازداشت بمانند.   "اطالّعِ ثانوی
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به  ٦٢به هر صورت، ادیبی را ابتدا مُدتّی در یکی از بندهای قدیمِ اوین نگه داشتند، و بعد هم در سالِ 
گونه محکومّیتی، در این  اشتنِ هیچگاه مُنتقل کردند. حاال هم حُدودِ دو سالی بود که بدونِ د آموزش

بُردند، و چون او خواستِ  اُتاقِ دربسته مانده بود. هرسال، یکی دو بار او را پیشِ دادستان و دادیار می
گونه زندانیان، محکومیّتی نداشتند تا  شد. این ت در زندان ماندگار میپذیرفت، به این علّ ها را نمی آن

 ها سرِموضعی و ز دیدِ دادستانی، آنضمن، ا حصار مُنتقل شوند. در قزل زندانِ دار به مانندِ زندانیانِ حُکم
از احترامِ  و فردی باشخصیّت و مُحکم و آرام و متین، ،٦٤لجباز و خطرناک بودند. ادیبی پیرمردِ اُتاقِ 

 خوبی هم در اُتاق برخوردار بود.
 "تا اطالّعِ ثانوی"ساله، و مانندِ ادیبی زندانیِ   جوپن هم از هوادارانِ سازمانِ اکثریّت، حدوداً بیست "رصاب"

 کشید. باالتنۀ دستگیر شده بود و دو سال و اندی بود که بالتکلیف در اوین حبس می ٦٢بود. او در سالِ 
بتال به بیماریِ فلجِ اطفال، یکی از پاهایش از دورانِ کودکی ضعیف و بسیار قوی داشت، ولی به دلیلِ ا

کرد. برای  ویژه برای راه رفتن، استفاده می پایِ فلزّی برای ایستادن، و به یست که از کُمکبا ناقص بود. می
ها بود که خودش و  پوشید. مدّت اش را می پایِ فلزّی بایست کُمکگاه، می بیرون رفتن از اُتاق یا آموزش

اند کفشِ مخصوصی ا بتوکردند تا مسئوالنِ زندان او را پیشِ مُتخصّصی بفرستند، ت اش تالش می خانواده
داد، و برآوردنِ این خواستِ او را مشروط به اظهارِ  امّا زندانبان تن به این کار نمی برای ورزش بگیرد؛

 کرد.  صابر هم بچّۀ تهران، ولی دراصل آذری بود.   ندامت و اعالمِ انزجار از طرفِ او می
بود. جوانی بود با رنگِ پوستِ روشن و  "عِ ثانویتا اطالّ"هم هوادارِ سازمانِ اکثریّت، و زندانیِ  "اصالن"

های درویشیِ آن  اش دراصل اهلِ کرمانشاه، و گویا متعلّق به یکی از فرقه موهای نسبتاً بور. خانواده
لمی و فرهنگی و اجتماعی و تاریخی، اطالّعاتِ عُمومیِ فراوانی های ع طقه بودند. اصالن در زمینهمن

 بُرد. سر می  اوین به د که بالتکلیف در این اُتاق و در زندانِداشت. او هم دو سالی بو
تر بود. او تقریباً سه سالی بود  جوانی الغراندام و شوخ و باحال، و در این اُتاق از همه جوان "یکاووسک"

سالُن در همین  ٦٧در جهنّمِ اوین حبس بود.  گویا ابتدا در اُتاقِ  "تا اطالّعِ ثانوی"عنوانِ زندانیِ  که به
آورند.  می ٦٤زنند و سپس به اُتاقِ  کشند و کُتکِ مُفصّلی می بود. بعداً او را تنبیهی از آن اُتاق بیرون می

ها  شد که در همین اُتاق بود. جوانِ بسیار شُجاع و زرنگ و باجُرئتی بود. بچّه حاال هم دو سالی می
که مادرش همیشه در مُالقات به زندانیان گفتند  تر است. می ش از خودش هم باجُرئتگفتند که مادر می

آوری و سپس در مُالقات به زندان  ها را در بیرون جمع دهد و تمامیِ خبرهای دیگر خانواده روحیّه می
 کند. مُنتقل می
بود، بنابراین در این اُتاق  ٣٢"ژیمهدور"وهشت سال داشت؛ چون زندانیِ  پهوند حدوداً بیستجمشید س

دار و کادرهای سازمانِ ما  اش، از اعضای مسئولیّت آمد. در زمانِ دستگیری شُمار می ترین فرد به باتجربه
کتر هوشنگ اعظمی بازداشت گی در ارتباط با گروهِ د ساله دهدر سّنِ پانز ،٥٣بود. در زمانِ شاه، در سالِ 

نظامی به آباد و سپس در همین کُمیتۀ مُشترک بازجویی و شکنجه شد. سپس در دادگاهِ  و در خُرّم
راهِ تعدادی  اش به حّداکثر مُجازاتِ مُمکن، یعنی پنج سال حبس، محکوم گردید. به هم دلیلِ سّنِ پایین
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بعد از آزادی، در   گیریِ جُنبشِ انقالبی آزاد شد. و پس از اُوج ٥٧دیگر از زندانیانِ سیاسی در سالِ 
داشت. پس از  آن شهر نقشِ مُهمی  منوچهرآبادِ آباد به فعالیتِ انقالبی پرداخت و در تسخیرِ پادگانِ خُرّم

اجراییِ نخستین  انقالب در تشکیالتِ لُرستانِ سازمانِ فداییان فعالیت کرد و سپس به عُضویّتِ هیأتِ
 کُمیتۀ ایالتیِ شاخۀ لُرستانِ سازمانِ فداییان درآمد.  

راهِ تعدادی دیگر  رکت کرد و به همآباد ش در مراسمِ چهلُمِ سیامک اسدیان در خُرّم ،٦٠ماهِ سالِ آبان
گان در  کرد پس از تفتیشِ اولیّه از دستگیرشده گونه که خودش برایم تعریف می دستگیر شد. آن

کنند، و او چند ماهی را باز در  آباد، تعدادی از جمله او را به تهران و به کُمیتۀ مُشترک مُنتقل می خُرّم
گونه فعالیتِ تشکیالتی ندارد و سیامک اسدیان را از  گوید که هیچ ها می ماند. در این بازجویی جا می آن

شناخت و برای احترام سرِ قبرش رفته بود. به گفتۀ خودش، تمامیِ افرادِ وابسته به سازمانِ  قدیم می
اقلیّت، که باهم در آن مراسم دستگیر شده بودند، در بازجویی شهادت دادند که جمشید سپهوند 

توانستند  گونه وابستگی هم به سازمانِ اقلیّت ندارد. ظاهراً چون بازجوها نمی یچتشکیالتی نیست و ه
گفت که به هیچ تشکیالتی وابسته نیست، باالخره  تشکیالتیِ او را ثابت کنند، و خودش هم می وابستگیِ

 کنند.   پس از مُدتّی او را رها می
ای از  با انتشارِ بیانیّه ٦٠ در ماهِ آذرِ سالِن دستگیری با کادرها و اعضایی که جمشید سپهوند قبل از آ

وجود آوردند، در ارتباط  آذر( را به ١٦خلق )پیروِ بیانیّۀ  سازمانِ اکثریّت جُدا شدند و سازمانِ فداییانِ
عنوانِ عُضوِ هیأت اجراییِ کُمیتۀ ایالتیِ  اش به صُفوفِ این سازمان پیوست و به بود. مدتّی پس از آزادی

ماهِ سالِ  ونیم بعد، در آبان سال ضمن ازدواج کرد. حُدودِ یک عالیت پرداخت. در این دوره، درتهران به ف
آذر، او را هم دستگیر کردند. در این ضربه، غیراز  ١٦ ای به تشکیالتِ سازمانِ فداییانِ در ضربه ،٦٢

از کادرهای رهبری  جمشید سپهوند دو نفر از کادرهای رهبریِ سازمانِ ما نیز دستگیر شدند. یکی دیگر
بیش از دوازده یا سیزده طورِ کلّی،  اش آمدند، دست به خودکُشی زد.  به هم، موقعی که برای دستگیری

ن ضربه دستگیر نشدند. البتّه بعداً روشن شد که اگر شانس یاری نکرده بود، نیروهای اطالّعاتِ نفر در آ
 تِ سازمانِ ما را کشف و نابود کنند.  شدند که در همان ضربه تمامیِ تشکیال سپاه مُوفّق می

های امنیتّی خانۀ خودش را ترک کرد و با  به هر صورت، قبل از این ضربه جمشید سپهوند به دلیل
همسرش پیشِ یکی از اعضای سازمان رفتند تا موقتاً در خانۀ او بمانند.  ظاهراً نیروهای اطالّعاتِ سپاه 

شرکتِ خُصوصی  خانۀ مرکزیِ سازمان را، که ظاهراً زیرِ پوششِ یکاصطالح دبیر از طریقی ابتدا محّلِ به
بعد هم از طریقِ تعقیب و مُراقبت خانۀ این عُضوِ سازمان را، که جمشید و  کنند، و بود، پیدا می

های دبیرخانۀ  یکماندند. نیروهای سپاه خانۀ این عضو را که گویا یکی از پ اش می همسرش حاال در خانه
سپس به منزلِ  و گیرند، آمدها را تحتِ نظر می و ِ رفت کنند و تمامی ها کنترل می تد، مدّسازمان هم بو
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خانه و همسرش به این شکل به دستِ پُلیس  راه با صاحب ریزند. جمشید سپهوند و همسرش هم او می
 شوند. اوین انتقال داده می گی به زندانِ اُفتند و همه می

راه مُتوقّف شد، و بقیّۀ ما آن موقع شانس آوردیم و  ند که در نیمهبه سازمانِ ما هرچ ٦٢ضربۀ سالِ 
طوری که در باال گفتم، ظاهراً اطالّعاتِ  دستگیر نشدیم، امّا به هر حال ماجرایی بسیار تلخ داشت.  همان

های رُفقایی که با آن  آمدها و فعالیت و رفت سپاه از طریقی محّلِ دبیرخانۀ سازمان را کشف و تمامی 
رکز در ارتباط بودند را زیرِ نظر گرفته و افرادِ زیادی را هم احتماالً شناسایی کرده بود. با اندکی کارِ م

ای  های تشکیالت را کشف و با ضربه شدند که تمامیِ بخش ها احتماالً موفّق می اطالّعاتیِ بیشتر آن
در سیستمِ  موجود ذاتیِ ظمیِن آهنگ سازمانِ ما را مُتالشی کنند. امّا به دلیلِ بی سرتاسری و هم

اطالّعاتیِ رژیم، و فعالیت و رقابتِ نهادهای مُوازیِ اطالّعاتی در آن دوره، ظاهراً مانعی در این راه ایجاد 
شده و باسابقه را در  اش معموالً زندانیانِ توّابِ شناخته شد. در آن دوره، الجوردی و دارودسته

ها فعّالینِ سیاسی را  گرداندند، تا آن در سطحِ شهرِ تهران می نشاندند و های گشتِ دادستانی می ماشین
مورانِ گشتِ دادستانیِ ٴما ٦٢فده یا هیجدهِ آبانِ سالِ و بدهند. از قرارِ معلوم، روزِ هشناسایی کنند و لُ

کارگر  انقالب با توّابی به نامِ ناصر یاراحمدی، از زندانیانِ زمانِ شاه که حاال در رابطه با سازمانِ راهِ
هایِ میدانِ  دستگیر شده بود، مشغولِ شکارِ فعّالینِ سیاسی بودند. گویا ناصر یاراحمدی در طرف

اهلل مُعینی )هُمایون(، یکی از کادرهای رهبریِ سازمانِ ما را موقعِ سوار یا پیاده  بتوپنجِ شهریور ه بیست
، و ظاهراً مُستّقل "تصادُفی". این اتفّاقِ گیرند موران هُمایون را میٴکند، و ما شدن از ماشین شناسایی می
دنبالِ آن تعطیلیِ قرارها یا تغییرِ  و به اعالمِ خطرِ جدّی در تشکیالتِ مااز کارِ اطالّعاتیِ سپاه، سببِ 

شد. احتماالً این اقدامِ  بسیاری از کادرهای رهبریِ سازمانجاییِ اضطراریِ  به ها و جا ها و جلسه فعالیت
چنین سبب شد که نیروهای اطالّعاتیِ سپاه  و دستگیری و انتقال هُمایون به اوین، هم گشتِ دادستانی

ره رها کنند، و به دستگیریِ کا آوریِ اطالّعاتِ بیشتر برای ضربه زدن به سازمانِ ما را نیمه کارِ جمع
 و اجباراً اقدام کنند.   ای قانع، زودهنگامِ عدّه

شده حمله  ه دفترِ دبیرخانۀ سازمان و تمامیِ دیگر امکاناتِ شناسایینیروهای اطالّعاتِ سپاه بالفاصله ب
های دبیرخانۀ سازمان، جمشید سپهوند و همسرش هم  بُردند؛ در جریانِ حمله به خانۀ یکی از پِیک

دستگیر شدند. پُلیس از طریقِ تعقیب و مُراقبت آپارتمانِ بهروز سُلیمانی، یکی دیگر از کادرهای رهبریِ 
را هم پیدا کرده بود. وقتی گروهِ ضربتِ سپاه زنگِ درِ آپارتمانِ بهروز سلیمانی در طبقۀ پنجمِ  ،سازمان

گونه  های آن افراد بدونِ هیچ کند، و با دیدنِ چهره زنند، گویا خودش در را باز می ساختمان را می
ودش را از پنجرۀ سرعت خ اش، به زدۀ همسر و فرزندان یرتگردد و در جلویِ چشمانِ ح ی برمیمُعطّل

زند. بهروز  کند و دست به خودکُشیِ سیاسی می آپارتمان در طبقۀ پنجمِ ساختمان، به پایین پرت می
دانست که اگر زنده به دستِ  ویژه در شاخۀ کُردستانِ فداییان، داشت. می ای طوالنی، به سلیمانی سابقه

رسد که او  . به نظر میدارند نمیبر  و دستکنند، از ااو را نابود ن ها تا شخصیّت و انسانیّتِ پُلیس بیُفتد، آن
اش را در طبقۀ پنجم گرفته بود تا  داشت، و احتماالً به همین دلیل هم خانه  از قبل چنین تصمیمی
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شانس و امکان این کار را داشته باشد، و به جالّدانِ جُمهوریِ اسالمی شانسی ندهد که او را هم مانندِ 
کاری وادار کنند. از طرفِ  زان، با شکنجه و فشار به اعتراف و انزجار و مُصاحبه و همبسیاری دیگر از مُبار

خواست به دستِ پُلیس  دیگر، او که از مسئوالنِ دبیرخانۀ سازمانِ ما بود، اطالّعاتِ زیادی داشت که نمی
 بیُفتد. 

 هروز سلیمانی هم بادر مجموع، در این ضربه تعدادی از اعضا و کادرهای سازمان دستگیر شدند، و ب
و حّداقل در آن مقطع  ،امّا بقیّۀ سازمان از زیرِ ضرب خارج شد خودکُشیِ سیاسی از میانِ ما رفت؛

هرداد ، و بعد از یکی دو روز انتظار، مدنبالِ ناپدید شدنِ هُمایون گیِ ما جانِ سالم به در بُردیم. به همه
تیِ سازمان که هنوز از دستگیریِ همایون اطالعِ قطعی پاکزاد، یکی از کادرها و مسئوالنِ اُمورِ امنیّ

همایون قبالً از  ها سر بزند. ظاهراً همسرِ رود تا به خانۀ آن هُمایون می نداشت، گویا برای کُمک به همسرِ
جا را تحتِ نظر داشت.  هرداد پاکزاد پُلیسِ امنیّتی هنوز آنارج شده بود، امّا از بدشانسیِ مآن خانه خ

اش، و پس از  نیم بعد از دستگیری و سال جا به دام اُفتاد و دستگیر شد. یک که، او هم در آن نخالصه ای
 به دستِ جالّدانِ رژیم اعدام شد. ٦٤های فراوان، مهرداد پاکزاد باالخره در سالِ  تحمّلِ شکنجه

خودشان را طبقِ توجیهی که از قبل باهم تنظیم کرده بودند، قرار بود که جمشید سپهوند و همسرش 
اند. بر این اساس،  خانه معرّفی کنند و بگویند که از اُستانِ لُرستان آمده دوستان و مهمانانِ صاحب

خانه  گفت که دوستِ صاحب می و پذیرفت، جمشید سپهوند پس از دستگیری ابتدا هیچ چیزی را نمی
امّا باالخره در جریانِ  است و چند روزی مهمانِ او بوده است و اطالّعی از هیچ چیزِ دیگر ندارد.

ها هُویّتِ واقعیِ او رو شد و برای بازجویان مشخّص گردید که جمشید سپهوند یکی از مسئوالنِ  بازجویی
قدر او را زدند تا کارش  ای بُردند. با کابل آن گاه، او را به زیرِ شکنجۀ وحشیانه داخلیِ دبیرخانه است. آن

برگرداندند، و باز زیرِ فشار و شکنجۀ  ٢٠٩دوباره به بندِ  به بهداریِ اوین کشید. سپس از بهداری
 بیشتری قرار دادند.  

روزی "کرد:  جمشید سپهوند دربارۀ دیدارش با هُمایون در آن روزهای بازجویی چنین تعریف می
ن هوش رویِ تختِ شکنجه اُفتاده بودم. ناگهان بازجوها سرم را بُلند کردند، دیدم که هُمایو حال و بی بی

بندِ مرا کمی باالزدند تا بتوانم هُمایون را  ها چشم اند.  آن جا آورده را رویِ یک برانکاردِ بهداری به آن
توانست روی پاهایش بایستد یا راه  شده بود، ظاهراً نمی والش و پانسمان ببینم. هُمایون پاهایش آش

ام و شُمرده شروع به صحبت کرد و برود. سربازجو از هُمایون خواست که با من صحبت کند. هُمایون آر
کردم  هُمایون  خواستم شروع به گریه کنم، چراکه فکر می تا این را شنیدم می ʻ...جمشید جان،  ۥ: گفت

ما ضربه ...  ۥ: اش ادامه داد گونه به صحبت خواهد از من تقاضا کند که کوتاه بیایم.  امّا همایون این می
گفت،  جا را بسیار آهسته و شُمرده می هُمایون که تا این ʻیم، ... ا ایم و چند نفر دستگیر شده خورده

 .ʻ...های سازمانی برخورد کُن  تو فقط در چهارچوبِ ضابطه ... ولی ۥ: مانند گفت سُرعتی بی ناگهان با 
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ون بُلند بازجوها بالفاصله او را رویِ زمین انداختند و با پوتین و شالّق بر سر و تنِ او کوبیدند. فریادِ هُمای
 شان از اُتاق بیرون بردند. ک زدند، و کشان دان وحشیانه او را میم را کباب کرد. جالّو دل شد،

من  امّا همین صحبتِ کوتاهِ همایون کُمکِ زیادی به" اش گفت: جمشید سپهوند در ادامه صُحبت
طوری  ، آنها و اعضامامیِ کادراند و نه ت کمی از افرادِ سازمانی دستگیر شده کرد. اوّالً فهمیدم که عدّۀ می

ها و خّطِ مشیِ سیاسیِ  کردند. ثانیاً فهمیدم که هُمایون در چهارچوبِ موضع که بازجوها وانمود می
ها  پذیرفته و از آن ها را  آن کرده و فقط شده و علنیِ سازمان در زمانِ دستگیریِ خودش برخورد  اعالم

گونه عمل بکنم. این نوع  داد که من هم همان هنمود مینموده است. یعنی او دراساس به من ر فاع د
  ".داشت ای فشار را از رویِ هردویِ ما برمی لحاظِ سیاسی، تا اندازه گیری، به موضع

دانست که آیا غیر از هُمایون فردِ دیگری از کادرِ رهبریِ سازمان  جمشید سپهوند در این زمان هنوز نمی
دانست که بهروز سُلیمانی، که از مسئوالنِ کّلِ دبیرخانه و  چنین نمی هم دستگیر شده است یا نه؟ او هم

جایی که بهروز سلیمانی و او از  مسئولِ مُستقیمِ جمشید سپهوند هم بود، خودش را کُشته است. از آن
خواستند جمشید  مسئوالنِ دبیرخانه بودند، حاال که بهروز سلیمانی دیگر زنده نبود بازجوها طبعاً می

گفت که  کاری بگیرند. جمشید سپهوند می توانند از او اطالّعات و هم را بشکنند تا هرچه می سپهوند
مشهد به اوین منتقل شده بود، و او را از  یکی از زندانیانِ توّابِ مُتعّلق به سازمانِ اکثریّت که از زندانِ

های  دی را از فعالیتهای زیا نویسیِ مُفصّلی کرده و مسأله شناخت، درموردِ او تک ها می گذشته
امّا با این حال جمشید سپهوند زیرِ فشارِ  شناسانده بود. کامالً به بازجوها او را  و اش رو کرده، گذشته

 کند. ای می بازجویی مُقاومتِ جانانه
سابی شالّق زدند و به زنجیر ح ٢٠٩جمشید سپهوند را در زیرزمینِ بندِ  ٦٣دوباره در عیدِ نوروزِ سالِ 

تا پانزدهمِ فروردین مرا "کرد:  گونه تعریف می رود که او در این باره ماجرایی را این یادم نمی کشیدند.
نظرم صد کیلو وزن  که هرکدام به کم سرتاسرِ از پا تا کمرم باد کرد، طوری سرِپا به زنجیر کشیدند. کم

نیستند. در همین روزها، در ام وصل  کردم پاهایم دیگر به بدن حال بودم، و احساس می داشتند. کامالً بی
داشتند. پدرِ بچّه ظاهراً زیرِ  در همان راهرو نگه می  بسته مادر و فرزندی را هم چشم ،٢٠٩زیرزمینِ بندِ 

کرد فرزندش صدای ضَجّه و فریادِ پدرش را نشنود و  بازجویی و شکنجه بود، و مادرِ بیچاره سعی می
 بندش را درآورد و راه اُفتاد؛ ابتدا فقط دوُروبرِ االخره چشماحیاناً نشناسد. پس از مُدتّی، این بچّه ب

کرد  عوا میرفت. پاسدارِ نگهبان هر از گاهی او را د طرف می طرف و آن کرد، و این خودشان را بررسی می
شد، این بچّه دوباره راه  نمود، امّا تا پاسدار سرش گرمِ کار می و هردو را تهدید می بُرد و پیشِ مادرش می

حال بودم، ولی دیدنِ این بچّه به  که شدیداً بی اُفتاد.  پس از مدتّی، باالخره او به سُراغِ من آمد؛ با آن یم
کاوی انگشتی به  داد. او به من نزدیک شد، و پس از کمی تماشا از روی کُنج من روحیّۀ عجیبی می

لطیفِ این  های دست ویژه اثرِ بهحساسی در پاهای خودم نداشتم، و ایِ بادکردۀ من زد. من تقریباً اپاه
طوری هستند؟ بعد  اند، و چرا پاهایم آن فهمیدم. او از من پُرسید که چرا مرا آویزان کرده بچّه را ابداً نمی

جا، او را دیگر ندیده است. سئواالتِ  جا است ولی بعد از آمدن به این هم گفت که پدرش هم همان
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جا بُردند.  زد و رفت. چند ساعت بعد، او و مادرش را از آندیگری هم از من کرد، و کمی با من گپ 
 ".دانم پدرش کی بود، و بر سرش چه آمد نمی

مُنتقل  ٦٤گاه و اُتاقِ  ، باالخره جمشید سپهوند را به آموزش حُدودِ یک سال و اندی پس از دستگیری
ین اُتاق به دادگاه رفته بود، ولی های اخیر از هم و یک بارِ دیگر هم در ماه ٢٠٩کردند. او یک بار از بندِ 

عتمادِ همه بود. فردی در اُتاق دوست داشتند، و موردِ اهنوز هم حُکمی نداشت. جمشید سپهوند را همه 
برخورد که با همه  کاری خوب و انسانی خوش اخالق و صبور و تُند و تیز و باهوش بود. ورزش خوش

 اش، فردی بسیار باتجربه و پُخته بود. نسبتاً جوان وسالِ رغمِ سنّ زندانیان هم ارتباطِ خوبی داشت. علی
دستگیر شده بود.  ٦٣ماهِ  گونه که قبالً گفتم، از زندانیانِ هوادارِ سازمانِ ما بود که در بهمن یاشار، همان

تصمیم گرفت که  ٦٣هر و آبانِ ود. به گفتۀ خودش، بعد از ضربۀ مشدۀ تهران ب دراصل آذری ولی بزرگ
ها بکند. ظاهراً توانست  یِ تشکیالت در تهران رابطه بگیرد تا هر کُمکی که از دستش برآید به آنبا بقایا

ارتباطی هم با بخشی از تشکیالت برقرار کند. گویا از طریقِ این رابطه قراری هم با او تنظیم شد، که او 
شدند.  یاشار بعداً در جا دستگیر  سرِ آن قرار رفت. هم خودش و هم کسی که با او قرار داشت، همان

چوبیان است. بعد از  بازجویی فهمید کسی که سرِ قرارِ او آمد و با او دستگیر شد، نامش کامبیز گُل
چوبیان را  گاهِ اوین و از طریقِ یاشار، من اوّلین بار نامِ کامبیز گُل در آموزش ٦٤هشت ماه تازه در اُتاقِ 

ستگیر شده است. بعد از دیدنِ خودِ کامبیز در این بند، تازه ماه د شنیدم و فهمیدم که او در ضربۀ بهمن
اش در سازمان  یکی از اعضایِ کُمیتۀ ما است که من مسئول و رابط "نادر"مُتوجه شدم که او همان 

ام در ماهِ آبان، من در بازجویی برایش قراری الکی دادم و او دستگیر نشد، ولی  بودم. پس از دستگیری
ماه  ماه دستگیر کردند. جالب اینست که بازجوها از بهمن اش باالخره او را در بهمن الیتگویا در ادامۀ فع

که او را گرفتند تا این زمان، یعنی خردادماه، حتّا یک کلمه هم درموردِ نادر )کامبیز( با من صحبت و یا 
قضیّه را در آن زمان  از من بازجویی نکردند و این موضوع را کامالً از من مخفی نگه داشتند! چراییِ این

 ٣در سالُنِ  ٦٢چوبیان را به اُتاقِ  دانم. در روزهای بعد، فهمیدیم که کامبیز گُل نفهمیدم، و هنوز هم نمی
 اند.  آورده

گرفت، و ظاهراً قرارشان را هم از  کارِ کامبیز زنگ زد و با او تماّساش به محّلِ  یاشار گویا از تلفنِ خانه
بود. وقتی هر دو نفر  د. قرارشان در جنوبِ شرقیِ تهران در یک تلفنِ عُمومی همین طریق تنظیم کردن

جا مُنتظرشان بودند، بالفاصله  به گیشۀ تلفن رسیدند، اعضایِ گروهِ ضربت که ظاهراً از قبل در همان
ها را دستگیر کردند. کامبیز گویا با خودش مقداری اسناد و نوشته و غیره داشت و یاشار دید که  آن

خواست به یاشار بدهد  همه به دستِ پُلیس اُفتاد. در بینِ آن مدارک، ظاهراً قراری هم بود که کامبیز می
احتمالِ  کرد که تلفنِ خانۀ خودش یا به تا از آن طریق او به تشکیالتِ تهران وصل شود. یاشار فکر می

یق قرارشان لو رفته بود. امّا در این شد، و از این طر چوبیان کُنترل می زیاد تلفنِ محّلِ کارِ کامبیز گُل
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ها آیا واقعاً کُنترلِ تلفن توسّطِ پُلیس بود،  زمان هنوز مُشخّص نبود که علّتِ لُو رفتنِ قرار و دستگیریِ آن
که علّتِ دیگری داشت. در هر صورت، این دو نفر را مُستقیم به کُمیتۀ انقالبِ میدانِ بهارستان  یا این

جا شروع کردند. از همان اوّل، در کُمیتۀ بهارستان، کامبیز  ها را در همان ولیّه از آنبُردند و بازجوییِ ا
خواست نشریّه بگیرد. یاشار خودش هم همین را گفت. یاشار را  ای نیست و فقط می گفت که یاشار کاره

را در اُتاقِ شکنجه درِ اُتاقِ شکنجه نشاندند. بنابراین، وقتی کامبیز  در بهارستان کُتک نزدند و فقط پُشتِ
شنید. باالخره صبح هر دو را روانۀ کُمیتۀ مُشترک کردند.  زدند، یاشار فریاد و نالۀ او را می شالّق می

گفت که یک روز وقتی در راهرو مُنتظرِ بازجویی بود،  یاشار را در کُمیتۀ مُشترک هم شکنجه ندادند. می
آوردند. در حالی که پاهایش  ز اُتاقِ شکنجه بیرون میچوبیان را ا بند دید که کامبیز گُل از زیرِ چشم

ظاهراً بعد از  "پذیرم. من ارتباط داشتم، من ارتباط داشتم. پذیرم، می می"زد:  وپار بود، مُدام داد می لَت
شکنجۀ زیادی باالخره کامبیز ارتباط گرفتنِ مُجدّد با یکی از مسئوالنِ دستگیرنشدۀ تشکیالتِ تهران را 

ضمن   کرد، و در های سیاسیِ سازمان دفاع می .  یاشار خودش در کُمیتۀ مُشترک از موضعپذیرفت می
 گفت که او فقط هواداری ساده و غیرتشکیالتی است. می

اصغر قُباخلو از اعضا یا هوادارانِ تشکیالتِ حزبِ توده در گرمسار بود. دراصل آذری بود و با لهجۀ خاصّی 
دستگیر شد، در دادگاه از حزب توده دفاع کرد و به  ٦٢در سالِ کرد.  هم با ما تُرکی صحبت می

بسیار اهلِ شعر و  ٣٣یافت. پایان می ٦٤ماهِ سالِ  اش هم اسفند ونیم حبس محکوم شد. حُکم سال یک
ادبیّات و کار کردن روی دستورِ زبانِ فارسی بود. یک لحظه از بحث و بررسی و یادگیری و آموزشِ 

های  ای ماند. دوستِ نزدیک و صمیمیِ داور بود، و در این زمان آن دو نفر تنها توده میادبیّاتِ فارسی بازن
 اُتاقِ ما بودند.

کشان که  ها در زندان بود. جوانی از تبارِ زحمت داور از اعضایِ حزبِ توده و یکی از باصفاترین افرادِ آن
دستگیر  ٦٢سرتاسریِ حزبِ توده در سالِ آمیزی به حزبِ توده وفادار بود. داور در ضربۀ  صورتِ تعصّب به

شد. در بازجویی صادقانه و سرسختانه دفاع کرد و مقاومت نشان داد، کُتکِ زیادی هم خورد. دراثرِ 
طورِ  کامل، و از گوشِ دیگر  های مُتعدّدِ سیلیِ بازجویان، قُدرتِ شنواییِ خودش را از یک گوش به ضربه

هایی در گوشِ  گیری بود، ولی به دلیلِ ضعفِ شنوایی و مشکل پی رِکا حدّی از دست داد. داور ورزش تا
حدّی از دست داده بود. با این حال از همان دو سه روز بعد از وُرودم  اش را تا اش، تعادل و سُرعت درونی

کرد که با او در گوشۀ اُتاق به نرمش و ورزشِ روزانه بپردازم. من و او دوستیِ  به اُتاق، مرا تشویق می
ای بود که  هایش رفاقت و آشنایی طوری که قبالً گفتم یکی از دلیل خوبی باهم برقرار کردیم. البتّه همان

ترِ من، و از آن طریق با خانوادۀ ما داشت. داور دوتا بچّۀ زیبا و  ها پیش با برادرِ کوچک او از سال
را در موقعِ مُالقات دیدم. داور  هایشان را در اُتاق و بعد هم خودشان داشتنی داشت که ابتدا عکس دوست

که واقعاً باهم رابطۀ  ای بودند، و هم این و اصغر قُباخلو دائم باهم بودند. هم به این دلیل که هردو توده
 -های سازمانِ اکثریّتِ اُتاق، محفلِ سیاسی راه با بچّه ای هم رفقیقانۀ خوبی داشتند. این دو نفر توده
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بازتابی از سیاستِ وحدتِ فکری و سیاسی و تشکیالتیِ حزبِ  دادند؛ کیالتیِ خاصّی را تشکیل میتش
 توده و سازمانِ اکثریّت در بیرون از زندان.

دستگیر شده بود. او در رشتۀ ریاضیّات و  ٦٢اقلیّت، در سالِ  هران از اعضا یا هوادارانِ سازمانِ فداییانِم
یسانس داشت.  قدّی متوسّط داشت، موهای سرش های امریکا فوقِ ل علومِ کامپیوتری از یکی از دانشگاه

گیر بود. تیپِ جالب و حسّاس و نسبتاً نگرانی بود، ولی زود با  اش کلفت و چشم ریخته بود، ولی سبیل
دستی و دقیق و ظریف داشت. من و نظیری در کارهای فنّی و  خورد. تواناییِ بی ها جوش می انسان

اش برایم  هران درموردِ زندگی و فعالیت و دستگیریم وبی شدیم.هران در زندان باهم دوستانِ بسیار خم
از جوانی در ایران، و بعد هم در خارج، همیشه هوادارِ سازمانِ فدایی بودم. زمانِ "کرد:  چنین تعریف 

که سپس به هواداری  ،٥٩انقالب و بعد از آن هم به هواداریِ خودم ادامه دادم تا زمانِ انشعاب در سالِ 
اقلیّت پرداختم.  به دلیلِ پیدا نکردنِ شُغلی مُناسب در رشتۀ تخصّصیِ خودم، مجبور شدم به  یانِاز فدای

کردیم.   ملیّ زندگی میهای دانشگاهِ  رانی رو بیاورم.  با همسرم در خانۀ کوچکی در نزدیکی کارِ تاکسی
ها و  شتم. پس از درگیریهوادار با تشکیالتِ سازمانِ اقلیّت ارتباطِ غیرمُستقیمی هم دا عنوانِ به

های زیادی از سازمانِ اقلیّت، رُفقای تشکیالت با محدودیّت و کمبودِ  و دستگیری ،٦٠کُشتارهایِ سالِ 
ها از من خواستند که یکی از رُفقای سازمانی را مُوقتاً  رو بودند. آن زیادی ازنظرِ داشتنِ جاهای امن روبه

مشورت نمودیم و به توافق رسیدیم و یک نفر را برای مُدتّی  در خانۀ خودم جا بدهم. من و همسرم باهم
پیشِ خودمان نگه داشتیم. چند ماه بعد، تشکیالت این رفیق را به جایِ امنِ دیگری مُنتقل کرد. مُدتّی 

مورانِ اطالّعات به خانۀ ما ریختند، من و همسرم را بازداشت کردند. در ٴکه یک روز ما گذشت تا این
ماند، از کادرهای رهبریِ سازمانِ  ی معلوم شد آن رفیقی که برای مُدتّی در خانۀ ما میجریانِ بازجوی

اقلیّت است. گویا او در جایِ دیگری دستگیر شد، و در زیرِ بازجویی و شکنجه ظاهراً از خانۀ ما هم اسم 
ام. من  به او داده بُرد. البتّه او به بازجوها گفت که من هواداری بیش نیستم، و فقط امکانی برای ماندن

کردند.  هم در بازجویی همین را گفتم، و رویش هم ایستادم.  البتّه بازجوها این چیزها را باور نمی
باالخره هم اتهّامِ عُضوِ مُشاورِ کُمیتۀ مرکزیِ سازمانِ اقلیّت را به من نسبت دادند. دو سال و چهار ماه 

حال دادگاه رفته ام، ولی هنوز  ام. دو بار تابه تاق بودهاست که در اوین هستم، بیشترش را هم در همین اُ
 ".هم حُکمی ندارم

هران در اُتاق با منصور )کسی که باهم دوتایی در روزِ اوّل صورتِ مرا اصالح کردند(، جمشید سپهوند، م
ان( بسیار ) زندانیِ هوادارِ سازمانِ فداییان اقلیّت، و مسئولِ اُتاق در این زم "هاشم"امیرساعد نعمتی و 

 صمیمی و نزدیک بود.
شد. قدّی کوتاه ولی بدنی نسبتاً  وسال، همانندِ ادیبی، از پیرمردهای اُتاق محسوب می ازنظرِ سنّ "اُمید"

قوی و پُر داشت. از اعضایِ سازمانِ توفان بود و در امریکا تحصیل کرده بود. درواقع، بیشتر در 
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ادرِ سازمانِ توفان شده بود. اُمید تیپِ خاصّی بود که کُنفدراسیون فعالیت نموده و سپس عُضو و ک
چنین  طورِ کلّی تحصیالتِ پایینی داشتند، و هم کرد. با کسانی که به نظافت را تا حّدِ وسواس رعایت می

ها دُچارِ  راه با تمسخُر داشت. در برابرِ آن ها، رفتار و برخوردی نادُرست و تحقیرآمیزِ هم با شهرستانی
شتند، خودش را بینی بود. برعکس، در برابرِ کسانی که تحصیالتِ باالتر از او دا ر و خود بزرگنوعی غُرو

ش که دیگران با او شوخی کنند خوش طبع بود، امّا از این شُمرد. اُمید خودش شوخ فُرودست و کوچک می
و بدونِ امکانات، ربسته ویژه در اُتاقِ د دانست و این قضیّه در زندان، به آمد. چون زبانِ انگلیسی می نمی

های بدی که  صلتکرد. امّا به دلیلِ خ اق پیدا میمندانی در اُت آمد، عالقه عمتِ بزرگی به حساب مین
 رفتند.   اش نمی داشت، برخی در اُتاق ابداً به سُراغ

زندان،  طورِ کلّی در ویژه انگلیسی و فرانسه و آلمانی در این اُتاق، و به های خارجی به یادگیریِ زبان
های خارجی  ها، برای یادگیریِ زبان گاه ویژه در بازداشت گونه امکاناتی، به که هیچ نعمتِ بزرگی بود. با این

های خارجی، و  وجود نداشت، امّا زندانیان از هر وسیله و امکانی برای یاد گرفتن و یاد دادنِ زبان
کردند. وقتی من واردِ این اُتاق شدم، اُمید  می گُذراندنِ وقت و باال نگه داشتنِ روحیّۀ خودشان، استفاده

با امیر کالسِ تمرینِ مُکالمه، و با ادیبی و صابر و اصالن هم کالسی برای آموزشِ زبانِ انگلیسی داشت. 
 "رحیم"اش بد نبود، خودش هم کالسِ زبانِ انگلیسی در سطحِ ابتدایی با یاشار و  امیر، که انگلیسی

جویانِ پیروِ  فشاگریِ دانشاسنادِ ا"های  تاق یکی از شمارهبعِ موجود در این اُشروع کرده بود. تنها من
خاّصِ افغانستان بود، و چندین متنِ انگلیسی داشت که  بود. اتفّاقاً این شماره "امریکا سفارتِ–خّطِ امام

که  نبود، چونکردند. کاغذ و قلم هم در اُتاق موجود  ها برای کالسِ خودشان استفاده می ها از آن بچّه
دادند داشته باشیم. بنابراین، زندانیان با نُکِ سنجاق رویِ کاغذِ آلومینیومیِ درونِ جعبۀ سیگار  اجازه نمی

کردند. البتّه یک خودکار در اُتاق مخفیانه جاسازی شده بود که هاشم، مسئولِ  نوشتند و تمرین می می
 اُتاق، مُراقبت از آن را به عُهده داشت.

ای  مید تا فهمید که من هم امریکا بودم و دُکترای ژنتیک دارم، فوری نزدیک شد و با من رابطهخُالصه، اُ
هایی که من در کالیفرنیا بودم او  برقرار کرد. مُدتّی بعد، روزی در حینِ صحبت با او فهمیدم در سال

شهر و  آمده است. من در آن کردم، می چندین بار به شهری که من در آن زندگی و تحصیل می
گفت که در همان رابطه هم بود که او  جویانِ ایرانی بودم. اُمید می دانشگاه، مُدتّی دبیرِ انجمنِ دانش

قدر کوچک است. زمانی ما هردو در امریکا بودیم  کرد. واقعاً که دُنیا چه آمد می و پنهانی به آن شهر رفت
ها، در اُتاقی دربسته در  حاال پس از سالشناختیم.  دیگر را نمی کردیم ولی هم و فعالیت و تحصیل می

دیگر را غیرمُستقیم  که شاید هم ها، و این گاهِ اوین به هم رسیده بودیم و دربارۀ آن زمان آموزش
 کردیم.   شناختیم، صحبت می می

تعدادِ معدودی  ١٣٥٢یویس در کالیفرنیا تا سالِ بود: در شهرِ دانشگاهی و کوچکِ دداستان از این قرار 
کردند که کلوپی هم برای تفریح و کارهای جمعیِ خودشان داشتند. این  ایرانی تحصیل می جوی نشدا

کرد. با باال  گونه ارتباطی برقرار نمی جویان هم هیچ کلوپ جنبۀ سیاسی نداشت و با کُنفدراسیونِ دانش
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عُلومِ رژیمِ شاه از درآمدهای رفتنِ ناگهانیِ قیمتِ نفتِ خام و افزایشِ تولید و درآمدِ نفتیِ ایران، وزارتِ 
جویانِ شاگردِ اوّل و مُمتازِ  ویژه  به دانش جویان، به های تحصیلی به دانش نفتی شروع به دادنِ بورس

جویان در اروپا و امریکا تحصیالتِ خودشان را ادامه دهند و  شان این بود که دانش دانشگاهی نمود؛ هدف
رفتند  جویانی که به خارج می ین امر سبب شد که تعدادِ دانشتکمیل کنند و بعد به ایران برگردند. ا

ناگهان جهشی بزرگ پیدا کند. خودِ من هم، که شاگردِ اوّل در رشتۀ خودم در دانشکده بودم، توانستم 
با استفاده از بورسِ تحصیلیِ وزارتِ عُلوم برای تحصیل به امریکا بروم. به هر صورت، با آمدنِ گروهِ 

جویانِ ایرانی در شهرِ کوچکِ دِیویس در عرضِ  ناگهان تعدادِ دانش به بعد، ٥٢های  ر سالبزرگی از ما د
 یکی دو سال چند برابر شد.  

بارزاتِ گیریِ مُ گیریِ جُنبشِ مُسلحّانه و اوج جویانِ پیش و پس از واقعۀ سیاهکل و دورانِ شکل ما دانش
انجمنِ ثیرِ خودمان را بررویِ ٴبودیم. بالفاصله تا تربارزتر و مُ سیاسی جویی در ایران، و بنابراین دانش

نامۀ جدیدی آن  که در عرضِ چند ماه با تنظیمِ اساس یویس گذاشتیم، طوریایرانیان در شهرِ کوچکِ د
گذارِ انجمنِ  جوییِ ضّدِ رژیمِ شاه تبدیل کردیم. ما گروهِ بُنیان کلوپِ تفریحی را به یک انجمنِ دانش

-های سیاسی یک از گرایش گاه به هیچ کردیم، و هیچ اللِ خودمان را حفظ میجدید، همواره استق
های  پیوستیم. انجمنِ ما درمقابلِ فشارها و نُفوذهای جریان تشکیالتی و انشعابیِ کُنفدراسیون نمی

کرد، چراکه ما  گوناگونِ درونِ کُنفدراسیون، برای پیوستن به این یا آن گروه و گرایش، مُقاومت می
دیدیم. فکر  جویی به نفع و در جهتِ مُبارزاتِ دموکراتیکِ مردم نمی ها را در جُنبشِ دانش ابانشع
های سیاسیِ ایرانیِ خارج از کشور در جُنبشِ  های کُنفدراسیون نتیجۀ نُفوذِ سازمان کردیم که انشعاب می

که در  ،نفدراسیون راجویی و کُ ها تالش دارند که این جُنبشِ دانش کردیم آن جویی است. فکر می دانش
بایست دموکراتیک و  ها و اساسِ سازمانیِ خودش، که می ها و هدف مانند است، از وظیفه تاریخِ ایران بی

ضّدِ دیکتاتوری باشد و به افشاگریِ رژیمِ شاه و حمایت از جُنبشِ مردم در داخلِ کشور بپردازد، تُهی 
چند که ما انجمنِ بسیار کوچکی بودیم ولی روی این سازند و به انحراف و تجزیه و تفرقه بکشانند. هر

های  گاه درگیرِ این روندِ نابودکننده، یعنی انشعاب کردیم و هیچ عقاید و اصولِ خود پافشاری می
های درونِ کُنفدراسیون  شدیم.  تمامیِ گرایش گیرِ کُنفدراسیون بود، نمی ها گریبان سال درپِی، که آن پِی

اصطالح مبارزۀ  گیری دربارۀ این به گفتند که ما از موضع کردند، و می می "رالیسملیب"ما را مُتهّم به 
های کُنفدراسیون رابطه را  رایشتاریخی در درونِ کُنفدراسیون وحشت داریم. ما درمقابل، با تمامیِ گ

ی و گ هنی و ساختهها ذ ها و درگیری فتیم که انشعابگ ها می کردیم، ولی در عینِ حال به آن فظ میح
های سیاسی در داخلِ کُنفدراسیون برای کشاندنِ نیرو و انرژیِ آن  انحرافی هستند، و از نُفوذِ گروه

 گیرند، و بنابراین ما با آن مُوافقتی نداریم. سازمان به مسیری نادُرست و نابودکُننده سرچشمه می
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ون در انجمنِ ما هم حُضور های سیاسیِ گوناگونِ درونِ کُنفدراسی ها و گرایش طبعاً طرفدارانِ گروه
سازمانِ توفان بود.  گویا اُمید، که از فعّاالنِ  نفره هم طرفدارِ  داشتند. در این میان، یک هستۀ سه

خودشان،  نفرۀ طرفدارِ رّی با این هستۀ سههای س ن دوره برای برگزاریِ جلسهسازمانِ توفان بود، در ای
من با هستۀ "کرد:  گونه تعریف می خودِ اُمید ماجرا را اینچندین بار به شهرِ کوچکِ دیوس آمده بود.  

سِ آن هسته بود. من ٴدر را ؛ ابوالقاسمجوییِ شهرِ شما رابطه داشتم هوادارانِ خّطِ توفان در انجمنِ دانش
ها  ها و خّطِ سازمانِ توفان را برای آن ها بدهم، و موضع جاتی به آن آمدم تا نشرّیه و نوشته مخفیانه می

گیِ  جوییِ شهرِ شما و چگونه چنین دربارۀ انجمنِ دانش های مخفی، ما هم ن کنم. در این جلسهروش
کردیم، و به تنظیمِ استراتژی و تاکتیک در آن باره  طرفِ خّطِ توفان بحث می کشاندنِ کّلِ آن به

شما آن کسی را که ها این بود که از دبیرانِ انجمنِ  های دائمِ ما در آن جلسه پرداختیم. یکی از بحث می
دۀ دانشک شهری و هم ، که اهلِ تبریز و همابوالقاسمطرفِ خودمان بکشانیم.  نفوذِ زیادی در انجمن دارد به
کرد، و مُعتقد بود که ما باید تو را  های خوب و نُفوذِ تو صحبت می صلتتو در ایران بود، همواره از خ

نشستیم و بررسی  ها می بودند.  بنابراین، ما ساعتطرفِ خودمان بیاوریم. بقیّه هم با او مُوافق  به
 ".توانیم تو را به سمتِ خودمان بکشانیم کردیم که به چه شکل می می

به هر حال، اُمید بعد از بازگشت به ایران به فعالیتِ خودش در سازمانِ توفان ادامه داد. پس از شُروعِ 
سال او هم تصادفی در  ز آن، باالخره در اواخرِ آنهای خونینِ بعد ا و ماه ٦٠های خُردادِ سالِ  درگیری

را او در اوین گُذراند. در بازجوییِ اوّلیه، پذیرفت  ٦١و  ٦٠های  خیابان دستگیر شد. دورانِ دُشوارِ سال
ها بسیار شلوغ بود و روز  که فقط هوادارِ ساده و معمولیِ سازمانِ توفان است. چون بازجوها سرشان آن

ها در اوین مانندِ صدها نفرِ دیگر که آن روزری هم علیهِ او نداشتند، بنابراین، دلیل و مدرکِ دیگ
طوری ماند و شکنجۀ زیادی  شدند، او هم همان های گوناگون به حالِ خود رها می بالتکلیف در دخمه

رها و با ضربه خوردنِ سازمانِ توفان و دستگیریِ بسیاری از کاد ،٦١که باالخره در سالِ  هم نشد. تا این
داران(، و ها )سرب روهای اتحادیّۀ کُمونیستچنین پس از ماجرای آمُل و دستگیریِ نی اعضای آن و هم

هایی که اُمید را  داران، ناگهان اطالّعاتِ فراوانی رو شد. آنهای توفان و سرب یِ برخی از بچّهکار توبه و هم
دّی زیرِ طورِ ج اعث شدند که این بار بهب اش مطالبی نوشتند و شناختند، در باره از خارج از کشور می

جبران، و گفت که یک نفر از سازمانِ توفان، یکی از حزبِ رن بازجویی و فشار و شکنجه برود. اُمید می
شناختند، تمامیِ سابقۀ  گی توّاب شده بودند و او را هم خوب می داران، که همهالقلم از سرب وحید سریع

فشا کردند. سپس، زیرِ شالّق و فشارِ بازجویی، مجبور شد که به شور او داخلِ کفعالیت او را در خارج 
در داخل، اعتراف کند.  اُمید  ها و موقعیّتِ خودش در سازمانِ توفان، چه در خارج و چه تمامیِ مسئولیت

 مُنتقل شد. ٣٢٥جام به دادگاه رفت، و بعد هم به بندِ سران
طلبان،  ها، سلطنت ، اغلبِ زندانیانِ آن بند را بهاییبود ٣٢٥وقتی در بندِ  ٦٢گفت که در سالِ  می

فهمید که  دادند. نمی حُکومتی تشکیل می جنسی، و مُجرمینِ درون "مُنحرفینِ"سارقین و اشرارِ مُسلحّ، 
امکاناتِ زیادی  ٣٢٥جا بود. چون بندِ  چرا او را به آن بند فرستادند.  به هر حال، بیش از شش ماه در آن



  171   نشیبرفرازوجلد نخست؛ راه پُ

 

او را به  ٦٣مند شود و سرِحال بیاید. باالخره، در سالِ  ها بهره شت، اُمید هم توانست از آندر اختیار دا
مُنتقل کردند. یک بارِ دیگر هم از همین اُتاق دادگاه رفته بود، ولی  ٣در سالُنِ  ٦٤گاه و اُتاقِ  آموزش

پرداخت. او نسبتاً فردگرا،  میزنی  دّی نبود و بیشتر به قدمنداشت. اُمید ابداً اهلِ ورزشِ جهنوز حُکمی 
 دار بود. مشرب و زبان حدّی خودخواه، مُحتاط و ترسو، امّا بسیار خوش تا

رد، و ظاهراً از اعضایِ غیرکُردِ کش از اهالیِ بُروج ن، فردی زحمتوسالِ م سّن رضا آجُرپِی شاید هم
ی بود. چون با جمشید سپهوند وببسیار خ کارِ فت، و ورزشوله بود. او انسانی متین و بامعرسازمانِ کوم

دم بود.  در اُتاق هم نعمتی با او رابطۀ نزدیکی داشت، امّا بیش از همه با امیرساعد والیتی بود هم
اش صدا  که روزی او را با کلّیۀ وسایل اُتاق بودم، تا این سفّانه من فقط چند روز با رضا آجُرپِی همٴمُتا

آورِ درد و رنجِ فراوانی  گاه رمزِ شادی ولی معموالً پیام ٣٤"لکلّیۀ وسایبا "ارتِ کردند و بیرون بُردند.  عب
جایی، رفتن به  به دانستیم که انتقال و جا شنیدیم، می برایمان در زندان بود. این اصطالح را که می

بود.  یش رفتن برای اعدام گاهی مانندِ اوین معنا انفرادی، آزادی، و البتّه در بسیاری موردها در بازداشت
سفّانه درموردِ رضا آجُرپِی هم همین معنا و منظورِ آخری را داشت. به هر صورت وقتی او را صدا ٴمُتا

شدن چیزی به او نگفته بودند، امّا او آن حسّ و درک را داشت و بنابراین با   که دربارۀ اعدام زدند، با آن
مان جمع شده بود، ولی وانمود  شمانکرد. همۀ ما در اُتاق اشک در چ همه خُداحافظیِ نهایی را می

ریه و ناراحتی احیاناً روحیّۀ رضا آجُرپِی را خواستیم با گ نخواهد اُفتاد. نمیکردیم که اتفّاقِ مُهمّی  می
د نعمتی، که دوستانِ نزدیکِ رضا ویژه جمشید سپهوند و امیرساع به دیدم که تضعیف کنیم. من می

هستند. به هر   ضعیّتی مُشابهِ او داشتند، تا چه اندازه آشُفتهضمن خودشان هم و آجُرپِی بودند و در
که چند روز بعد از طریقِ مُالقات  صورت، رضا آجُرپِی رفت و ما دیگر خبری از او نداشتیم تا این

 رامی باد!اش گ ا اعدام کردند. یاد و خاطرهاو ر ٦٤فهمیدیم که روزِ بعد از رفتن از اُتاقِ 
ا این زمان هنوز هم رسم بر این بود که زندانیِ اعدامی را یکی دو روز قبل از تاریخِ گاهِ اوین ت در آموزش

پیشِ  ١انفرادی یا در اُتاقِ خاصّی در سالُنِ  سلّولِکردند، و در  اعدام از میانِ جمعِ زندانیان جُدا می
ضمن،  بُردند. در برای اعدام می ها را یا اُتاق، آن سلّولداشتند. معموالً از آن  گه میزندانیانِ اعدامیِ دیگر ن

پریشیِ شدید داشتند، اختصاص داده  های روحی و روان اُتاقی را هم به زندانیانی که مشکل ١در سالُنِ 
 ها و بندها، درمیانِ جمعِ زندانیان بودند. ها و اُتاق سلّولگونه افراد هنوز هم در  بودند. البتّه برخی از این

 هایی بود که در زندان دیدم. او تسبیحِ ترین شخصیّت ترین و جالب عرفتعمتی یکی از بامامیرساعد ن
وشو کردن و توالت رفتن و هواخوری و خواب  گاه، حتّا موقعِ شُست دُرشتِ قرمزرنگی داشت که هیچ دانه

بود، که ظاهراً  "کارگرانِ مُبارز"کرد. وابسته به گروهِ سیاسیِ کوچکی به نامِ  هم، از خودش جُدا نمی
آن گروه بود. همیشه  اش رهبریِ گروه را به عُهده داشت. خودش هم از اعضایِ مرکزیّتِ رادرِ بزرگب

د انسانی باروحیّه و اردبیلی هستند. از بس که امیرساعاهلل موسویِ  های آیت ها خواهرزاده گفت که آن می
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دعّا که د. این اموقع جدّی هستنهایش چه موقع شوخی و چه  فهمیدیم که حرف طبع بود، نمی شوخ
گرفتیم، امّا شاید هم حقیقت داشت. هم خودش  دّی نمیها است را ما اغلب ج لی داییِ آنموسویِ اردبی

کنم که هر دو مهندس هم بودند. ظاهراً برادرِ  هل و صاحبِ فرزند بودند. فکر میٴتاو هم برادرش مُ
د خبری از این قضیّه نداشت. میرساعشده بود. گویا ا اش حُدودِ شش ماه پس از دستگیری اعدام بزرگ

گی فهمید  گاه مُنتقل شد، در اوّلین مُالقاتِ خانواده اش، موقعی که به آموزش یک سال پس از دستگیری
 ٣٥"زیرِحُکمی"د دو بار دادگاه رفته بود، ولی هنوز هم ها پیش اعدام شده است. امیرساع هکه برادرش ما

 بود.  
د، مُخالفِ جُمهوریِ اسالمی و خواهانِ سرنگونیِ رژیم از طریقِ فتۀ امیرساعگرانِ مُبارز، به گگروهِ کار

طبقۀ کارگر  دهیِ ویژه سازمان تشکیالتی به –ها اعتقاد به کارِ سیاسی ای و کارگری بود. آن انقالبِ توده
 گفت که خودش در د مینظامی علیهِ رژیم انجام نداده بودند. امیرساع گونه اقدامِ داشتند و هیچ

ستگیر کردند، و بعد وقتی بندرعباسّ مُستقّر بود و برادرش در تهران. گویا اوّل برادرش را در تهران د
د فردی ا هم در فرودگاه گرفتند. امیرساعد بدونِ اطالّع از آن قضیّه با هواپیما به تهران آمد، او رامیرساع

های انسانیِ واال  گی مِ زندانیِ سیاسی، ویژهکارِ بسیار خوبی بود. در مقا شوخ و سرزنده و باروحیّه، و ورزش
 نظیری داشت. و بی

ام را اصالح کرد، فردی بسیار باروحیّه و حسّاس و  منصور، همان کسی که در اوّلِ وُرودم به اُتاق صورت
سالِ ماهِ  اوین، بود. در بهمن ترین زندانیان در اُتاق، و شاید هم در زندانِ هُنرمند بود.  او یکی از باسابقه

رژیم و  "یِانقالبِ فرهنگ"در اعتراض به  ٣های خّطِ  یکار و دیگر گروهتظاهُراتی که سازمانِ پ در ،٥٩
که موردِ هُجومِ وحشیانۀ فاالنژها  ،ترتیب داده بودند ها ها و برای بازگُشاییِ مجدّدِ آن بسته شدنِ دانشگاه

که  با توجّه به این ٣٦بان دستگیر شد.داشت و در خیا تها قرار گرفت، منصور هم شرک الهّی و حزب
ها  مُعرّفی کرد، و سال د، او خودش را با اسمِ مُستعارِ منصورمسئوالنِ زندان هیچ شناختی از او نداشتن

های  های سالِ شصت که پیش آمد، بازجوها و مقام شد. درگیری در زندان با همین اسم شناخته می
لِ او را فراموش کردند. او معروف و مشهور به این بود که چنان مشغول شدند که افرادی مث زندان آن

اش لو  اوین با نامِ مُستعار و بالتکلیف حبس کشیده بود. بعد هم که هویّت بیش از سه سال را در زندانِ
 ،٦٤پیوندد. در سالِ  می "تا اطالّعِ ثانوی"رود، چون پرونده و اتهّامی نداشت تازه به جمعِ زندانیانِ  می

گاه دیدم، حُدوداً پنج سال بود که بالتکلیف و بدونِ  در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٤ه من او را در اُتاقِ ک وقتی
هایی که او در این زندان از سر گذرانده بود، ولی هنوز  بُرد. چه دوره سر می  گاهِ اوین به اتهّام در وحشت

زدند. او  مان نامِ مُستعارِ منصور صدا مییۀ بسیار باالیی داشت. همۀ زندانیان هنوز هم او را با ههم روحّ
هران و هاشم بود. در اُتاق با م  و باروحیّه برخورد، کار، خوش انسانی شریف، پرتحّرُک، هُنرمند، ورزش

های دُشوارِ اوین  رابطۀ بسیار نزدیکی داشت. مخصوصاً با هاشم خیلی رفیق بود، چراکه این دو نفر دوران
 را باهم گذرانده بودند.
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اُتاق  سن تنها زندانیِ مُجاهد و مذهبیِ اُتاقِ ما بود. تا آن زمان من در زندان با زندانیِ مُجاهدی همح
شاید بیش  حرف و مُنضبط و نسبتاً خجالتی بود. در این زمان نشده بودم. حسن فردی بسیار آرام و کم

های  یکی از بندها یا اُتاقهم در زندان بود. او را تنبیهی از  ٦٠از سالِ  ودو سال نداشت؛ از بیست
که زندانیانِ اُتاق  دهند. با این شاصطالح آزار آورده بودند تا به "کُفّار"زندانیانِ مجاهد و مذهبی به میانِ 

اش را نیز نگه  ای بسیار دوستانه و صمیمی داشتند و احترام کردند و با او رابطه رعایتِ حالِ او را می
سازمانیِ خودش نبود، طبعاً ناراحتی و فشارِ  که با برادرانِ مُجاهدِ هم اد از ایناحتمالِ زی داشتند، امّا به می

خواند. تمامیِ افرادِ  جا  هم نمازش را می خوابید، و در همان کشید. او در گوشۀ باالییِ اُتاق می زیادی می
باور نبود  سن در اُتاق دینکسی جُز خودِ ح که گذاشتند، با این او احترام میاُتاق به اعتقاد و مراسمِ دینیِ 

و بسیاری حتّا ضّدِ دین هم بودند. حسن در اُتاق فقط با هاشم و اندکی هم با منصور حشرونشر داشت. 
گیر بود. گاهی در بازیِ فوتبال و والیبال در هواخوری شرکت  ها، آرام و تنها و گوشه در بیشترِ وقت

 کرد. راهی می مع همو البتّه در همۀ کارهای اُتاق هم با ج ،نمود می
رحیم از هوادارانِ حزبِ توده بود که چندین روز پس از آمدنِ من به اُتاق آزاد شد.  پس از ضربه به 

خودش را به اش سرِ کار او را لُو داده بودند. ظاهراً قرار شده بود که او  کاران حزبِ توده، گویا هم
اش مربوط به فیلم و تئاتر  براین رفتند او را گرفتند. حرفهامّا او این کار را نکرد، بنا دادستانی مُعرّفی کند

 بود. باالخره دادگاه رفت، و بعد هم آزاد شد.
به اتهّامِ هواداری از سازمانِ اقلیّت در  ٦٠هاشم که در این دوره مسئولِ اُتاق بود، جوانی بود که از سالِ 

تا اطالّعِ "گر در این اُتاق به دستۀ زندانیانِ بُرد. او حُکمی نداشت و مانندِ بسیاری دی سر می  زندان به
اوین گذرانده بود، و فردِ بسیار  به بعد را در زندانِ ٦٠های  مُتعّلق بود. تمامیِ دورانِ سختِ سال "ثانوی

های اُتاق واقعاً او را قبول داشتند. من  ضمن بسیار مُقاوم و شُجاع و باروحیّه بود و بچّه بود. در ای  باتجربه
 جام دادم، و روالِ کارِ اُتاق را از او یاد گرفتم.کارگریِ روزِ خودم را با او ان بار وظیفۀ لیناوّ

ها در ذهنم  ها آشنا شدم و خاطرۀ آن باشند، که من با آن ها تعدادی از افرادِ اُتاق در آن دوره می این
اوین اسیر  سالُن در زندانِگونه اشخاصی در این اُتاق و  دهد که در آن زمان چه نشان می ؛مانده است

 بودند. 
 
٦ 

 ..."ها نمک بی"کلوپِ 
 "ها مشکاتی"اوین، که معروف به  های زندانِ کارهای بند را گروهی از توّاب گاه در آموزش ٣در سالُنِ 

پوشیدند تا مُشخّص باشند. این افراد جیرۀ چای، غذا،  ها لباسِ فُرمِ خاصّی می دادند. آن جام میبودند، ان
 کردند. البتّه خودِ ها تقسیم می آوردند و بینِ اُتاق می ٣، و دیگر چیزها را با گاری به داخلِ سالُنِ نان
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کردند. ما به  تری و دیگ و سبدِ خرید و غیره خبر میها را برای بیرون گذاشتنِ ک پاسدارهای بند اُتاق
تری و دیگ و سبد پرده ک از پُشتِ بایست وجه اجازه نداشتیم که خودمان پردۀ در را کنار بزنیم. می هیچ

زدند که  ها خودشان داد می ها، بعد از تقسیمِ غذا و چای و غیره، توّاب گذاشتیم. گاهی وقت را بیرون می
بند مُتوجّه رفتند. در چنین موردی اگر پاسدارِ  گفتند و می ها را برداریم، و گاهی هم چیزی نمی جیره
داد که در و پرده را کمی باز کنیم و غذا و چایِ خودمان را  نمییا مخصوصاً و عمداً اجازه  شد نمی

بایست که از داخلِ اُتاق چراغِ  شدند. در این موردها، ما می ماندند و سرد می ها پُشتِ در می برداریم، آن
کردیم تا توجّهِ پاسدارِ بند را جلب کنیم، و این کار خودش مُکافاتی بود. بسیاری  مخصوصی را روشن می

کردند. در هر اُتاق  آمد، و به همین سبب ما را آزار و اذیّت می شان نمی ز پاسدارها از این کار خوشا
ها معموالً افرادِ بسیار شُجاعی بودند که  کرد. این گونه کارها درد می زندانیانی بودند که سرشان برای این

دو پاسدار هم بودند که در نوبتِ نگهبانیِ   گرفتند. البتّه یکی داوطلبانه این وظیفه را همیشه به عُهده می
 زد. کرد و درِ اُتاق را نمی کس چراغ را روشن نمی ها هیچ آن

لیستِ  ٣به این ترتیب بود: مسئولِ هر اُتاق در سالُنِ  گاه آموزش روشگاهِاصطالح ف برنامۀ خرید از به
در طبقۀ پایین و در نزدیکِ وشگاه، که ها را به فر داد. او آن خریدش را روزِ شنبه صبح به پاسدارِ بند می

نوبت به طبقۀ پایین  ها را به بُرد. پس از مُدتّی، پاسدارِ بند مسئوالنِ اُتاق واقع بود، می ١رودیِ سالُنِ درِ و
های خودش را در سبد گذاشته و  و جِنس ،بپردازد چه را که خریده بود ها پولِ آن نبُرد تا هرکدام از آ می

روشگاه واقع بود. از این هواخوری هم خوریِ شمارۀ یک هم نزدیکِ همین فرودیِ هواو د. درِبه اُتاق بیاور
شد، خودِ  روخته میموقعی میوه، سبزی، ماست و پنیر فراهی به حُسینیّۀ اوین وجود داشت. اگر یک 

روشگاهِ گرفتند. ف یها م اش را هم آن دادند و پول آوردند و تحویل می ها می ها را دمِ درِ اُتاق ها آن توّاب
بار،  کردند. جیرۀ نان را هم، هر دو روز یک ها اداره می گاه و کارهای مربوط به آن را خودِ توّاب آموزش

شده در  دادند. نانِ پُخته عدادِ ساکنانِ هر اُتاق تحویل میآوردند و برحسبِ ت ها می اُتاق ها دمِ درِ توّاب
اش قابلِ  آن، که تازه تر از ماشینیِ شبیه به تافتون ولی کُلفتاوین، یک چیزِ مخصوصی بود. یعنی نانِ 

 های آن، ابداً قابلِ خوردن نبود.ویژه کناره شد، به ماند و بیات می امّا وقتی می خوردن بود
شد. مقدارش واقعاً کم بود و روزانه شاید به  گی داده می جیرۀ صبحانه در اوین معموالً پنیر بود، که هفته

رۀ چای، هر صبح و ظُهر و شب رسید. جی قوطی کبریتِ نازُک و کوچک به هر دو نفرمان می اندازۀ یک
شد. در  ناهار و شام هم، هرچه بود، در قابلمۀ اُتاق تحویل داده می شد. غذای در کتریِ اُتاق ریخته می

و  )یعنی لپّهیمه ق اصطالح ترتیب بود: پُلوخورشتِ بهگی برای ناهار به این  این دوره، برنامۀ هفته
سکُپ باید اش را با میکر پُلومُرغ )که مُرغراهِ گوشتِ بسیار کم(،  زمینیِ فراوان به هم لیموعمانی و سیب

مانندی حاویِ باقالیِ زردِ خُردشده و ادویّۀ فراوان(، خورشتِ  )برنجِ کته "پُلو زردک"کردیم( یا  پیدا می
قرمزِ فراوان، و حاویِ گوشتِ  ب، با لیموعمانی و لوبیاشده در آ پُخته "چمنِ"سبزی ) اصطالح قُورمه به

پُلو با کشمش  کرد(، عدس ات می ه خفهای خُشک بود ک پُلو با ماست )این برنج به اندازه بسیار کم(، باقالی
که گوشتِ زیادی نداشت،  معروف بود(، آبگوشت )با آن "پُلو ساچمه"ن و ماسۀ فراوانی داشت و به )ش
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اش خیلی  دادند )گاهی خوردن رشته که جُمعه ظهر می اوین بود(، و آش زندانِ غذای د بهترینولی شای
چسبید، ولی چون پُر از نُخود و لوبیا بود و رشتۀ  بسیار زیادی هم داشت، خوردنِ آن برای همه،  می
 ارشی داشتند، زیاد مُناسب نبود(.یژه برای زندانیانی که مُشکلِ گُوو به

رسید. در  ه اندازۀ یک بُشقاب، و خورشت هم به اندازۀ یک قاشُق، به هر دو نفرمان میبرنجِ ظُهر معموالً ب
درواقعیّت، برای  ود؛جیرۀ زندان قرار بود که یک مُرغِ کامل برای هشت تا دوازده نفر در نظر گرفته ش

ند. یک نفر در داد صفِ یک مُرغ هم نمیق در سالُنِ ما شاید به اندازۀ نبیست تا سی نفر زندانیِ هر اُتا
بعد گوشت و آن را دربیاورد،  های رنج جُدا کند و سپس اُستخواناُتاق وظیفه داشت که ابتدا مُرغ را از ب

تر  تر و عادالنه تقسیمِ آن آسان کند تا به این شکل ه قاطیِ برنج و پوست و چربی را ریزریز نموده، دوبار
 شود.  

فرنگی، و  پ، عدسی، لوبیا، پنیر با خیار یا پنیر با گوجهشام عبارت بود از آش، سو گیِ برنامۀ هفته
مرغِ خام به هر نفر، و یک قالبِ کره هم به  زمینی با اندکی کره.  فقط برای شامِ جُمعه دو عدد تخم سیب

شکاندیم، کره را  های کّلِ اُتاق را در سطل می مرغ دادند. ساعتِ حُدودِ پنجِ بعدازظهر تخم کّلِ اُتاق می
نوبت مالِ هر اُتاق را  ها به دادیم. توّاب ها را پُشتِ درِ اُتاق قرار می گذاشتیم، و بعد آن دیگ می هم در

گرداندند. این شاید  پُختند و برمی رو در قابلمۀ اُتاق می صورتِ نیم جا به بُردند به طبقۀ پایین و در آن می
های شام، کارگریِ روزِ اُتاق برای زندانیان  تاوین بود. البتّه در تمامیِ نوب شام در زندانِ بهترین غذای

ویژه پیاز داشتیم،  فرنگی و به کرد. برای ناهار هم اگر کاهو یا سبزی یا گوجه غذایی هم تهیّه می کمک
 کردیم.   استفاده می

را به  کُنترلِ همۀ اُمورِ غذایی به عُهدۀ مسئولِ صنفیِ اُتاق بود. دو نفر هم که روزانه وظیفۀ کارگریِ اُتاق
رساندند. دو نفر  غذا و تقسیمِ جیرۀ زندان یاری می عُهده داشتند، به مسئولِ صنفی در تهیّه و ارائۀ کمک

ها در این  های دُشوارِ آن دادند. یکی از وظیفه جام مییِ کارهای عُمومی را در اُتاق انکارگرانِ روز تمام
تیِ ها دونفری با جارودس وبت در روز بود. ابتدا آندوره در این اُتاق، تمیز کردنِ موکتِ کفِ اُتاق، سه ن

زدند، تمامیِ موکت را با  سپس در حالی که رویِ زمین زانو می زدند؛ دار موکت را جارو می نم
آوری کنند. پتوهای زندان پُرزِ فراوانی تولید  سابیدند تا پُرزهای رویِ آن را جمع دار می های نم دستمال

شد. به نظرِ برخی از ساکنانِ اُتاق، این کار در سه نوبت در روز اندکی  ری میآو کردند که باید جمع می
و در دو نوبتِ  ،روانه بود. بعدها این وظیفه را به یک نوبت در روز یعنی بعد از صبحانه کاهش دادیم زیاده

 کشیدیم. دار می دیگر فقط جاروی نم
ها فقط دو سه  خواستند؛ ابتدا تعدادِ آن نمک می بی ای در اُتاق بودند که سهمِ پنیرِ صبحِ خودشان را عدّه

خوردند. در اُتاق،  نمک می ، نصفِ افرادِ اُتاق پنیرِ بیجاً دراثرِ کارِ تبلیغی و ترویجینفر بود، ولی تدری
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گذاشته بودند. کارگریِ روزِ اُتاق هرشب آمارِ  "ها نمک بی"شوخی نامِ این جماعت را کلوپِ  به
 اش گرفته شود. انداخت که تا صبح نمک گرفت و سهمِ پنیرشان را در آب می یرا م "ها نمک  بی"

های عُمومیِ ماهانه، تعیینِ نوبتِ  اریِ جلسهس و مُذاکره با پاسدارها، برگُزمسئولِ اُتاق کارهای تماّ
نترلِ روشگاه، نگهداریِ پول و دیگر امکاناتِ اُتاق، کُندانیان، تنظیمِ لیستِ خرید از فبهداری رفتنِ ز

چنین تنظیمِ نوبتِ  و هم ،تلویزیون و غیره را به عُهده داشت. یک نفر هم مسئولِ بهداشت و نظافت
حمّام رفتن و استفاده از شامپو و صابون و پودر لباسشویی و غیره بود. یک نفرِ دیگر هم در اُتاق مسئولِ 

ای فوتبال و والیبال و غیره را به عُهده ه ها و نوبت ها و تنظیمِ بازی اُمورِ ورزشی بود، و نگهداریِ توپ
ار ه به اوضاع و احوالِ زندان، برگُزداشت. در جلسۀ عُمومیِ اُتاق که قرار بود هر پانزده روز یا ماهانه، بست

بار هم قرار بود  کرد تا بررسی شود.  هر سه ماه یک نهاد یا انتقادِ خودش را مطرح می شود، هرکسی پیش
 شوند.مسئوالنِ اُتاق عوض 

 
٧ 

 فُرم و شیوۀ زندگی در اُتاق...
، شکل و دیگر های متقابلِ زندانیان با یک ترین مسأله در هر جمعی در زندان رابطه ترین و مُهّم اصلی

و واکنشِ افرادِ گوناگون در برابرِ آن بود. ساکنانِ این اُتاق فُرم و شیوۀ محدودی از نوعِ  ،شان شیوۀ زندگی
)کُمونی( را برای خودشان انتخاب کرده بودند. یعنی هرکسی که مُالقات  "کجمعی و مُشتر" زندگیِ

رسید، پس از مُالقات به اندازۀ صد تومان  داشت )معموالً هر دو هفته یک بار( و پولی که به دستش می
برای ریخت. از منابعِ مالیِ صندوقِ اُتاق، که در اختیارِ مسئولِ اُتاق بود،  در صندوقِ عُمومیِ اُتاق می

طورِ مُساوی از این  به توانستند شد. همۀ ساکنانِ اُتاق هم می های عُمومی و مُشترک استفاده می هزینه
که پولی به صندوق ریخته یا نریخته باشند. اگر کسی پولِ  مند شوند، قطعِ نظر از این بهره ها امکان

پزشکی و  پزشکی و چشم دانتوانست برای نیازهای شخصیِ خودش مانندِ مخارجِ دن اضافی داشت، می
امّا  های شخصی مُشکل و ایرادی نداشتند به این نوع خرج غیره استفاده کند. اغلبِ زندانیان نسبت 

درموردِ خرج کردن برای رفعِ نیازهای شخصیِ دیگر، در بینِ زندانیان اختالفِ نظر وجود داشت. برخی با 
 نهای خریدنِمل داشتند. تعدادی هم بودند که مکا خریدِ شخصی مُوافق ولی بعضی دیگر با آن مُخالفتِ

ای نداشتند. تعدادی هم بودند که ابداً  های شخصی مسأله موّادِ غذایی برای مصرفِ فردی، با دیگر هزینه
ولی به  که خودشان امکانِ مالی هم داشتند و با آن ،گرفتند به دیگران برای خریدِ شخصی ایرادی نمی

 دانستند. لحاظِ اخالقی صحیح نمی کردند، و این کار را شخصاً به وجه خریدِ شخصی نمی هیچ
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٨ 
 خواری در ماهِ رمضان... روزه

تا  سپس سه آویختند؛ طبقه و دیوار می تختِ سهای را در گوشۀ اُتاق و بینِ  موقعِ ناهار، زندانیان پرده
فرنگی و پنیر و غیره  ار و گوجهکه عبارت از نان و عسل و خی ،رفتند و ناهارشان را تا پُشتِ آن می سه

قبل از آن   راحتی این کار را بکنند، چون توانستند به خوردند. البتّه فقط چند روزی بود که می بود، می
طوری که قبالً هم گفتم، چند روز  شدند. همان می اُتاق حضور داشتند و عمالً مانع چندین توّاب در

جا دادند.  داستانِ  ٦١های این سالُن جمع کردند و در اُتاقِ  قها را از اُتا پیش مسئوالنِ زندان توّاب
کردند، بسیار جالب بود. حُدودِ دو سه ماه  های اُتاق تعریف می طوری که بچّه ها هم، آن جاییِ توّاب به جا

ای هاین سالُن، تصمیم گرفتند که عدّ "کافر و سرِموضعیِ"پیش مسئوالنِ زندان برای کُنترلِ زندانیانِ 
های  ها در سال زندانیِ توّاب را در هر اُتاق قرار دهند. طرحِ کُنترلِ زندانیانِ سرِموضعی با استفاده از توّاب

اش، این  ویژه پس از رفتنِ الجوردی و دارودسته به ،٦٣امّا در سالِ  در اوین نسبتاً موفّق بود ٦٣ - ٦٠
سال پس از آن، دوباره مسئوالن تصمیم  حُدودِ یکآوری شدند.  ها جمع ها از اُتاق کار مُتوقّف شد و توّاب

 ٣و  ١های  بنابراین تعدادی توّاب را به هر اُتاق در سالن و گرفتند که به آن سیاستِ سابق برگردند،
ارش دادن درموردِ ای، و سادیست بودند. عالوه بر گُز ها افرادی بسیار خطرناک، عُقده آوردند. این توّاب

ضمن کارشان کُنترلِ اُمورِ اُتاق و تمامیِ  ها و مسئوالنِ زندان، در اُتاق به نگهبانتکِ زندانیانِ هر  تک
ویژه  ها را آورده بودند که به معلوم، مسئوالن این های روزمرّۀ زندانیان هم بود. از قرارِ ها و فعالیت حرکت

 رِ بیشتری قرار دهند.  شدۀ هر اُتاق را اذیّت کنند و تحتِ فشا زندانیانِ مُقاوم و مُبارز و شناخته
طن بود.  شاهین جوانی و  ها نامش شاهین صدایِ فرستادند، که یکی از آن ٦٤چهار توّاب هم به اُتاقِ 

های  ای ش، و از اعضای حزبِ توده بود. پدرش، جعفر صدایِ وطن، از تودهمن اندام و الت احمق و دُرشت
کشید. پسر  حبس می در همین سالُن ٦٣و در اُتاقِ قدیمی و باسابقه بود. پدر در زندان سرِموضعی بود 

طور که از زندانیانِ  پرداخت. آن به آزار و اذیّتِ زندانیان می ٦٤توّابِ خطرناکی شده بود و در اُتاقِ 
دهد  نویسد و در دادگاه هم علیهِ او شهادت می ای شنیدم، شاهین در بازجویی علیهِ پدرِ خودش می توده

 کند. این پدر و پسر در زندان دائم باهم درگیر بودند.   تر می نگینو پروندۀ پدرش را س
ای را در اُتاق به خودشان اختصاص دادند.  این چهار توّاب گوشه ،٦٤رودشان به اُتاقِ و از همان روزِ

ضمن، صبح تا شب مُواظبِ  خوابیدند. در کردند و می بادت میخوردند و ع طورِ جُداگانه می به جا همان
آمد، فوری  ای هم پیش می کردند. اگر مسأله زندانیانِ اُتاق بودند و برخی را هم آزار و اذیّت می تکِ تک

های اُتاق دو سه ماهِ سختی را در این شرایط  دادند. بچّه زدند و گزارش می های بند را صدا می نگهبان
خواستند صحبتی باهم  نفر می راحتی و یواشکی باهم گپ بزنند. اگر دو توانستند به گُذراندند. حتّا نمی

ها موقعِ نماز خواندن از  نشست تا گوش دهد. توّاب آمد و کنارشان می ها می بکنند، فوری یکی از توّاب
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خواستند که ساکت باشند، و تلویزیون را هم خاموش کنند. هنگامِ اذان و دُعا و مراسمِ مذهبی،  همه می
ای را در  خواستند برنامه ش هم بُلند باشد. اگر زندانیان میخواستند که تلویزیون حتماً روشن و صدای می

 کردند.  ها را خبر می که نگهبان شدند، یا این ها مانع می کانالِ دیگر ببینند، توّاب
اُفتاد. در چندین مورد هم  درگیری راه می مُرتّب ٣های مُختلفِ سالُنِ  در طولِ این دو سه ماه، در اُتاق

جام، روزی رسیده بود. سران  شان به لب جان ها شید. زندانیانِ سرِموضعی در همه اُتاقک کاری  کار به کُتک
سره کنند.  ها بیرون رفته بودند، زندانیان تصمیم گرفتند که کار را یک ها موقعی که توّاب در یکی از اُتاق

ها فُرصتِ زدنِ درِ اُتاق را  ابها درگیر شد. تا توّ ها برگشتند، یکی از زندانیانِ اُتاق عمداً با آن وقتی توّاب
قولِ معروف، دیگر  ها، به ها زدند. تا رسیدنِ نگهبان پیدا کنند، زندانیانِ سرِموضعی کُتکِ مُفصّلی به آن

زندانیانِ سرِموضعیِ آن اُتاق را بیرون بُردند و در زیرِهشت   کار از کار گذشته بود. البتّه پاسدارها تمامیِ
ها را به بازجویی  مُفصّلی زدند و تا صبح سرِپا نگه داشتند. روزِ بعد هم همۀ آن یکی کُتکِ همه را یکی

کردند ولی پاسدارها  معمولیِ بینِ زندانیان مطرح می صورتِ دعوای ن اُتاق موضوع را بهبُردند. زندانیانِ آ
دانیانِ سرِموضعیِ آوردند. باالخره حاکمِ شرع برای همۀ زن و بازجوها قضیّه را شورشِ اُتاق به حساب می

 ،٣ گاه، برای زهرِچشم گرفتن از سایرِ زندانیانِ سالُنِ آن اُتاق حُکمِ شالّق صادر کرد. مسئوالنِ آموزش
طِ اُتاق رویِ تختِ شکنجه و بُردند و در وس های سالُن می هرکدام از آن زندانیان را به یکی از دیگر اُتاق

گذاشتند. به این ترتیب، با  پس او را در همان اُتاق باقی میزدند، و س چشمانِ زندانیان شالّق می جلوی
 اصطالح اُتاقِ شورشی را مُنحّل کردند.   های دیگر، به زدنِ شالّق و تقسیمِ زندانیان آن اُتاق در بینِ اُتاق

 کهالفِ آن را به دست آورد، چراای خ داد، نتیجه ین عمل را برای زهرِچشم گرفتن انجام میزندانبان که ا
های سالُن  ها را در همۀ اُتاق اُتاقِ خودشان و تصمیم به درگیری با توّاب خورده ماجرای زندانیانِ شالّق

های سالُن  کردند. زندانیانِ دیگر اُتاق ها تشویق می ها را به درگیری با توّاب مطرح، و زندانیانِ تمامیِ اُتاق
های  بعد شروع کردند به درگیر شدن با توّاب ای صبر کردند تا آرامشی برقرار شود و هم یکی دو هفته

که رئیسِ زندان اخیراً عوض  های خودشان. از طرفِ دیگر هم، خبری به سالُن رسید مبنی بر این اُتاق
های  ها به بهانه آهنگی در تمامیِ اُتاق شده است. زندانیانِ سالُن از این فُرصت هم استفاده کردند، و با هم

کردند که  قدر مسأله ایجاد می یشتر و بیشتر درگیر شدند. خُالصه، زندانیانِ سالُن آنها ب مُختلف با توّاب
باالخره پاسدارها مجبور شدند در آن باره به رئیسِ جدیدِ زندان گزارش دهند. وقتی رئیسِ جدیدِ زندان 

ها  ها را از اُتاقِ آن ابرفت تنها خواستِ زندانیان این بود که توّ برای بازدید به سالُن آمد، به هر اُتاقی می
آوری  های سالن جمع ها را از اُتاق بیرون ببرد. چند روز بعد از آن، به دستورِ رئیسِ جدیدِ زندان، توّاب

 جا دادند. ٦١کردند و در اُتاقِ 
کردند تا  این نخستین بار بود که مسئوالنِ زندان تالش می ،٦٣پس از برکناریِ الجوردی در سالِ 

ها،  ها کُنترل کنند، ولی درنهایت هم موفّق نشدند. توّاب یانِ سرِموضعی را با استفاده از توّابدوباره زندان
که روزگاری با پُشتیبانیِ الجوردی و دیگران امکانات و تشکیالت و قُدرتی در زندان داشتند، و 

ورۀ اخیر، یک بار شان دیگر به سر آمده بود. در همین د های زیادی هم مُرتکب شده بودند، دوران جنایت
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بند  ها زنگ زدند تا نگهبانِ ها درگیری پیش آمد، و توّاب بینِ زندانیانِ سرِموضعی و توّاب ٦٤در اُتاقِ 
با روشِ  ، فردی بسیار مُرتجع و لُمپن، بود. عبّاس امجد"عبّاس امجد"بند آن روز  پاسدار  بیاید. نگهبانِ

. من که هوای تو را ات خاک تو سرِ بدبخت"د و گفت: توّاب کر صدای وطنِالتیِ خودش رو به شاهین 
 ".ها را، و بعداً مرا صدا کُن. من که بیرون قضیّه را به نفعِ تو تمام خواهم کرد زن یکی از ایندارم. اوّل ب

گوش دهد و  ن سعی کرد که به توصیۀ آن پاسداراش را کشید و رفت.  آن شب شاهی بعد هم او راه
اش آمدند و نه آن پاسدارِ لُمپن. شاهین کُتکِ  های دیگر به کُمک امّا نه توّابدرگیری راه بیندازد، 

 های اُتاق خورد.   مُفصّلی از دستِ دو سه نفر از بچّه
بکند. جمعِ زندانیانِ  ها حمایتِ کامل د که مانندِ گذشته از توّابزندانبان دیگر در وضعیّتی نبو

ها را  اصطالح آن زمانی که توّاب بودند، کاری نداشتند، و به ها، تا وجه با توّاب سرِموضعی هم به هیچ
بستِ کامل رسیده بود. واقعیّت  سازی به بُن بازی و سیاستِ عمومیِ توّاب کردند. دورانِ توّاب بایکوت می

اش از  اش از اوین، و حاج داوود رحمانی و دارودسته اینست که با برداشته شدنِ الجوردی و دارودسته
ها  های خطرناک در آن روز یچی شد. یکی از توّابهای تهران ق ها در زندان توّاب وپرِ حصار، بال زلق زندانِ

 ".آقا الجوردی همه چیزِ ما بود پناه شدیم؛ حاج پدر و بی ما بی"گاه گفته بود:  در آموزش ٦در سالُنِ 
ها از  کرده بودند.  بیشترِ این توّابجمع  ٦١را در اُتاقِ  ٣های سالُن  گونه که قبالً یادآور شدم توّاب همان

پرتُوی و مُعزّز، از رهبرانِ سازمانِ مخفیِ حزبِ  هادی شان های چپِ مُختلف بودند. در میان زندانیانِ گروه
زنی و  اُفتادند و سینه های مُختلفی راه می گاه در مراسم به های این اُتاق گاه توده، هم حضور داشتند. توّاب

دادند. البتّه جُز این کارها، در  دند، و به نفعِ رژیم و علیهِ زندانیانِ سرِموضعی شُعار میکر خوانی می نوحه
 ای با زندانیانِ سرِموضعی در این سالُن نداشتند. ها مستقیماً کاری و رابطه این دوره، توّاب

 
 
٩ 

 با یادِ مُحمّدعلی بیگدلی و منصور نورمُحمّدزاده...
ها همان  صر در و پردۀ اُتاق باز شد و دو زندانیِ جدید داخل شدند. آنچند روزی پس از آمدنِ من، ع

ها دونفری باهم  وضعیّتی را داشتند که من موقعِ وُرود به این اُتاق داشتم. البتّه با این تفاوت که اوالً آن
بود.  دار و شوخ مشرب و زبان هم داشت، بسیار خوش "اصفهانی"ها که لهجۀ  بودند، و ثانیاً یکی از آن

بود. او درواقع از اهالیِ  "علی"کرد، نامش  ضرب هم صحبت می این زندانی با لهجۀ اصفهانی، که یک
باشد،  چُرده بود. معلوم شد که از اعضای سازمانِ ما می ساله و بسیار سیاه  آبادِ اصفهان و حدوداً سی نجف

دو هفتۀ گذشته را دوتایی بازجویی  ها داد که آن دستگیر شده است. علی توضیح می ٦٣و در ضربۀ آبانِ 
اند. معلوم شد  و حاال هم هردو را باهم به این اُتاق فرستاده ،اند راه بوده و بازپُرسی و غیره رفته و باهم هم
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اند. نامِ زندانیِ دیگر مُحمّدعلی بیگدلی بود که او هم از اعضای  ی نبودهسلّول که این دو قبالً باهم هم
رسید، و اوایل فقط  صحبت به نظر می ماه بود. بیگدلی نسبتاً کم شده در ضربۀ آبانسازمانِ ما و دستگیر

و  زد. بیگدلی بچّۀ خوزستان، یعنی درواقع از لُرهای منطقۀ کُهکیلویه  علی بود که مُداوم حرف می
دّی و جداد. فردی بسیار آرام و  شان میساله ن  وپنج یعنی حدوداً سی ،وسالِ من سّن بُویراحمد بود. هم

 متین بود.
ها را اصالح کردند و  ها صورتِ آن ها افرادِ بسار سرِحالی بودند. خُالصه، طبقِ معمول، بچّه هردویِ این

پس جعفر "من آمد و گفت:  طرفِ   کم باهم بیشتر آشنا شدیم. علی تا اسمِ مرا شنید، بالفاصله به کم
هزار  شنیدیم، تو هستی. راستی جریانِ شانزده می اش را سمهمه در روزهای بازجویی ا یعقوبی، که ما این

من قضیّه را به او توضیح دادم، و بعد هم کمی گپ  "؟خواستند تومان چی بود که بازجوها از تو می
گاه در تشکیالت یا در زندان باهم آشنا  که تا این زمان هیچ ای باهم برقرار کردیم. با آن زدیم و رابطه

حساسِ دوستی و نزدیکیِ زیادی باهم پیدا شناختیم، ولی بالفاصله ا میندیگر را  نشده بودیم و هم
طوالنیِ آن روز، جمشید سپهوند و یاشار و علی و بیگدلی و من،  شوییِ کردیم. در نخستین نوبتِ دست

شویی دُورِ هم جمع شدیم و گفتیم و خندیدیم.  گی متعلّق به یک سازمان بودیم، در دست که همه
ها به اُتاق را خبر داد،  آمدنِ این بچّه  با مورس ٦٣و  ٦٢های  شویی به اُتاق بتدا از دستجمشید سپهوند ا

های دیگرِ سالُن را  چنین به اُتاق های خودشان و هم ها  هم مُتقابالً آمدنِ زندانیانِ جدیدی به اُتاق و آن
یرینِ خودش داستانی از او با لهجۀ ش ل، علی شروع به خنداندنِ ما کرد.گزارش کردند. از همان اوّ

بُر شدیم؛ سپس او در اُتاق هم، به همین ترتیب، به  گی از خنده روده مُالّنصرالدیّن تعریف کرد که همه
داد.  شب وقتی موقعِ خواب شد، علی و بیگدلی، طبقِ روالِ  دار ادامه می های خنده تعریف کردنِ مطلب
هران و مُحمّدعلی بیگدلی و علی و من و ماین ترتیب، شان در پایینِ اُتاق بود. به  معمول، جایِ خواب

خودمان  ها تا ساعتی در جایِ خوابیدیم. شب در پایینِ اُتاق می جمشید سپهوند و یاشار در یک ردیف
جه و سختی، حاال به یک تنهایی و شکن های خندیدیم. بعد از آن ماه و میگفتیم  کشیدیم و می دراز می

ها بر ما مُسلّط  کردیم نگذاریم که سختی و با رُفقا دُورِ هم بودیم؛ سعی می ،سبی رسیدهن "آرامشِ"نوع 
 بُردیم. می دیگر لذّت بستگی با یک دوستی و همتوانستیم از رفاقت و  و تا جایی که می ،شوند

جا  آمد، و تحصیالتِ ابتداییِ خودش را هم در همان آباد می علی دراصل از یکی از روستاهای نجف
های آن روستا به کارِ چوپانی  اش را در آن دوره در بیابان گفت که بیشترِ  وقت ود. میگذرانده ب

اش هم ناشی از کارِ دُشوارِ چوپانی در زیرِ گرمای سوزانِ  گیِ چهره قولِ خودش، سوخته پرداخت. به می
غولِ ر مشآباد گرفت و سپس در آن شه اش را در نجف دیپلم ،٥٧جا بود. پیش از انقالبِ  آفتابِ آن

های سیاسی آشنا و  جا بود که با مسأله در رشتۀ تربیتِ مُعّلم شد. در آن تحصیل برای اخذِ فوقِ دیپلم
سپس فعّال شد و باالخره هم به صفِ طرفدارانِ سازمانِ فدایی پیوست. البتّه منصور نورمُحّمدزاده، که 

اییان ارتباط پیدا کرده بود، و درواقع او بود علی نسبتِ فامیلی با او داشت، ظاهراً قبل از این دوره با فد
کشانید. منصور نورمُحمّدزاده و برادرزادۀ جوانش  طرفِ تشکیالتِ فداییان می که جوانانِ فامیل را به
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بود، و منصور  ٦٣دستگیر شدند. تهمورث در این زمان در اُتاقِ  ٦٣هم در ضربۀ آبانِ  "تهمورث"
ها، تحتِ رهبریِ منصور  گفتۀ علی محفلِ آن آوردند. طبقِ ٦٦به اُتاقِ نورمُحمّدزاده را هم یک ماه بعد 

هایی بود که در  شده بود. این یکی از دلیل صفهان فعّال و شناختهآباد و ا حّمدزاده، در منطقۀ نجفنورم
آذر پیوست و با سازمانِ اکثریّت  ١٦ بخشِ بزرگی از تشکیالتِ آن منطقه به سازمانِ فداییانِ ٦٠سالِ 

تری را در  های بیشتر و مهّم نرفت. بعد از سالِ شصت، منصور نورمحمّدزاده و علی و تهمورث مسئولیّت
که یکی از مسئوالنِ تشکیالتِ  پس از آن ،٦١ تشکیالتِ سازمان در آن منطقه پیدا کردند. در سالِ

زرگی از تشکیالتِ کاری با پُلیس کرد، بخشِ ب سازمان در آن منطقه دستگیر شد و ظاهراً شروع به هم
اصفهان طبعاً در خطرِ شناخته شدن و لُو رفتن قرار گرفت. بنابراین، مسئوالنِ سازمان تصمیم گرفتند 

جا کنند. در همین پروسه بود که منصور نورمحمّدزاده و  به تعدادی از کادرها و اعضا را از آن منطقه جا
 علی و تهمورث هم به تهران مُنتقل شدند.  

ایِ تشکیالتِ  های پایه در طرحِ جدیدِ تشکیالتی، علی مسئولیّتِ یکی از کمیته ،٦٢سالِ  پس از ضربۀ
در تهران ازدواج کرد. او و همسرش آپارتمانی کرایه کردند و  ٦٢ضمن، در سالِ  دار شد. در تهران را عُهده

کادرهای سازمانی  ها خواست که یکی از زندگی مُشترکی را آغاز نمودند. در همین دوره، سازمان از آن
ها هم پذیرفتند. گویا پس از چندی، خواهرزنِ علی هم از  ها زندگی کند که آن برای مُدتّی پیشِ آن

ها آمد. خُالصه، برای مُدتّی چهارنفری باهم در آن آپارتمان  اصفهان برای تحصیل در تهران پیشِ آن
 ٦٣وهشتمِ مهرماهِ  کرد، در تاریخِ بیست یکردند. این کادرِ سازمانی که در خانۀ علی زندگی م زندگی می

بازداشت شدند.  ٦٣مِ مهرماهِ ونُه ر آپارتمانِ خودشان در بیستناپدید شد و علی و همسرش هم د
علی که در زمانِ  ها در اصفهان بود، دستگیر نشد. همسرِشبختانه خواهرزنِ علی، که آن روزخو

نیا آورد که نامش را حمل کرد. او پسری به د اش حامله بود، در کُمیتۀ مُشترک وضعِ دستگیری
 علی و فرزندِ نوزادشان گذاشتند. پس از چند ماه بازداشت در کُمیتۀ مُشترک، باالخره همسرِ "سیروس"

 سلّولِروزی در "کرد:  سیروس آزاد شدند. علی دربارۀ نخستین دیدارش با سیروس چنین تعریف می
شد. او  سلّولبازجو با نوزادی در دست داخلِ  ر باز شد و کمکانفرادی غمگین نشسته بودم که ناگهان د

 ".یست دیدم که پسره عجب مُخی سیروس را برای مُدتّی کوتاه پیشِ من گذاشت. از همان نگاهِ اوّل می
 گفت.(   آبادی می لیظِ نجفها را با لهجۀ غ )البتّه او این

که روزی یک  تا این د،بوی سلّولشترک تنهایی در در کُمیتۀ مُ ٢به هر صورت، علی تا عیدِ نوروز در بندِ 
روزی درِ  ،٦٤اوایلِ فروردینِ سالِ "کرد:  گونه تعریف می ی برایش آوردند. علی آن ماجرا را اینسلّول هم

شد. این زندانی، که  سلّولباز شد و یک زندانی با پتو و کیسۀ پالستیکیِ وسایل در دست داخلِ  سلّول
نظرم  فردی  ریشی هم داشت. به مو، و البتّه ته هیکلِ مُتوسّط و قوی، کلّۀ بی بود، ʻمُراد ۥنامش  

وجور و مُعرّفی  اش بلند شدم و خودم را جمع رسید. خُالصه، من فوری به احترام ساله یا بیشتر می  چهل
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بسیار  ماه دستگیر شده است. هردو کردم. معلوم شد که او هم از رُفقای سازمانیِ خودمان، ولی در بهمن
دیدم که  یکردیم. چون م دیگر صحبت می ضمن بااحترام با یک حال ولی خیلی مُحتاط بودیم و در خوش

بُردم که شاید یکی از رهبران و یا از کادرهای باالیِ سازمان باشد،  ان میاین رفیق پیرتر است، گُم
که رفیق  ه این روال گذشت تا اینساعتی ب بنابراین آگاهانه خیلی مُواظبِ زبان و گفُتارِ خودم بودم. نیم

  دّی یکیشوخی و ج دفعه به کردیم یک هم میاش تمام شد و در جریانِ بحثی که با مُراد باالخره تحمّل
فُروریخت.   کار بُرد که تمامیِ عظمت و جبروتی که از او در ذهنم ایجاد کرده بودم، همه دو اصطالح به

وارد، فردی  یشتر باهم آشنا شدیم. معلوم شد که این رفیقِ تازهخُالصه سرِ شوخی را باهم باز کردیم و ب
عر و آوازخوانی و غیره نظیر در شوخی کردن و خنداندن و طنزگویی و  ادبّیات و ش بسیار خالّق و بی

است. بعد که کمی باهم دربارۀ ضربه به سازمان صحبت کردیم، معلوم شد که او هم مانندِ خودم عُضوِ 
ساله است، ولی چون موهای سرش ریخته،  وشش  سازمان است. فهمیدم که فقط بیستساده و معمولیِ 

های زیادی کردیم و  دیگر تعریف خودمان برای هم دهد. خُالصه، از زندگیِ تر نشان می تر و جااُفتاده مُسنّ
م. خندیدی گفتیم و  کردیم و  دیگر شوخی  ات بخواهد با هم ل، و تا دشدیم دوستانی بسیار صمیمی 

   ".من بُردند سلّولِسفّانه، دو ماه بعد او را از ٴمُتا
کش و مُعتقد  گاهِ اوین مُنتقل شد. او انسانی زحمت زمان با من از کُمیتۀ مُشترک به آسایش علی هم هم

ضمن بسیار  طوری که قبالً گفتم، در و باگُذشت و ازنظرِ سیاسی، فردی بسیار پُخته بود. همان
کرد،  های ادبی و هُنریِ مُراد می بعی و تواناییط هایی که از شوخ ود. امّا تعریفبصحبت و شوخ هم  خوش

ها باشد. من قبالً، تا این موقع، نه اسمِ  ستثنایی در آن زمینهداد که این شخص باید فردی ا ن مینشا
 ٣در سالُنِ  ٦٤تاقِ بار از زبانِ علی بود که در اُ ای با او داشتم. اوّلین مُراد را شنیده بودم و نه آشنایی

 شنیدم. دربارۀ مُراد چیزهایی را می
گویا  ٦٠هّل بود. بعدها فهمیدم که او تا سالِ ٴاو هم فردی مُتا و تر از علی، مُحّمدعلی بیگدلی کمی مُسّن

بود. مُدتّی پس از فُروپاشیدن یا مُنحّل شدنِ آن  "رزمندگانِ آزادیِ طبقۀ کارگر"از کادرهای گروهِ 
هم،  ٦٢آذر داشت، به تشکیالتِ ما پیوست. تا سالِ  ١٦ توجّه به تمایلی که به سازمانِ فداییانِ گروه، با

بود که در طرحِ  ٦٣ظاهراً در یک ارتباطِ فردی با یکی از کادرهای سازمان قرار داشت. در اوایلِ سالِ 
در  ٦٣ن قرار گرفت و در آبانِ تشکیالتِ تهرا ایِ های پایه سِ یکی از کمیتهٴجدیدِ تشکیالتی باالخره در را

اش در زمانِ شاه، پس از دستگیری  سیاسی جریانِ ضربه دستگیر شد. با توجّه به سابقه و تجربۀ زندانِ
های خودش، تقریباً بدونِ شکنجه و  تر برخورد کرد. طبقِ گفته های اولیهّ پُخته ماه در بازجویی در آبان

ای بود که او مسئولیّتِ آن را به عُهده  اش هم عُضوِ کمیته شالّق از آن مرحله گذشت. گویا برادرزن
داشت. او با دادنِ قرارهای الکی توانست قرارهای واقعیِ خودش با او و دیگران را بسوزاند. دو سه ماه 

طورِ رمزی از همسرش  اش، وقتی اوّلین بار اجازۀ تلفن به او دادند، طّیِ صحبت به پس از دستگیری
جا بود که  پُرسید. بازجوها مشکوک شدند که شاید برادرزنِ او تشکیالتی بوده باشد. این شزندربارۀ برادر

اش  اصطالح کار از کار گذشته و برادرزن تازه مُحمّدعلی بیگدلی را زیرِ فشارِ بیشتری قرار دادند، ولی به
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بازجوها باالخره  رسی نداشت. خُالصه پس از کمی آزار و اذیّت، مخفی شده بود و دیگر کسی به او دست
گاه  زمان با ما به آسایش دست از سرش برداشتند. او دورانِ انفرادی را در کُمیتۀ مُشترک گذراند و هم

سانی بسیار مُالیم و مُحکم و باثبات مُنتقل شد. مُحمّدعلی بیگدلی فردی باتجربه و متین و مُعتقد و ان
دعّای زیادی گاه ا کرد. هیچ م نرمش و ورزش میهای بسیار مُالی روز در گوشۀ اُتاق با حرکتبود. هر

 بسیار واالیی بود. نداشت، ولی انسانِ
قولِ معروف  در این اُتاق جمشید سپهوند و علی و مُحمّدعلی بیگدلی و یاشار و من حاال باهم بودیم، و به

های سالِ  ژه ضربهوی به سازمان، به  جورمان جور بود. این روزها کارمان مُرتّب جلسه و بحث دربارۀ ضربه
کردیم. در غیرِ این صورت،  جمعی می های دسته بود، گاهی بحث بود. اگر اوضاع و احوال مُناسب می ٦٣

گرفت.  من و  زنی در اُتاق یا هواخوری صورت می ها و تبادلِ نظرها اغلب دو نفره و ضمنِ قدم بحث
طورِ کلّی، و  های جُنبش به ارۀ مسألهزدیم و درب جمشید سپهوند روزی یک ساعت باهم در اُتاق قدم می

چنین  کردیم. ما هم به سازمان صحبت می  ویژه دربارۀ ضربه طورِ مُشخّص، و به سازمانِ خودمان به
ساعت  گذاشتیم. روزی یک هایی که پس داده بودیم، باهم در میان می های خودمان را از بازجویی تجربه

آوریِ اطالّعات و  مان بیشتر رویِ جمع هن و توجّهعلی ذ وکردم. من  هم من با علی همین کار را می
مُنجر شد. من با  ٦٣ها و اوضاع و احوالی بود که به ضربه خوردنِ سازمان در سالِ  زمینه تحلیلِ و  تجزیه 

ای داشت که  ویژه زمانی که او مسأله کردیم، به هایی باهم می زدم و صحبت یاشار هم هر از گاهی قدم می
مند بود که دربارۀ خّطِ  چنین عالقه با من مشورت کند یا نظرِ مرا در موردی جویا شود. او همخواست  می

گو کند. با محمّدعلی بیگدلی هم من و هم برخی دیگر از  و مشیِ سیاسی و فکریِ سازمان با من گفت
نفری باهم در  کرد که پنج برازِ عالقه میم و تبادلِ نظر کردیم، امّا او ارفقا، یکی دو بار قدم زدی

ها را پیش ببریم. یکی دو بار این کار را هم کردیم، ولی اوضاع و احوالِ  های مُشترکی این بحث جلسه
طورِ مرتّب داشته باشیم. به هر صورت، عالوه بر  هایی را به داد که چنین جلسه امنیتّی اجازه نمی

ینِ ما در حالِ شکل گرفتن بود. البتّه من رفته رابطۀ رفیقانه و عاطفیِ مُحکمی ب سازمانی بودن، رفته هم
کردم. مُرتّب با  ویژه با جمشید سپهوند و علی رابطۀ بسیار صمیمی و نزدیکی پیدا در این اُتاق به

شخصی  های گوناگونِ سیاسی و زندان و زندگیِ زدم، و دربارۀ مسأله ها قدم می انه ساعتشان روز هرکدام
 دیم.کر و خصوصیِ خودمان باهم صحبت می

 
١٠ 

 برنامۀ روزانۀ اُتاق...
داشت.  "معمولی"اوین در این روزها روالی  گاهِ در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٤زندگی در اُتاقِ دربستۀ شمارۀ 
ضطراریِ صُبحِ سحر، ما دوباره شوییِ ا چنین بود: بعد از دست "یعادّ"برنامۀ روزانۀ اُتاق در وضعیّتِ 
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خوردیم. اگر نوبتِ  شدیم. ساعتِ هفت و نیم صبحانه می یدار میخوابیدیم و ساعتِ هفتِ صُبح ب می
زنی در اُتاق  بود، پس از صبحانه تا آن زمان را اغلب به قدم تراصلیِ صبحِ اُتاق زود شوییِ دست

های گوناگونی مانندِ کالسِ زبانِ خارجی،  گروه به فعالیت ها گروه شویی، بچّه پرداختیم.  بعد از دست می
شدند. اگر صبح  لمی، گروهِ بحث و بررسی، کارهای هُنری و دستی و غیره مشغول میو ع کالسِ درسی

هم برای رفت و برگشت، یعنی   شدیم، بیست دقیقه وقتِ هواخوری و ده دقیقه به هواخوری فرستاده می
 شوییِ تخوردیم. اگر نوبتِ دس ا دوازده و نیم ناهار میکشید.  ساعتِ دوازده ت عت، طول میسا کُالً نیم

زدند. یکی دو نفر هم، مثلِ خودم، که عادتِ  ها اغلب بعد از ناهار چُرت می بود، بچّه اصلیِ ظهر دیرتر می
کردند. برای استراحت  ای دیگر مشغول می گونه چُرتِ بعد از ناهار نداشتند، خودشان را در سُکوتِ اُتاق به

شد. برخی همۀ این  کوتِ کامل در اُتاق برقرار میکردن، بینِ ساعتِ یک و نیم تا سه و نیمِ بعدازظهر سُ
شدند.  زدند، و بعضی دیگر پس از چُرتِ کوتاهی به کارهای دیگری مشغول می دو ساعت را چُرت می

رسید. مسئولِ حمّامِ اُتاق از قبل به کسانی که آن روز  نوبتِ  اصلیِ بعدازظهر می شوییِ سپس نوبتِ دست
نیم ا چهار و ویی و حمّام، حُدودِ ساعتِ چهار تش آماده شوند. بعد از دست داد تا حمّام داشتند خبر می

نوشیدیم. مسئولِ اُتاق  تری با پتو پوشانده و گرم نگه داشته شده بود، میجیرۀ چای را، که از ظهر در ک
کرد، ولی وسطِ اُتاق برای کسانی که  های عصر روشن می گاه تلویزیون را برای تماشای برنامه آن
کردند، به کارهای دیگری مشغول  ماند. برخی که تلویزیون تماشا نمی خواستند قدم بزنند باز می می
خوردیم. سپس  شد و ساعتِ هفت هم شام می شدند. تدارُک برای شام از ساعتِ ششِ عصر شروع می می

شب را ببینیم. های  شد تا برنامه شبِ اُتاق بود، و بعد هم تلویزیون دوباره روشن می شوییِ نوبتِ دست
های جمعیِ دیگری  های خاصّی، همۀ اُتاق به جشن و تفریح یا برنامه ها، یا در موقعیّت برخی شب
نامیدند. یازدهِ شب،  می "کاروانِ شادی"شوخی آن را  بهشدند که در این اُتاق، زندانیان  مشغول می

شبِ اُتاق، گاهی قبل از ساعتِ  آخرِ شوییِ ساعتِ خاموشی در زندان و وقتِ خوابیدن بود. نوبتِ دست
  بود. خاموشی و گاهی هم بعد از آن 
گاه سیستمِ خاصّی برای بیرون بُردنِ زندانیان برای موردهای مُختلف  مسئوالن و پاسدارهای آموزش

ستثنایی  صبحِ زود، و فقط در موردهای اداشتند: برای بازجویی و دادیاری و دادستانی و دادگاه معموالً
بالغِ حُکم، جُز اعدام و حبسِ ابد، معموالً بعدازظهر یا عصر صدا کردند. برای ا ا شب، صدا میر یبعدازظه

بود، عصر زندانیان را به  شد. اگر انتقالی در کار می گاه انجام می زدند، و کارِ ابالغ در زیرِهشتِ آموزش می
های خودشان آماده  بعد با کلّیۀ وسیله دادند که صبحِ زودِ روزِ ها اطالّع می بُردند و به آن زیرِهشت می

باشند. برای آزادی در پایانِ محکومیّت معموالً پس از انجامِ کارهای مُقدمّاتی، زندانی را در طولِ روز با 
کردند، و  که او را قبالً به انفرادی مُنتقل می یا این بُردند تا آزاد شود؛ ترِ آزادی میاش به دف کلّیۀ وسایل

 کردند.   نمودند و سپس آزاد می کارهای مربوطه به دفترِ آزادی مُنتقل میپس از تکمیلِ 
هر سالُنی روزِ مُالقاتِ خاّصِ خودش را داشت، و مالقات هر دو هفته یک بار بود.  در روزِ مُالقات معموالً 

در  ٣مُالقاتِ سالُنِ زدند.   های مُتعدّد و مُتوالی صدا می ها در گروه از صبح زندانیانِ سالُن را از همۀ اُتاق
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های دیگرِ  اُتاق گرفتن با زندانیانِ یکی از بهترین امکانات برای تماّس این دوره در روزِ یکشنبه بود.
 ها بودند. ویژه بیرونِ زندان، همین مالقات سالُن، و مُبادله و پخشِ خبرها و اطالّعاتِ داخل و به

گرفت، امّا اساسِ کارشان بر  قیق و کُنترلِ شدیدی صورت میای د انتقالِ زندانیان در اوین با برنامه و نقل
رور و ناشی از ت  بسته زندانیانِ چشم خودسانسوری و خودکُنترلیِ زندانیان واقع بود. خودسانسوریِ

ها  ای از پاسدارها و توّاب شبکه بود. در عینِ حال، ٦١و  ٦٠های  رحمانۀ سال وحشتِ شکنجه و کُشتارِ بی
داشتند. در  ها زندانیان را تحتِ نظر می جایی به ، در جریانِ این جا"آنتن"ین، یا به قولی و افرادِ خبرچ

 هایی که کنارِ ها در جاهای گوناگونی قرار داشتند. مابینِ ساختمان داخلِ مُحوّطۀ وسیعِ اوین، ساختمان
دستانی، زندانیان را معموالً گاه و حُسینّیه و ساختمانِ جدیدِ دا گاه و آموزش هم واقع بودند، مثالً آسایش

بوسی داشتند که  های دیگر، یک سیستمِ مینی انتقالِ زندانیان به ساختمان و بُردند. برای نقل پیاده می
ها  بوس هرکِ کوچکی بود که مینیاوین مانندِ ش کرد. زندانِ صبح تا شب در داخلِ مُحوّطۀ اوین کار می

جا  به موران و زندانیان را جاٴربِ آن، پاسداران و ماشرق و غو از دروازۀ اصلی تا باالترین نقطۀ شُمال 
ها از خودِ پاسدارانِ اوین بودند. در زیرِهشتِ هر ساختمانی،  بوس های مینی کردند. البتّه راننده می

شوند، در  بوس می گفتند که وقتی سوارِ مینی ها می در انتظار بودند و پاسدارها به آن  بسته زندانیانِ چشم
لی و ا ٣٧"جلویِ شُعبه پیاده شو"یا  "پیاده شو جلویِ دفترِ مرکزی"گفتند  جا پیاده بشوند. مثالً میکُ

های مُختلفی مانندِ دفترِ مرکزی، شُعبه و دادستانی، و غیره را اعالم  بوس ایستگاه آخر. رانندۀ مینی
رد که هیچ کُنترلی در کار نیست، و ک کرد تا زندانیان پیاده شوند. در ابتدا زندانیِ جدید شاید فکر می می

 ا در طولِ زمان و از رویِ تجربهامّ کنند ترس و وحشت رفتار و عمل می فقط از رویِ  بسته زندانیانِ چشم
 انتقال در کار است.   و فهمید که سیستمِ کُنترلِ کاملی در جریانِ نقل می

وثّقی ندارم، گویا پس از ماجراها و حّت و سُقمِ آن اطالّعِ دقیق و مُطوری که شنیدم، اگرچه از ص
وجود آوردند.  یک سیستمِ کارتِ شناساییِ دوبله برای هر زندانی به اوین در زندانِ ،٦٠های سالِ  اتفّاق

 ماند؛ گاه، می ندانی، مثالً آموزشظاهراً یک نُسخه از این کارت همیشه در ساختمانِ محّلِ نگهداریِ ز
راه با زندانی به جاهایی مانندِ شُعبه و دادگاه و مُالقات و  ای خاصّی همنُسخۀ دیگرش هم توسّطِ پاسداره

دانی به گشت. به این ترتیب، زن راه با زندانی برمی شد و بعد هم هم رفت، بُرده می که زندانی می ،غیره
 وگور شود.   توانست گُم وجه  نمی هیچ

ا، فُرصتِ خوبی برایِ تماس با زندانیانِ بندها و ه نا و یا در زمانِ انتظار در ساختماه بوس در داخلِ مینی
ها  آمد. بسیاری وقت های دیگر، پیش می انفرادی و زندان بندهای های دیگرِ اوین، و حتّا با زندانیانِ سالن

دستگیرشده و زندانیانِ انتقالی و غیره کنارِ هم  ها زندانیانِ تازه ها و انتظارکشیدن انتقال و در این نقل
توانستند خبرها و اطالّعاتِ خودشان را مُبادله کنند. البتّه همواره خطری از  دند و بنابراین میاُفتا می

ا زندانیانِ دیگر جانبِ زندانیانِ جاسوس و توّاب موجود بود. زندانی با پذیرشِ این خطر و با احتیاط ب
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شد. در داخلِ  بادله میکرد و بعد پس از اطمینان، خبرها و اطالّعات مُ برقرار می ابتدا فقط تماّس
بایست  بوس، و اغلب در راهرو و زیرِهشت، پاسدار یا پاسدارهایی مُواظبِ زندانیان بودند. زندانی می مینی

 کرد تا گیر نیُفتد. سِ خودش را جمع میحواّ
 

١١ 
 کوچک... بازیِ فوتبالِ گلِ

کرد که در بازیِ  را تشویق میگذشت. جمشید سپهوند مُرتّب م می ٦٤ام به اُتاقِ  چندین روز از آمدن
کوچک در هواخوری شرکت کنم. آخرهای خردادماه بود و هوا بسیار داغ. من هنوز کفشِ  فوتبالِ گلِ

ای طوالنی در  کردم. البتّه من تجربه رهنه بازی میدمپایی نداشتم و طبعاً باید پاب شده از ورزشیِ دُرست
امّا نه بر آسفالتِ داغِ  ابرهنه هم بازی کرده بودما پبازیِ فوتبال داشتم و در کودکی و نوجوانی حتّ

جان و م و در یکی دو بازیِ بسیار پُرهیتابستان.  به هر صورت، روزی نتوانستم جلویِ خودم را بگیر
ام، تازه مُتوجّه شدم که زیرِ هردو پایم  پُرتحّرُک شرکت کردم. پس از برگشتن به اُتاق و سرد شدنِ بدن

کرد، پاهایش در همین  راه با من پابرهنه بازی می اند. مُحمّدعلی بیگدلی هم که هم ههای بدی زد تاول
هبود یابند. برای یکی دو روز د. به هر صورت، برای مُدتّی از خیرِ بازی گذشتم تا کفِ پاهایم بوضع بو

جایِ بازیِ فوتبال  شویی هم، مانندِ دورانِ بازجویی، برایم دُشوار شد. در این روزها به حتّا رفتن به دست
های بسیار مالیمی  ای از هواخوری یا اُتاق به نرمش من با داور و مُحمّدعلی بیگدلی در گوشه

ام قُدرتِ بیشتری پیدا  سمی بدنشد و هم ازنظرِ ج پاهایم بهتر میکم هم وضعِ  پرداختیم. خُالصه، کم می
خوانی و شوخی  کردم. کُرکُری اُتاق شرکت میهای ورزشیِ  ها و مسابقه طورِ فعّال در برنامه کرد و به می

د یژه بینِ جمشید سپهوند و امیرساعو های مختلف، به ها و بینِ اعضای تیم در اُتاق، دربارۀ نتیجۀ بازی
 نعمتی، مرتّب جریان داشت.

 
١٢ 

 حُسینیّۀ اوین...
طر شد. مانندِ زمانِ عیدِ فزِ چند روز پس از آمدنِ من به اُتاق، باالخره ماهِ رمضان به پایان رسید و رو

راحتی غذایی یا چیزی  توانستیم در طولِ روز به شدیم. حاال دیگر می کودکی از آمدنِ این عید شاد می
برای دادند. در زمانِ کودکی، ماهِ رمضان را  دوباره به ما غذایِ گرم می که برای ظهر تر این بخوریم، و مهّم

طر را هم رفتن و گردش در شهر در بعد از افطار، و عیدِ ف نمافطاری، سیهای ا سحری، زولبیا، مهمانی
سالتِ روزه و رمضان در داخلِ ویژه برای پایان یافتنِ غم و ک هبرای رُطَب خوردن و مهمانی و شادی، و ب

نایت، ماهِ رمضان فقط سختی و خانۀ شکنجه و ج داشتیم. امّا در این وحشت خانه و در بیرون، دوست می
داشتیم  جا بیشتر دوست  طر را در اینبه همراه داشت. فرارسیدنِ عیدِ فشتری را برایمان دُشواریِ بی
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طر معموالً از بازجویی و دادگاه و که در روزِ عیدِ ف خاطر از این برای غذایِ گرم در طولِ روز، و آرامشِ
 بود.   دادستانی و غیره خبری در میان نمی

ناهارِ بعد از رمضان را با خیالِ راحت خوردیم. ناگهان دستگاهِ  طر، اوّلینفدر هر حال، در روزِ عیدِ 
آماده شوند برای رفتن به  ٣ زندانیانِ سالُنِ تمامیِ "کار اُفتاد و گوینده اعالم کرد:  گاه به بُلندگویِ آموزش

را به  خواهند همۀ ما کنید چه خبر شده که می فکر می"از زندانیانِ قدیمیِ اُتاق پُرسیدم:  "!حُسینیّه
رانی و یا  حیاناً مُصاحبه یا سُخنچیزِ مُهمّی نیست، ااحتماالً "ها جواب داد:  یکی از آن "؟حُسینیّه ببرند

بعدازظهر حدودِ ساعتِ سه، همۀ زندانیانِ سالُن را اُتاق  ".اند ای از این قبیل برایمان تدارک دیده برنامه
 ترتیب به حُسینیّۀ اوین بُردند.   به اُتاق و به

شده، و  بندها را برداریم. سالُنِ حُسینّیه تماماً تزیین دادند که چشم وقتی واردِ حُسینیّه شدیم، دستور 
گی  نشسته بودند که همه ن، زندانیانِ زن سوّمِ طرفِ راست و جلویِ سالُ یک تقریباً پُر از زندانی بود. در

سالُن هم پُر از زندانیانِ مرد بود. ما کُفّارِ شکی بودند. دوسوّمِ طرفِ چپِ سرتاپا پوشیده در چادُرهای م
. پُشتِ ما در تهِ سالُن هم یک سری از نشاندند های آخر در پُشتِ زندانیانِ مرد  را در ردیف ٣ سالُنِ

های مردها، زندانیان را با  ها و هم در صف های زن شیک ایستاده بودند. هم در صفپاسدارهای زندان ک
 های میانی زندانیانِ های جلوتر زندانیانِ توّابِ اصلی، در صف نده بودند: در صفترتیب و هدفِ خاصّی نشا

را قرار داده  "کُفّار"های آخر هم زندانیانِ سرِموضعی و  تاکتیکی و مُنفعل، و در صف اصطالح توبه به
مُنفعلین، که تاکتیکی و  های اصلی و احیاناً توبه بودند. این نظم و ترتیب اگاهانه و عمدی بود تا توّاب

راهی  را هم ها و دادنِ شُعار و غیره برنامه کردند، با فرستادنِ صلوات شاید بیش از نصفِ سالُن را پُر می
برداری را هم در جلویِ سالُن طوری مُستقّر کرده بودند که بتوانند از  های فیلم ضمن، دوربین کنند.  در

ِ زندانیانِ اوین  طر به مردم نشان دهند که تمامیعیدِ ف در اخبارِ روزِفیلم استفادۀ تبلیغی بکنند؛ یعنی 
راه بودند. از وجودِ زندانیانِ سرِموضعیِ زن و مرد هم، که نه شُعاری  ها هم در این جشن با زندانبان

لشکر استفاده  سیاهی عنوانِ هاییِ سالُنِ حُسینّیه بهفرستادند، در نیمۀ انت دادند و نه صلواتی می می
 کردند. می
نبود. در طرفِ   جا نشسته بودیم ولی هنوز خبری از مراسم و برنامه شد که آن الصه، یک ساعت میخُ

هران، و ر، و در طرفِ چپِ من هم منصور، مراستِ من جمشید سپهوند، علی، مُحمّدعلی بیگدلی، یاشا
هایش  درموردِ خاطره زندانیانِ دیگری از اُتاق نشسته بودند. من از این فُرصت استفاده کردم، و از منصور

کرد:  می  چنین تعریف ٦٢ – ٦٠های  های خونینِ پیش پُرسیدم. او از سال از حُسینیّۀ اوین در سال
های حُسینیّه بود. وقتی به هر دلیلی او حُضور  گردانِ اصلیِ برنامه ها معرکه سال اسداهلل الجوردی در این"

رحم هم  های بسیار خطرناک و بی شد. گروهی از توّاب نداشت، فردی به نامِ مجید قُدوّسی گرداننده می
های سیاسی  عارهای تُندی علیهِ گروهها با دادنِ شُ کردند. آن راهی می ها هم ها را در این برنامه همیشه آن
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قولِ خودشان مُنافقین و مُحاربین و مُرتدّین، زندانیانِ داخلِ حُسینیّه را که  و زندانیانِ سرِموضعی، یا به
ها هم  کردند. این تاکتیکی و نادِم و مُنفعل بودند، تحریک و تهییج می ها اغلب توّاب و توبه سال ندر آ

گذاشتند، و  فشار میهایی که ساکت بودند را تحتِ  دادند و زندانیانِ سرِموضعی یا آن صلوات و شُعار می
 اصطالح مُصاحبه و اظهارِ های به ها در این دوران، مراسم کردند. بیشترین برنامه فشاگری میاصطالح  ا به

ها معموالً الجوردی یا قُدوّسی ابتدا رویِ صحنه ظاهر  فشاگری بودند. در این برنامهتوبه و ندامت و ا
 ،رفتند های جلوتر از سروکولِ هم باال می رحم هم در صف های خطرناک و بی شد، تعدادِ زیادی توّاب می

گاه، تعدادی زندانیِ بیچاره، که زیرِ  ترند. آن تر و دوآتشه بقیّه توّابها از  تا به الجوردی نشان دهند که آن
آوردند.  نشینی کرده بودند، را رویِ صحنه می طورِ تاکتیکی عقب شکنجۀ غیرانسانی شکسته شده یا به

ا گرفتند ت اصطالح  مُصاحبه و مُناظره قرار می وجواب و تفتیش یا به  یکی موردِ سئوال این زندانیان یکی
های سیاسیِ مُخالف،  ها و سازمان توبه کنند و با نشان دادنِ انزجار از تمامیِ گروه در حُضورِ همه اظهارِ

این  طرفداریِ خودشان را از الجوردی و رژیمِ جُمهوری اسالمی و شخصِ خُمینی اعالم دارند.  وقتی
های دست و  زشِ صدا و حرکتا در لردرد و رنج و زجر رگرفتند،  فُن قرار میزندانیانِ بیچاره پُشتِ میکر

های  بُردیم. چه لحظه همه ضّدِ انسانیّتِ رژیم رنجِ فراوان می دیدیم، و از این ها می های آن بدن و در چهره
 د بودیم. انگیزی را ما در آن روز ها شاه مغ

داد  بی ها با دادو ه، توّابهر زندانی در رویِ صحن در جریانِ اعالمِ توبه و انزجارِ"گونه ادامه داد:  منصور این
ها از الجوردی اجازه  دادند.  گاهی هم توّاب هانت قرار میراه گفتن زندانی را موردِ ا دوبیو صلوات و ب

داد، زندانیانِ  هایی را دربارۀ یک زندانی مطرح کنند.  اگر الجوردی رُخصت می خواستند تا مطلب می
ها دوستان  زدند. اغلبِ این توّاب فشاگری میاصطالح دست به ا هیِ رویِ صحنه بنوبت دربارۀ زندان توّاب به

ای بهره  ها از هر فُرصت و وسیله بندِ زندانیِ رویِ صحنه بودند. آن ی و همسلّول و رُفقایِ سابق یا هم
ل و در انند در دکه بتو توبۀ زندانیِ رویِ صحنه واقعی نیست، تا این گرفتند تا نشان دهند که اظهارِ می

های  ها بود که صحنه ر این موقعتر باز کنند. معموالً د الجوردی برای خودشان جایی بهتر و نزدیک پیشِ
اصطالح مُصاحبه و اعالمِ توبه و  های به ای، این برنامه در دورهآمد.  وجود می خراش و دردناکی به لد

الح احرازِ توبۀ یک زندانی،  اصط مراسمِ به ر انتهایانزجار روزانه در حُسینیّه جریان داشت. معموالً د
پذیرفت و یا در اغلبِ موردها  ( یا توبۀ زندانی را میلقبِ معمولِ موردِ استفاده برای الجوردی)ʻآقا حاجۥ

رهانید و پاک و خالص ها ب نید و خودتان را از ناخالصیتان کار ک شما هنوز باید روی مسائلۥ گفت: می
که حقیقی بودنِ  زندانیِ بدبخت هم برای آن ʻای واقعی بکنید. بههای بعدی تو شوید، و انشااهلل در نوبت

کرد الجوردی و دیگران را قانع  شد که فکر می اش را ثابت کند، مجبور به پذیرشِ مسائلی می توبه
آورد و خود و  گی را به زبان می های غیرواقعی و ساخته سازد. در این موردها گاهی زندانی مطلب می

 .کرد تا شاید الجوردی را خوش آید و او قانع شود می دیگران را مُتهّم
موقعی بود که ده  ،٦٢ها در اواخرِ سالِ  ترینِ این برنامه یکی از دردناک"منصور در ادامه چنین گفت: 

نفر از نظامیان و مسئوالنِ تشکیالتِ مخفیِ حزبِ توده شاملِ ناخُدا افضلی، سرهنگ کبیری، سرهنگ 
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ها مُصاحبه کند. الجوردی  اصطالح با آن یگران را روی صحنه آوردند تا الجوردی بهعطّاریان، مُعزّز، و د
ها  گفته بود که آخرینِ شبِ  های بیشتری بکند به آن که این زندانیان را مجبور به اعتراف برای آن

د و کردن لبِ بخشش میها ط آنها را برای مُصاحبه آورده بود. برخی از  شان است، و بعد هم آن زندگی
برخوردشان بد نبود.  گفتند و های معمولی می گریستند، ولی بعضی دیگر فقط مطلب حتّا می

اش را از دست خواهد  دانست که جان مورد در رویِ صحنه، واکُنشِ ناخُدا افضلی بود. او می آورترین رنج
نبود، ولی با این  توانست این واقعیّت را بپذیرد. در عینِ حال، کاری هم از دستش ساخته داد ولی نمی

اش، برای  ویژه گریه های او، به اش را نجات دهد. بخشی از صحبت کرد تا جان حال سعیِ خودش را می
 .هایش هم در کُلّ مُتناقض و پُردرد بودند آور بود. حرف گیِ ما بسیار دردناک و رنج همه

که تعدادی  ها هم، وقتی بود ترین و دردناکترین شب کننده یکی دیگر از ناراحت"چنین گفت:  منصور هم
ها زیرِ  اصطالح مُصاحبه با الجوردی رویِ صحنه آوردند. برخی از آن یکار را برای بهاز رهبرانِ سازمانِ پ

به تجاوز کردن به زنان و  ه، و اعتراف کرده بودند؛ از جمله،فشار و شکنجه شکسته، همه چیز را پذیرفت
اساساً  نسیِ فراوانِ دیگری در تشکیالت.چنین به فسادهای ج خودشان، و هم دُخترانِ تحتِ مسئولیّتِ

ها مُعتقد بودند که تمامیِ  هن و باورِ حاکمانِ مُسلمان موجود بود؛ آنای در ذ بیماریِ گُسترده
های جنسی هستند. بنابراین، با اعتراف گرفتن در  و انحراف "نامشروع"های مُخالف پُر از روابطِ  سازمان 

ت کنند. بازجوها اغلبِ کادرها و رهبرانِ خواستند این موضوع را ثاب اره میزندانیان، همو زیرِ شکنجه از
نسی و روابطِ نامشروع ویژه  فسادِ ج فسادِ اخالقی، به فشار و شکنجه به اعتراف نمودن به مُخالف را زیرِ

   کردند. با دُخترانِ جوان و زنانِ تشکیالتی، مجبور می
در حُسینیّه رویِ صحنه  ٦١ی حُسین روحانی، از رهبرانِ سازمانِ پیکار، در سالِ وقت"منصور اضافه کرد: 

جا، که  کرد، جلسه مُتشنّج شد. در جریانِ مُصاحبۀ او، یکی از زنانِ زندانیِ حاضر در آن  شروع به اعتراف
کند. او بعداً فهمیدیم منیژه هُدایی عضوِ سازمانِ پیکار بود، از الجوردی اجازه خواست تا صحبت 

گیِ اوست. او در بیرون  گوید ناشی از بُرید این مسائلی که روحانی می":  شُجاعانه بُلند شد و فریاد کشید
هامت و انتقادِ او از خودش و از روحانی، و شُجاعت و ش "ها مُنفعل شده بود. و قبل از دستگیری

پس نحوی برای  رویِ صحنه بهحُسین روحانی هم در چنین  اعتراضِ او به الجوردی، سبب شد که  هم
کند. روحانی ناگهان اعالم کرد که او زیرِ فشار مجبور به پذیرشِ های خودش تالش  گرفتنِ اعتراف

ها شده است. الجوردی فوری دستور داد که او را از رویِ صحنه و حُسینیّه  مُصاحبه و گرفتنِ آن موضع
ذیراییِ دیگری که الجوردی از حُسین روحانی کرده خارج کنند.  البتّه بیست روز بعد، و قطعاً پس از پ

او در گذشته  روشِ و  بود، او دوباره مُصاحبه نمود. این بار اظهارِ توبه و ندامت کرد و اعالم داشت که راه 
باز هم مُسلمان شده است. البتّه درنهایت الجوردی از او نگذشت، و اندکی  او که و این ،کامالً خطا بوده

 ".عدام کردبعد او را ا
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ا تعریف کرد و یک ساعت به ه سال های دیگری را هم از آن ها و واقعه منصور درموردِ حُسینیّه خاطره
توّاب،  نوال گذشت. حُدودِ ساعتِ پنجِ بعدازظهر بود که باالخره مُجری، یکی از زندانیانِهمین م

اهللِ مجید توسّطِ یکی از برادرانِ  کالم ابتدا آیاتی از"گونه اعالم کرد:  طر را اینهای جشنِ عیدِ ف برنامه
عرِ مذهبی خواهیم شنید. در بخشِ بخشِ اوّلِ برنامه چند سُرود و شزندانی قرائت خواهد شد. سپس، در 

که توسّطِ برادرانِ زندانی تهیّه شده است، را  ʻکلینیکِ دموکراتیک ۥئاتری با عُنوانِ  هم ت دوّمِ برنامه
پس چند ساعتی سرِ کار خواهیم "  نایه گفت:ک ها به یکی از بچّه ".یم آوردبرای شما رویِ صحنه خواه

 "!نصیب نخواهیم ماند طر بیسرد خواهد شد و از فوایدِ عیدِ فمان  بود، چای و شام
خُمینی و  ها در رویِ صحنه یکی دو سُرودِ مذهبی دربارۀ جنگ و شهادت و امام به هر حال، ابتدا توّاب

های جلو هم در صلوات و داد و فریاد و شُعار دادن  ند. زندانیانِ توّابِ موجود در ردیفتوبه و غیره خواند
دادند. پس از یک دِکلمۀ لوسِ دیگر و کمی وقتِ استراحت،  گذاشتند و خودشان را جِر می مایه می

ها،  وصلوات اعالم کردند که دادستانِ کُلّ انقالبِ اسالمی، یعنی موسویِ خوئینی ناگهان با سالم
طرِ زندانیانِ اوین شرکت کنند. ابتدا صلوات و سپس فریادهای اند تا در برنامۀ عیدِ ف رما شدهف تشریف

شوخی  ها باز به باال گرفت و ایشان هم به جمعِ زندانیان پیوستند. یکی از بچّه "یارِ امام خوش آمد"
 "ت!شود که چرب بودنِ غذایِ ظهر به چه دلیل بوده اس پس معلوم می"گفت: 

های  که تماماً توسّطِ تشکیالتِ توّاب "کلینیکِ دموکراتیک"باالخره بخشِ اصلیِ برنامه، یعنی تئاترِ 
ای بود که در آن هر سازمانِ  بازی شد، بررویِ صحنه آمد. دلقک اوین نوشته و تهیّه و اجرا می زندانِ

اصطالح در کلینیکِ  حیوانات، که به شد. این گی می سیاسیِ مُخالفِ رژیم توسّطِ یکی از حیوانات نماینده
هایی باهم داشتند که قرار بود دموکراتیک باشد ولی  پزشکی به هم رسیده بودند، برخوردها و رابطه دام

، دار باشد دی و خندهاصطالح کُم که قرار بود به مُناسبتِ عیدِ فطر به گونه نبود. این تئاتر درواقع آن
آلود کرد. البتّه ما مجبور  ودی اغلبِ حاضرانِ در سالُن را خسته و خوابز خ بود که بهمزّه و ی قدر بی آن

ای شد برای  دار نبود، ولی وسیله بودیم که تا پایانِ برنامه در حُسینیّه بمانیم. گرچه این تئاتر ابداً خنده
 م.ها خودمان را در اُتاق مشغول کنیم و بخندی ما تا در روزهای بعدی با مسخره کردنِ آن، ساعت

 
١٣ 

ها اغلب سرِ این بود که کی دادگاه رفته و کی هنوز نرفته است. روزی  اواخرِ خردادماه در اُتاق صحبت
اش موردِ مُهمّی نداشت که بازجوییِ جدیدی در  یاشار را صبح صدا زدند و بیرون بُردند. چون در پرونده

برند. عصر که به اُتاق برگشت، تعریف  می زدیم که او را به دادیاری یا دادگاه کار باشد، بنابراین حدس می
گاه گاه و سپس در دفترِ مرکزی در انتظارِ نوبتِ داد کرد که بیشترِ طولِ روز را ابتدا در زیرِهشتِ آموزش

خواند و  می ی اش، که نیرّی یا مُبشّری بود، کیفرخواستِ کوتاه رعِ دادگاهگذرانده است. ظاهراً حاکمِ ش
با "کند:  سپس حاکمِ شرع اعالم می کند؛ های خودش دفاع می مان و موضعازیاشار هم درمقابل از س

توانم تو را آزاد کنم. باید مُدتّی در زندان بمانی تا سرِعقل  ات چیزِ زیادی ندارد، ولی نمی که پرونده این
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نِ در سالُ"کرد:  های خودش هم تعریف می ها و شنیده چنین از دیده یاشار هم ".بیایی و اصالح شوی
جا  انتظارِ دادگاه که بودم، مُتوجّه شدم کیانوری و جوانشیر و چند نفرِ دیگر از رهبرانِ حزبِ توده هم آن

ها یا در انتظارِ دادگاهِ خودشان بودند، و یا برای شهادت دادن در دادگاهِ افرادِ دیگری از حزب  هستند. آن
چوبیان را هم برای  گفت که کامبیز گُل ضمن خُصوصی به من یاشار در ".جا آورده شده بودند به آن

گفت که درنهایت متوجّه نشد  جا آورده بودند. می دادگاهِ خودش، یا شهادت دادن در دادگاهِ یاشار، به آن
آمده بود.   ٣در سالُنِ  ٦٢چوبیان چند روز پیش به اُتاقِ  که آیا کامبیز هم دادگاه رفت یا نه. کامبیز گُل

مُراد و اصغر  ،٦٣های سالِ  گانِ سازمان در ضربه مُطلّع شدیم که از دستگیرشدهضمن  همین روزها ما در
کم  هستند. کم ٦٣هم در اُتاقِ  "فرمان"و  "پیران"های  و دو برادرِ جوان به نام "انوش"، ٦٢در اُتاقِ 

دان مُنتقل از انفرادی به بندهای مُختلفی در زن را ٦٣های سالِ  گانِ ضربه تعدادِ بیشتری از دستگیرشده
 کردند. می

یکی از هوادارانِ حزبِ توده از اُتاقِ ما هم به دادگاه رفت. او حُکمِ آزادی گرفت و چند  ،یک هفته بعد
روز بعد، ظاهراً برای آزاد کردن، او را از اُتاقِ ما بُردند. روزِ بعد هم علی و مُحمّدعلی بیگدلی را برای 

ها دارای مسئولیّتِ تشکیالتی بودند، و بنابراین از رویِ  آن دادگاه از اُتاق بیرون بُردند. هردویِ
شان، من هم شاید  چنین از نحوۀ دادگاه شد، و هم ها تنظیم و ارائه می کیفرخواستی که علیهِ آن

ها و نحوۀ دادگاهِ خودم چیزهایی بفهمم. وقتی عصر به اُتاق برگشتند، طبقِ معمول،  توانستم از اتهّام می
روی داده بود را ارائه دادند.  چه که ها گزارشِ دقیقی از آن رشان جمع شدیم و آنگی دو ما همه

شد:  های چپ ارائه می بِ بچّههای کلّی و معمولی بود که علیهِ اغل ها شاملِ همان اتهّام یفرخواستِ آنک
وبه، سرِموضعی ضویّت، عدمِ تلحاد، تشکیالتِ مخفی، اسمِ مُستعار، قرار، کُمکِ مالی، حّقِ عُسرنگونی، ا

بیشتر طول نکشید، و طبقِ روالِ معمول در اوین پیش رفت.   شان هم چند دقیقه و غیره. دادگاه بودن
های دیگر خبردار شدیم که تعدادی از رفقای سازمانیِ ما  شویی، از طریقِ اُتاق های بعدیِ دست در نوبت

ند، و روالِ ه بودان هم همان روز  دادگاه رفتچوبیان، اصغر، انوش، پیران و فرم مانندِ مُراد، کامبیز گُل
 گونه بود. شان هم همان دادگاه

 
١٤ 

 نین...مُجسّمۀ کلّۀ ل
بود، زندانیانِ اُتاق ما را  ٣مّت، که معروف به جیمزباندِ سالُنِ ها پاسدارِ بند، عبّاس ه همین شبیکی از 

ی عبّاس یم، پاسدارهای آن شیفت یعنکه به اُتاق برگشت شب فرستاد. پس از آن شوییِ برای نوبتِ دست
را بیرون کشیدند و به زیرِهشت بُردند. ما نگران  راهِ عبّاس همّت، مسئولِ اُتاقِ ما هاشم امجد به هم

هران را هم چندی، یکی از پاسدارها برگشت و ماند. پس از  بودیم که آن وقتِ شب چرا او را بیرون بُرده
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ها  کردیم.  ناگهان یکی از بچّه آمده را بررسی می لهُره بودیم و وضعِ پیشدرون بُرد. همه در اُتاق دُچارِ بی
استفاده از تیغ، شت و با داخلِ بال ها پیش از اسفنجِ ای که منصور خیلی وقت مُتوجّه شد مُجسّمه

جا نیست. مُدلِ  دستگاهِ تلویزیون قرار داشت، دیگر آن کاری و دُرست کرده بود و همیشه روی کنده
شباهت به  اش بی شکلِ سر و صورت ، کههران بوداش م اش کلّۀ دوستِ نزدیک هُنری برای این کارِ منصور

شباهت به کلّۀ لنین نبود. به هر  نتیجه مُجسّمه بی در مو و سبیلی پُرپُشت داشت؛ سرِ کم نین نبود. اول
ها  ه را ضبط کرده بودند. آنشویی بودیم ظاهراً پاسدارها اُتاق را بازرسی و مُجسّم حال، وقتی ما در دست

 خواستند بدانند که کارِ کی و مالِ کی است؟   نین است، و یقیناً میکردند که مُجسّمۀ ل طبعاً فکر می
مّت جلویِ هاشم به دیگر اطلّاعی کرد. عبّاس ه اظهارِ بی هاشم در زیرِهشت در رابطه با مُجسّمه

ها مهران را هم بیرون  دی به مهران دارد. بنابراین، آنرِ او مُجسّمه شباهتِ زیاپاسدارها گفت که به نظ
هران در زیرِهشت گفت که او وقتی به این اُتاق آمد، مُجسّمه در رویِ تلویزیون بود. هاشم هم کشیدند. م

د. خُالصه، هردو نفر را برای مدتّی در اطلّاعی کر یید نمود و از هُویّتِ سازندۀ مُجسّمه اظهارِ بیٴآن را تا
هرکسی که "شت نگه داشتند. ساعتِ دهِ شب، پاسدارِ بند عبّاس امجد به اُتاق آمد و اعالم کرد: زیرِه

بعد از  ".مُجسّمه را ساخته است خودش را داوطلبانه مُعرّفی کند، وگرنه همۀ اُتاق را تنبیه خواهیم کرد
، اخیراً کسی آن هموجود بودکمی بحث در اُتاق، ما به پاسدارها اعالم کردیم که مُجسّمه همیشه در اُتاق 

را پیدا کرده و رویِ دستگاهِ تلویزیون گذاشته است. عبّاس امجد و دیگر پاسدارها این استداللِ ما را رد 
اگر الزم باشد، همین امشب همۀ افرادِ اُتاق را برای بازجویی به شُعبه "گفتند:  کردند و می می
خواهد مسئولیّتِ  نهایت خودِ منصور اعالم کرد که میدوباره بحث در اُتاق درگرفت و در ".فرستیم می

هران مُجسّمه را از رویِ مُدلِ خواست بگوید که بدونِ اطالّعِ م ساختنِ مُجسّمه را به عُهده بگیرد. او می
سر و صورتِ او ساخته است. هرچه ما در اُتاق مُخالفت کردیم، نپذیرفت. باالخره، درِ اُتاق را زد و به 

 بند زدند و او را بیرون بُردند.   ها فوری به وی چشم ت که مُجسّمه را او ساخته است. آنپاسدارها گف
هران دادگاه رفته بود دند و اتهّام و حُکمی نداشتند. مبو "تا اطالّعِ ثانوی"منصور و هاشم هردو زندانیانِ 

هران در فت و گفت که مر مسئولیّت را پذیرآمد. در زیرِهشت منصو به حساب می "زیرِحُکمی"و زندانیِ 
گفت که پاسدارها به او  گشت. میهران به اُتاق برنقشی نداشت. آخرِ شب، باالخره م آن ماجرا هیچ

تراشند. منصور  ها آن را از ته برایش می هایش را خودش کوتاه کند، وگرنه آن اند که سبیل خطار کردها
هران، سفنجِ داخلِ بالشت، و البتّه بدونِ اطالّعِ مگفت که او با استفاده از تیغِ مدادتراش و ا در زیرِهشت

از رویِ مُدلِ سر و صورتِ او، آن مُجسّمه را تراشیده است. واقعاً که مُجسّمۀ ساختِ منصور، ازنظرِ هُنری 
 نظیری بود. و با امکاناتِ محدودی که او در اختیار داشت، کارِ بی

دی فرستادند. هاشم را به دلیلِ ها را تنبیهی به انفرا آنهاشم و منصور آن شب به اُتاق برنگشتند. ظاهراً 
سازی.  روزِ بعد، کلّیۀ وسایلِ هردو را خواستند و بُردند.  گویی و منصور را به دلیلِ مُجسّمه تمان و دروغک

ها را در حیاطِ هواخوری  ها دیگر به اُتاقِ ما برنگشتند. دو هفته بعد، ما از پنجرۀ اُتاق هردویِ آن آن
 اند. مُنتقل کرده ١های دربستۀ سالنِ  ها را پس از انفرادی به یکی از اُتاق دیم. معلوم شد که آندی
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 روزِ مُالقاتِ بند...
ویژه به  گاه، به بود. پس از انتقالِ زندانی به آموزش ٣بار، یکشنبه روزِ مُالقاتِ سالُنِ  یک  هر دو هفته

اش تنظیم  کشید تا مُالقاتِ زندانی با خانواده یکی دو ماه طول می ، معموال١ًو  ٣های دربستۀ سالُنِ  اُتاق
واردِ دیگر هنوز هم مُالقات نداشتیم. چون اغلبِ زندانیانِ بند  های تازه و برقرار شود. بنابراین، من و بچّه

رگیر ها در شُوق و هیجانِ ایجادشده د راه با آن شدند، ما هم هم از روزِ شنبه برای مُالقات آماده می
کردند تا  گاه مُالقات نداشتند، به دیگران کُمک می های گوناگونی هیچ بودیم. حتّا زندانیانی که به دلیل
تواند سرآغازِ دُشواری  ترین اتفّاق در زندان آماده کنند.  اُفتِ روحی می خودشان را برای شادترین و مهّم

های جمعی در زندان، در  یست که در تمامیِ فعالیتبا و احیاناً نابودیِ زندانی باشد. بنابراین، زندانی می
باید که در باال بُردنِ روحیّۀ خودش و دیگر زندانیان نقشِ  حّدِ مُمکن، شرکت کند، و هر زندانی هم می

 فعّالی داشته باشد.  
اصالح زندانیانِ اُتاق  چنین صبحِ روزِ مُالقات، سر و صورتِ اغلب یا تمامیِ  به هر صورت، روزِ قبل و هم

گرفت، چراکه در وقتِ اندک و محدودِ هواخوری  شد. اصالحِ سر و صورت اغلب در اُتاق انجام می می
گونه کارها موجود نبود. در اُتاق چند نفر اُستادکار بودند که ریشِ اغلبِ افراد را اصالح  فُرصتی برای این

کارآموزی بودند. دو سه نفر هم بودند  کردند. یکی دو نفر هم بودند که در پیشِ این اُستادان مشغولِ می
د، و ند. در این زمان جمشید سپهوند، مهران، داور، امیرساعکرد که فقط صورتِ خودشان را اصالح می

های دستی انجام  کردند. اصالحِ صورت فقط با همان ماشین صابر صورتِ اغلبِ زندانیانِ اُتاق را اصالح می
کرد،  ر شهرها، دیگر کسی با این ابزارِ عهدِ بوق صورت اصالح نمیگرفت. بیرون از زندان، حّداقل د می

داشتند. پس از استفاده، این  ها این بهترین وسیلۀ اصالح بود که زندانیان در اختیار  ولی در اغلبِ زندان
شدند.   گذاشته می کاری شده و کنار  ها را خریده بودند، تمیز و روغنها که خودِ زندانیان آن ماشین

ماندند.  در روزِ مُالقات،  آمدند و در اُتاق باقی می حساب می ها جُزوِ اموالِ عُمومیِ اُتاق به گونه وسیله نای
پوشیدند و با روحیّه و شادابیِ خاصّی در انتظارِ  شان را می معموالً از صبح همه لباسِ تمیز و خوب

طورِ مُرتّب، بیست تا سی درصد  ان بهماندند. در هر جمعی، شصت تا هفتاد درصد از زندانی مُالقات می
گاه مُالقات  گاه، و چند درصد هم سالی یکی دو بار مُالقات داشتند؛ یکی دو درصد هم معموالً هیچ به گاه

 نداشتند.  
خواندند. معموالً  نفره از زندانیانِ سالُن را برای مُالقات فرامی  های مُتوالیِ بیست روزِ یکشنبه از صبح گروه

رفتند. گروهِ اوّل که در حالِ مُالقات بود، معموالً گروهِ  تاقی یک یا دو یا سه نفر در هر گروه میاز هر اُ
یافت تا تمامیِ کسانی که مُالقات داشتند بیرون  زدند. ماجرا به همین روال ادامه می دوّم را صدا می
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دیگر دریافت  ها یا از هم نوادهگشتند و خبرهایی که از خا ها تدریجاً برمی بروند. پس از مُالقات، گروه
شویی،  ضمن، در طولِ روزِ مُالقات، به وقتِ دست آوردند. در های خودشان می کردند را به اُتاق می

ترین روز  وجوش ترین و پُرجُنب شد. روزِ مُالقات شادترین و زنده ها مُبادله می خبرهای جدید بینِ اُتاق
کردند.  بود، و معموالً همه در هیجان و شادیِ آن روز شرکت می و اُتاق و بند سلّولبرای زندانیانِ هر 

ها، و  خاصّی ساعت پس از پایان یافتنِ مُالقات و فُرونشستنِ هیجان، معموالً یک نوع افسُردگی و غمِ
 بُرد.  می برخی را تا روزها، در خود فُرو

رسید که  ر از گاهی خبر میگذشتند. فقط ه در این دوره، روزها در زندان با سختی و یکنواختی می
اند. همین و بس! در  اند و یا کسی را به دادگاه و بازجویی و غیره بُرده زندانیِ جدیدی را به اُتاقی آورده

شد. هرچند امکاناتی برای مُطالعه و تحقیق  طولِ روز معموالً هرکسی در اُتاق به کاری مشغول می
طور  کردند. همان مکانی، هرچند جُزئی، حدّاکثر استفاده را میموجود نبود، امّا زندانیان هنوز هم از هر ا

، یعنی از "انِ پیروِ خّطِ امامجویانِ مُسلم های دانش افشاگری"که قبالً گفتم در اُتاقِ ما فقط یک جلد از 
ها و  شدند، موجود بود. متن شغالِ سفارتِ امریکا منتشر میکه پس از ا "اسنادِ النۀ جاسوسی"ریِ س

های سیاسی در آن وجود داشت. از همین یک  به فارسی و انگلیسی دربارۀ افغانستان و جریان اسنادی
های مُختلفی برای یادگیریِ زبانِ انگلیسی و حتّا برای بحث حوُلِ دستورِ زبانِ فارسی و  نوانعُ  منبع، به
هایی دربارۀ  ن هم کالسها، م شد. به درخواستِ تعدادی از بچّه های سیاسی و غیره استفاده می یا مسأله

علمِ ژنتیک برای دو گروه از زندانیانِ اُتاق ترتیب دادم؛ یک روز در میان، برای یک ساعت و نیم در این 
و  ،کردم های مربوط به علمِ ژنتیک و تکاملِ بیولوژیک صحبت و تدریس می ها درزمینۀ مسأله کالس

کردند که  ندانیانِ اُتاق کوشش میگرفت. اغلبِ ز های جمعی هم صورت می سپس بحث و بررسی
 پری شود.ریزی و نظم و ترتیب س کثر برنامههای روزشان با حدّا ساعت

البتّه بخشِ مُهمّی از وقتِ روز و شبِ زندانیان به بحث و تبادُلِ فکریِ دو نفره با اشخاصِ مُختلف صرف 
شد و چه قرار و  ی صحبت میها و مبادلۀ فکریِ دو نفره دربارۀ چ زنی که در این قدم شد. این می

طور که قبالً هم گفتم، در این دوره من  دانستند. همان شد، فقط خودِ آن افراد می مدارهایی گذاشته می
بُردم. با جمشید سپهوند، غیراز  ای را پیش می های مُنظّمِ دو نفره با جمشید سپهوند و علی بحث

ها، و از  گیِ ضربه رابطه با سازمان و چگونهمان، در  های مربوط به زندگی خُصوصی و شخصی مسأله
تر  شد. با علی، تدریجاً که رابطه تنگ های او از زندان زمانِ شاه هم صحبت و بحث می ها و خاطره گذشته

و یافتنِ  ٦٣های سالِ  ضربه مان بیشتر رویِ گردید، توجّه شد و اعتمادِ مُتقابلی برقرار می تر می و نزدیک
در اُتاق هم  سازمانی و غیرسازمانین با رُفقای دیگرِ ها بود. م آن تحلیلِ و ها، و تجزیه آن واقعه اتِجزئیّ

 کردم. ای می گوهای دو نفره و طورِ پراکنده بحث و گفت به
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١٦ 
 دادگاهِ انقالبِ اسالمی...

راهِ  جا به هم گاه بُردند.  آن روزِ پانزدهُمِ تیرماه صبح حُدودِ ساعتِ هشت و نیم مرا به زیرِهشتِ آموزش
که باالخره ما را  تا این ا ساعتِ نُه و نیم مُنتظر ماندیمهای مُختلف، ت تعدادِ زیادی زندانی، از سالن

ها کردند. به من گفتند که در دفترِ مرکزی پیاده شوم و  بوس گاه سوارِ مینی گروه در بیرونِ آموزش گروه
جا، پس از  داری مرا به طبقۀ سوّمِ ساختمان بُرد. در آنبگویم که دادگاه باید بروم. در دفترِ مرکزی، پاس

و گوشم را  کم چشم  ای از سالُنِ انتظار نشاندند. کم ها مرا در گوشه پُرسیدنِ اسمِ خودم و نامِ پدرم، آن
ای را  دیدم که زندانی شنیدم و می جا چه خبر است. هر از گاهی می تیز کردم تا ببینم و بدانم که آن

بُردند. در این سالُنِ انتظار، تعدادِ زندانی خیلی زیاد نبود. مُتوجّه شدم که در  ردند و میک بُلند می
تدریجاً تشخیص دادم که او کیانوری است. کمی  دانیِ پیری رویِ صندلی نشسته است؛رویِ من زن روبه
  بسته ادوُر چشمرتهم دوُ دیگر زندانیانِ پیر و جوانِ هم عمویی نشسته بود. تعدادی تر از او طرف آن

جا بودم، ولی کسی مرا صدا نکرد. حُدودِ ظهر همۀ ما، جُز رهبرانِ  من تا ظهر در همان مُنتظر بودند.
حزبِ توده، را به طبقۀ پایینِ ساختمان آوردند و در انتهایِ راهرو در دو اُتاق نشاندند. سپس به هرکس 

رند پاشند بیکی  برادرها یکی"زد:  راهرو داد میپُلو دادند. پس از ناهار، پاسداری در  یک بُشقاب عدس
ها یا واقعاً  ها رفتند که وُضو بگیرند. این تعدادی از زندانیانِ داخلِ اُتاق ".وُضو بگیرند برای نمازِ ظُهر

خواستند نشان دهند که نمازخوان هستند. بعد از وُضو گرفتن،  که تاکتیکی می نمازخوان بودند و یا این
ها یا در راهروها مشغولِ نماز خواندن شدند. من و بسیاری دیگر هم در راهروها و  ن اُتاقها  در هما آن

گرداندند. من و  ها مُنتظر ماندیم. ساعتِ دویِ بعدازظهر، همه را دوباره به جاهای قبلیِ خودشان بر اُتاق
 دادگاه در طبقۀ سوّم آوردند.   تعدادی را هم دوباره به سالُنِ انتظارِ

با حاکمِ شرع  ١شدند: شعبۀ  جا تشکیل می های انقالب در این زمان گویا سه شُعبه از دادگاه در این
یِ  با حاکمِ شرع مُبشّری. خُالصه، حُدودِ ساعتِ سه ٣و شعبۀ  ،با حاکمِ شرع راوندی ٢نیرّی، شعبۀ 

دایت کرد. کی هکوچ بعدازظهر پاسداری اسمِ من و اسمِ پدرم را پُرسید، و سپس مرا به سمتِ راهرویِ
در تهِ این راهرو، ما از دری داخلِ اُتاقی شدیم و بعد پاسدار مرا رویِ یک صندلی در وسطِ اُتاق نشاند و 

بندم را بردارم. چندین لحظه طول کشید تا چشمانم به نورِ اُتاق عادت  رفت. کسی دستور داد که چشم
آن یک دستگاهِ تلفن،  دیدم که در رویِ دم میزی میخو رویِ کنند. اُتاقِ نسبتاً بزرگ و مُرتبّی بود. روبه

و غیره قرار داشتند. آخوندی پُشتِ این میز نشسته بود که  صوت، مقداری پرونده و کاغذ ک ضبطی
دانستم که آیا او نیّری، مُبشّری، و یا راوندی  عمّامۀ سفیدرنگی بر سر داشت. در این زمان هنوز نمی

گی داشت )شاید هم حنا گذاشته بود!(. الغراندام و نسبتاً جوان، احتماالً رن است. به نظرم ریشِ خُرمایی
و به من دستور شیک ایستاده بود. اوُرودی در داخلِ اُتاق پاسداری کبود. دمِ درِ  ساله  وپنج  سی تا سی
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سانی شنیدم و مُسلماً کسی یا ک پُشتِ سرم را نگاه نکنم. از پُشتِ سرم صداهایی می وجه داد که به هیچ
رع، پس از بیانِ مُقدّماتِ مذهبیِ معمول، اسمِ من و اسمِ پدرم و . حاکمِ شجا نشسته یا ایستاده بودند آن

خوانم.  شده بر علیهِ شما را می یفرخواستِ تنظیمک"شُغل و مُشخصّاتِ دیگرم را پُرسید، و سپس گفت: 
   ".ود دارید، مطرح کنیدفاع از خاشید تا در پایان اگر مطلبی در دبهتر است که مُنتظر ب

جعفر یعقوبی فرزندِ بشیر، شما مُتهّم هستید به فعالیت در "یفرخواست نمود: شروع به خواندنِ ک گاه آن
داشتنِ ، خلق لحادی و مُحاربِ فداییانِعُضویّت در سازمانِ ا، جهتِ براندازیِ جُمهوریِ اسالمی

کار،  مانِ جوانان، مسئولیّتِ کُمیتۀ کارگرانِ بیهای باالی تشکیالتی مانندِ مسئولیّتِ ساز مسئولیّت
ترویج و آموزش برای به انحراف کشیدنِ ، داشتنِ اسمِ مُستعار ،آموز مسئولیّت در نشریّۀ نبردِ دانش

، اصطالح صُلح های جنگیِ جُمهوریِ اسالمی و تبلیغ برای به فعالیت علیهِ سیاست ،جوانانِ مُسلمان
کاری، و عدمِ اظهارِ  ختفایِ اطالّعات، عدمِ هما، حّقِ عُضوّیت برای سازمان های مالی و آوریِ کُمک جمع

ت کرده است. حاال اگر مطلبی دادستانیِ انقالب برای شما اشّدِ مُجازاتِ مُمکن را درخواس .توبه و ندامت
 ".وار مطرح کنید طورِ بسیار خُالصه فاع از خود دارید، بهدر د

ماند، پس به او گفتم که بهتر است موردها  شتم و همۀ موردها یادم نمیچون امکانِ یادداشت کردن ندا
د را پذیرفت و شروع به نها فاع از خود داشتم، بگویم. این پیشیکی بخواند تا اگر مطلبی در د کیرا ی

پذیرفتم، و در رابطه با  کردم، موردهایی را می ها کرد. من موردهایی را رد می کِ اتهّامی خواندنِ یک
داشت، در دو موردِ  داشت برمیهای من یاد دادم. او که از گفته ی موردها هم توضیحِ کوتاهی میبرخ

 از بیانِ من ابداً خوشش نیامد که مُنجر به جرّوبحثی بینِ ما شد.   خاّص
های  و از فعالیت ،یک موردِ بحث موقعی پیش آمد که من بر ضّدِ سیاستِ جنگیِ رژیم صحبت کردم

بس و صُلح دفاع نمودم. فریادِ او به هوا  و رسیدن به آتش در راهِ پایان دادن به جنگسازمان و خودم 
صدا  ام و امریکا همید، و برای صُلحِ امریکایی با صّدبله، شما همه در خّطِ امریکا هست"گفت: و  رفت
و منافقین، و  اماوتی است بینِ صُلحِ امریکا و صّدباشید. شما هیچ فرقی با مُنافقین ندارید. چه تف می

دادم که چرا به نظرِ من و سازمانِ ما ادامۀ  دادهای او توضیح  بی من بدونِ توجّه به دادو "؟صُلحِ شما
چنین اعالم  باید مُتوقّف شود. هم باشد، و چرا فوری  جنگ خالفِ منافعِ هردو ملّتِ ایران و عراق می

آگاه و  اش و بسیجِ مردمِ نا برای سرکوبِ مُخالفین ای عنوانِ وسیله برداریِ رژیم از جنگ به کردم که بهره
غایت نادُرست و خالفِ منافع و مصالحِ مردم است. در  هعه در آن مسیر، سیاست و اقدامی بباورِ جام دین

برانداز از بین  هایی که در این جنگِ خانمان آن پایان هم گفتم که مسئولیّتِ جان و مال و زندگیِ
بله، شما همه دورو "اسالمی است. او دوباره و بیشتر از قبل عصبانی شد، گفت:  روند، به دوشِ رژیمِ می

ند، یعنی همان ده ام سالح و موشک میطرف به صّد ی شما در شوروی از یک و مُنافق هستید. رُفقا
زنند. شما هم  ها دم از صُلح می از طرفِ دیگر، آن اند؛ هایی که به دزفول و جاهای دیگر خورده موشک

از سویِ دیگر از پایان  کنید؛ گذارید و ترور می زنید، بُمب می جا از یک طرف مزارعِ مردم را آتش می نای
  ".کنند ها را می زنید. رُفقای شما در افغانستان هم همین جنایت دادن به جنگ و برقراریِ صلح دم می
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 های شوروی در ه از سیاستوج اوالً ما به هیچ"من در جوابِ کوتاهی که او اجازه داد بدهم، گفتم: 
ایم، و اصالً هیچ ارتباطی هم به ما ندارند. ثانیاً من به این دلیل  فاعی نکردهیک از این موردها د هیچ

ام که  که به این دلیل بازداشت شده کنم، بل ام چون از سیاستِ خارجیِ شوروی دفاع می دستگیر نشده
ام و هنوز هم هستم. برای من در عرصۀ  شما بوده های سرکوبگرانه و غیردموکراتیکِ مُخالفِ سیاست

 ".سیاستِ خارجی منافعِ ملّیِ مردمِ ایران مطرح و مهّم است، نه چیزی دیگر
فاع از داشتنِ اسمِ مُستعار وضوعِ اسمِ مُستعار بود. من در دموردِ دوّمی که سببِ بحث و جدل شد، م

کند، داشتنِ اسمِ  و غیردموکراتیک فعالیت می در یک سازمانِ سیاسی، که تحتِ شرایطِ خفقان"گفتم: 
که ضروری هم است. اگر در جامعه وضعیّتِ دموکراتیک و  غریب نیست بل و تنها عجیب مُستعار نه

بود. عالوه بر آن،  گونه تشکیالت و اسمِ مُستعار هم نمی بود، نیازی به این های ضروری فراهم می آزادی
خودتان هم، از پاسدار گرفته تا بازجو  در دست دارید حتّا در زندانِ خودِ شما که حکومت و قُدرت را هم

اش  فرمایید؛ ولی فرق ست میبله دُر"او در جواب گفت:  ".کنید و دیگران، اغلب با اسمِ مُستعار کار می
دانیم، و فقط برای رهایی از خطری که از جانبِ شما و  دیگر را می اینست که ما اسامیِ واقعیِ هم

دیگر  هُویّتِ واقعیِ هم  کنیم، امّا شما در تشکیالت م میخودمان را از شما قای ین وجود دارد، هُویّتِمُنافق
 ".دانید. مثالً، مسئولِ شما هیچ اطالّعی از هُویّتِ واقعیِ شما ندارد را نمی

ای تر از زمانِ معمول بر به هر صورت، همین یکی دو مورد جدل سبب شد که دادگاهِ من کمی طوالنی
آمد.  ساعتی طول کشید، که نسبتاً طوالنی به حساب می دادگاه در اوین بشود. یعنی مالِ من حُدودِ نیم

ها را امضا کنم.  های مرا بازخوانی کرد و خواست که همۀ برگ های خودش از گفته در پایان، او یادداشت
ش و از اعمالِ خودم ضای بخشیحت کرد که از دادگاه تقاای نمود و مرا نص سپس یک نُطقِ دو سه دقیقه

ش و یا اظهارِ توبه بکنم. او در آخر ام که تقاضای بخش فتم کاری نکردهاظهارِ پشیمانی و توبه کنم. من گ
 به من گفته بودند که وقتی ٦٤پُرسید که آیا من درخواستی از دادگاه دارم؟ زندانیانِ باتجرُبه در اُتاقِ 

شود؟ من این سئوال  گونه می ام چه پرسم که نتیجه و وضعیّتِ حُکمرع بدادگاه بروم، در آخر از حاکمِ ش
این  ".درموردِ پروندۀ تو، من تصمیمِ نهایی را نمی گیرم"رع کردم، و او چنین جواب داد: را از حاکمِ ش

اصطالح عادّیِ  ها درموردِ حُکمِ ابد و اعدام، البتّه در شرایطِ به معنای خوبی نداشت، چراکه اغلبِ وقت
یِ حاکمِ شرعِ دومّی را هم جویا ٴنمود و احیاناً را ندان، شورایِ عالیِ قضایی پرونده را دوباره بررسی میز

 کرد.   گاه حُکمِ نهایی درموردِ زندانی را صادر می شد، و آن می
خره به هر حال، دستور داد که مرا از اُتاق بیرون ببرند. پس از کمی انتظار در زیرِهشتِ دفترِ مرکزی، باال

گی، فوری همه دوُرم جمع  گاه برگردانده شدم. در اُتاق، طبقِ روالِ همیشه آموزش در ٦٤عصر به اُتاقِ 
شدند تا من ماجرای روز را برایشان تشریح کنم؛ سپس هرکس براساسِ تجربه یا نظرِ شخصی و یا 

از آزادیِ فوری تا  ها نیبی زد. این پیش مرا رقم می گفت و عاقبتِ ای را می دید، نُکته مصلحتی که می
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ی، میزان و جُمهوریِ اسالم طور بود. در زندانِ شدند. واقعیّت هم همین خطرِ اعدام را شامل می
یفرخواستِ مشابهی مُمکن بود که وکتابِ زیادی نداشت. افرادی با ک سابگیِ محکومیّت ح چگونه

های باالتری  تر محکومیّت ایینهای پ های گوناگونی بگیرند. گاهی افرادی با مسئولیّت محکومیّت
گرفتند. میزانِ محکومیّت به وضعیّتِ زمانی و مکانی، حاکمِ شرع، رفتار و برخوردِ زندانی در بازجویی  می

گفتند که  شوخی می یان بهشد. در اوین زندان و دادگاه، نظرِ بازجوها، و عواملِ بسیارِ دیگری مربوط می
آورد.   اش را درمی کند و برای هر زندانی میزانِ محکومیّت ر آن میای دارد، که دست د رع توبرهحاکمِ ش

 تر بود. های سنگین ها به دادنِ مُجازات یّت گرایشِ حاکمِ شرعدرواقعاین حرف شوخی بود، امّا 
 

١٧ 
 ..."محمود"ماجرای دستگیریِ 

غیره در حالِ کاهش  آزادی وگذشتند، و تعدادِ زندانیانِ اُتاق به دلیلِ انتقال و  نوال میروزها بر همین م
پُرسیدم؛ او  ٣های دیگرِ سالُنِ  بود. روزی از جمشید سپهوند دربارۀ رُفقای سازمانیِ خودمان در اُتاق

ها یا هوادارانِ سازمانِ ما فقط چند نفر  تشکیالتی ریِ جدیدِ زندانیان، از همقبل از آمدنِ این س"گفت: 
گاه مُنتقل شد،  ها بود که اخیراً به آسایش در یکی از اُتاق ʻاشرف  علیۥدر این سالُن بودند. جوانی به نامِ  

. عبّاس جوانی بسیار سرِحال و مُقاوم است که است ٦٨هنوز هم در اُتاقِ  ʻعبّاس ۥاش به نامِ   ولی دوست
در  ٦١لِ اشرف از سا بُردند. علی ٦٨قبالً با ما در همین اُتاق بود و مُدتّی پیش او را تنبیهی به اُتاقِ 

پذیرد، در  انزجار را نمی شود. چون نوشتنِ کتبیِ محسوب می ʻتا اطالّعِ ثانوی ۥ  ان است و زندانیِزند
هم  ʻخشایار ۥو   گان زاده خُسرو رحیمهای  به نام ʻتا اطالّعِ ثانوی ۥ  باقی مانده است. دو نفر زندانیِ زندان

های منوچهر  سازمان به نام سم. دوتا از رُفقایِ قدیمیِ شنا ها را زیاد نمی هستند که من آن ٦٢در اُتاقِ 
زمان با من در ضربۀ  هستند. تعدادی هم هم ٧٥هم زیرِحُکمی و در اُتاقِ  آبادی جواد قائمزاده و  سرحّدی

فقط  شان اطالّعِ زیادی ندارم؛ از وضع که ،و دیگران ʻنقی ۥو  ʻرُستم ۥدستگیر شدند، مانندِ   ٦٢سالِ 
نامی از  ʻپرویز ۥاند.   رُستم هفت سال و نقی پنج سال حُکم گرفتند و احتماالً مُنتقل شده دانم که می

یک سال پس از دستگیری گویا آزاد شد. این در حالی بود  هم بود که ٦٢گانِ ضربۀ سالِ  دستگیرشده
ۀ پرویز هنوز های او مُشابهِ رُستم بود که هفت سال محکومیّت گرفت.  قضیّ که سطحِ مسئولیّت و اتهّام

زنم  هایم، حدس می ای پرونده هم برایم ناروشن است. درموردِ خودم هم، با توجّه به میزانِ محکومیّتِ هم
   ".درنهایت شاید پانزده سال یا بیشتر محکومیّت بگیرم

دستگیر شد و گویا  ٦١چنین از جمشید سپهوند دربارۀ یکی از رُفقا پُرسیدم که اواسطِ سالِ  من هم
این فرد را  کشید. البتّه من فقط نامِ مُستعارِ گاه حبس می در آموزش ١یا سالُنِ  ٣تّی در سالُنِ مُد
های خودمان را  تشکیالتی بود. جمشید سپهوند گفت که کسی به این نام از هم "محمود"دانستم که  می

ایِ من در  حوزه هم ،٦١اش در سالِ  تا موقعِ دستگیری ٦٠شناسد.  محمود از سالِ  گاه نمی در آموزش
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و با من و  ،آذر بود. عالوه بر آن، او چند ماهِ آخر را هم در آپارتمانِ ما ١٦خلقِ  تشکیالتِ فداییانِ
مُشترک، معموالً هرکسی به کار و فعالیتِ شُغلی و  زندگیِ هایِ کرد. در این ماه همسرم زندگی می

در طولِ روز، و یا اغلب موقعِ غذا خوردن و های آزادمان  پرداخت و فقط در وقت تشکیالتیِ خودش می
گونه  ل و قرارِ من و محمود اینکردیم، قو ن در یک خانه زندگی میشدیم. چو ها، دوُرِ هم جمع می شب

داد، و پس از اجرای قرار هم بالفاصله  رفت به آن دیگری اطالّع می بود که هرکسی سرِ قرار می
وافُق کرده بودیم که اگر کسی سرِ قرار برود و تا دو سه ساعت چنین ت گشت. هم بایست به خانه برمی می

حتیاطیِ های امنیّتی وا بگذارند و اقدام بعد به خانه برنگردد، دیگران در خانه فرض را بر دستگیریِ او
بایست خانه را برای همیشه ترک  شدم، طبعاً محمود می الزم را انجام دهند. اگر من سرِ قرار دستگیر می

جا بدونِ حُضورِ  و او برای بودن در آن ام را بدهم دم آدرسِ محّلِ سکونتش چراکه من مجبور می کرد، می
شد، چون  رِ قرار دستگیر میداشته باشد. امّا اگر او در بیرون و س  تواست من توجیهِ خوب و مُناسبی نمی

از زندگی کردنِ او با ما با من و خانۀ ما نداشت، و فرض هم بر این بود که پُلیس  روشنیهیچ ارتباطِ 
صورت، ما  گفت. در این بایست چیزی دربارۀ خانۀ ما میوجه نمی اطالّعی ندارد، بنابراین به هیچ

 رغمِ دستگیریِ او در خانۀ خودمان بمانیم.   توانستیم علی می
تحتِ خُالصه، یک روز که همسرم سرِ کار بود، محمود به من گفت که باید سرِ قرارِ یکی از اعضایِ 

خواست به کریم  مسئولیّتِ خودش به نامِ کریم برود. یادم است که مقدارِ زیادی اسناد و مدارک که می
اصطالح مخفی کرد، و سپس از خانه بیرون  های هردو پایش چپاند و به بدهد را برداشت و در جوراب

دانم چرا،  نشد. نمیرفت. من در خانه مشغولِ کار شدم و دو سه ساعتی گذشت، امّا خبری از محمود 
نمودم، و  "سازی پاک"ولی احساسِ بدی داشتم که شاید اتفّاقی برای او اُفتاده است. من فوری خانه را 

جا را ترک کردم و به محّلِ کارِ همسرم رفتم. به او خبر دادم که پس از کار به خانه نرود تا  سپس آن
ازمان، مسئولِ بخشِ با یکی از کادرهای رهبریِ س باهم تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم. در این فاصله،

گرفتم و قضیّه را باهم بررسی کردیم. این رفیق توصیه کرد که تا جلسۀ حوزۀ خودمان  خودمان، تماّس
که در روزِ بعد بود ما به خانه نرویم، تا در آن جلسه قضیّه را بیشتر  بررسی و بعد تصمیم بگیریم. من و 

 یم. از محمود هم دیگر خبری نداشتیم.  همسرم آن شب خانه نرفت
رفت،  بایست سرِ قرار محمود می که دیروز می ،یکی از رُفقای حوزه گُزارشی را از کریم روزِ بعد در جلسه
راهیِ ... بود.  قرارِ من با محمود در تلفنِ عُمومیِ موجود در سه"داد:  چنین گُزارش می خواند. کریم این

من کمی زودتر رسیدم و در  االتر از محّلِ آپارتمانِ ما بود.(ت تا سی متر براهی درواقع بیس این سه)
جا  تلفنِ عُمومی  رسید مُنتظر نشستم. از آن ای که به خیابانِ اصلی می ام در داخلِ خیابانِ فرعی ماشین

بروم. بنابراین، طرفِ او  را زیرِ نظر داشتم و مُنتظر بودم تا وقتی محمود را دمِ تلفن ببینم پیاده شوم و به
طرفِ او بروم. در همین موقع، یک   رسید، من ازماشین پیاده شدم تا به وقتی محمود به تلفنِ عُمومی 
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شد که ناگهان ایستاد. دو سه نفر از آن پیاده شدند  راهی رد می ماشینِ رِنو در داخلِ خیابانِ اصلی از سه
موران ٴکردم. ما ها را تماشا می داخلِ خیابانِ فرعی آنطرفِ محمود رفتند. من بالفاصله ایستادم و از  و به

اش را گشتند و اسناد و مدارکِ او را پیدا  وجواب قرار دادند، و سپس بدن ابتدا محمود را موردِ سئوال
بنابراین، من تمامیِ صحنۀ  گشت نمودند و با خودشان بُردند. کردند. بعد هم او را سوارِ ماشینِ

    ".شاهد بودمدستگیریِ او را خودم 
اش هم به دستِ پُلیس اُفتاده  براساسِ این گُزارشِ کریم، دیگر قطعی بود که محمود دستگیر و مدارک

است. خُالصه، در جلسه بحث و بررسیِ کاملی در این رابطه کردیم. طبقِ قراری که من و محمود باهم 
او همیشه این بود که او  کلّیِ داشتیم، دلیلی وجود نداشت که او آدرسِ خانۀ ما را بدهد. توجیهِ

فروش می باشد و از اصفهان برای فُروختنِ کفش و یافتنِ مُشتری همین اخیراً به تهران سفر کرده  کفش
گی مُطمئن  دانستیم. تقریباً همه که او به پلیس هم همین را گفته بود یا نه، ما البتّه نمی است. امّا این

که پُلیس از قبل خانه و همۀ ما را  او آدرسِ خانۀ مرا بدهد، مگر این بودیم که هیچ دلیلی وجود ندارد که
کاری کند. به هر حال، تصمیم گرفته شد  که او زیرِ شکنجه بشکند و هم شناسایی کرده باشد، و یا این

که من و همسرم به خانه برگردیم و تمامیِ اسناد و مدارکِ باقیمانده را از بین ببریم، و خودمان در خانه 
معمولیِ  سازی کردیم و بعد هم به کار و زندگیِ جا را کامالً پاک بمانیم. خُالصه، ما به خانه رفتیم و همه

 های بعد، نه از محمود خبری شد و نه از پُلیس.   خودمان ادامه دادیم. در روزها و ماه
ن نگاه کردم و دیدم که روزی زنگِ آپارتمانِ ما به صدا درآمد. من از پنجرۀ طرفِ خیابا ،٦١اواخرِ سالِ 

جوانِ تنهایی پُشتِ دروازۀ اصلیِ ساختمان ایستاده است. خودم پایین رفتم و درِ اصلیِ ساختمان را باز 
اوین آزاد  خواهد.  او خودش را مُعرّفی کرد و گفت که تازه از زندانِ کردم تا ببینم که او کیست و چه می

، من او را به داخلِ آپارتمان آوردم و از او پذیرایی کردم. او شده و پیغامی از محمود برایم دارد. خُالصه
بودیم، و خیلی باهم رفاقت  اوین من و محمود در دو سه ماهِ گذشته در یک اُتاق در زندانِ"گفت: 

داشتیم. موقعی که مرا برای آزاد شدن صدا زدند، محمود این آدرس را به من داد و از من خواست که 
او اسمِ واقعی و اسمِ مُستعارِ شما را هم به من داد و گفت که اگر هنوز هم در همین جا بیایم.  به این

آدرس باشید، من با شما صحبت کنم و این پیغام را به شما برسانم. پیغامی که محمود فرستاده اینست 
از او   ".تان از بابتِ خانه راحت باشد، چراکه او در بازجویی دربارۀ خانه هیچ حرفی نزده است که خیال

داند محمود در بازجویی دربارۀ حُضورش در تهران، و اسناد و مدارکی که هنگامِ  پُرسیدم که آیا می
طوری که محمود برایم  آن"گونه برخوردی کرده است؟ گفت:  دستگیری از او به دست آوردند، چه

کفش و یافتنِ  کند و گاهی برای فُروشِ تعریف کرد او در بازجویی گفت که در اصفهان زندگی می
ای  اش بسته آمد، یکی از دوستانِ قدیمی بار که می  آید. او به بازجوها گفت که این مُشتری به تهران می

به او داد تا در تهران به کسی بدهد. او گفت که دمِ آن تلفنِ عُمومی منتظر بود تا به این شخص تلفن 
رویِ همین قضیّه ایستاده و بازجویی  گفت که در موران دستگیرش کردند. محمود میٴبزند که ما

 ".شاری کرده بودپاف
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گی باشد. بنابراین، قضیّه را با  توانست واقعی یا ساخته هایش می شناختم، و حرف من این فرد را نمی
گونه  کادرِ رهبریِ مسئولِ حوزه و بخشِ خودمان در میان گذاشتم.  نظر و رهنمودِ او این بود که هیچ

دانست و این فرد را فرستاده  توانست موجود باشد. اگر پلیس آدرس را می فرد نمی خطری از جانبِ آن
گرفت  توانستند هر موقعی که بخواهند مرا بازداشت کنند. او از این موضوع نتیجه می ها می بود، پس آن

هر های این شخص واقعی است و محمود واقعاً آن پیغام را فرستاده است. به  احتمالِ قوی حرف که به
های دیگری  من و کِتی و بهار، که تازه متوّلد شده بود، به دلیل ،٦٢حال، چند ماه بعد در اوایلِ سالِ 

حساسِ خطر کردیم وقتی شنیدیم که برخی از شدیم که آن آپارتمان را ترک کنیم؛ چون امجبور 
 اند. وآمدهای ما مشکوک شده ها در ساختمان به شیوۀ زندگی و رفت همسایه

 
١٨ 
ست کردنِ سبزیِ شور بود. در فصلی که فُروشگاهِ زندان سبزی برای فروش ادیبی اُستادِ دُر ،٦٤اُتاقِ در 
های کوچک و  ر دبّهشد تا او بتواند د قداری سبزی خریداری میبا پولِ صندوقِ عُمومیِ اُتاق م آورد، می

از سبزیِ شورِ ادیبی و پیاز و خوردیم، در کنارش  رو می ها عصر وقتی نیم ست کند. جُمعهبُزرگ شور دُر
بندیِ  ها یک توریِ بزرگی ساخته و در وسطِ قفسه کردیم. در اُتاق بچّه فرنگی هم استفاده می گوجه

شده برای اُتاق را، پس از تمیز کردن، در این  ها آویزان کرده بودند. میوه و سبزیِ خریداری جلویِ پنجره
فی هرروز موّادی که موردِ نیازِ کارگریِ روز بود را در نکردند. مسئولِ ص بزرگ نگهداری میتوریِ 

ها استفاده  غذایی یا میوۀ عصر از آن ها برای آماده کردنِ ساالد یا کمک گذاشت تا آن اختیارشان می
راهِ  شد. هم کنند. فقط برای روزهایی که ناهار برنجِ خالی و بدونِ خورشت بود، ساالد تهیّه می

د، برای هر چهار نفر یک میوۀ خوردیم. میوه اگر سیب و پُرتقال بو قط پیاز میپُلوخورشت یا آبگوشت ف
بود، ابتدا میوه را در  شد. امّا اگر مثالً انار یا هندوانه و طالبی و خربُزه می سته در بشقاب داده میدُر

 دادند. کردند و سپس به هر سه چهار نفر یک پیالۀ بزرگ از آن را می سطلی آماده می
ها دو کالس برای ژنتیک و تکامل در اُتاق ترتیب دادم؛ در  ونه که قبالً هم گفتم، به خواستِ بچّهگ همان

ها علی و یاشار و اصغر قُباخلو و جمشید سپهوند، و در کالسِ دیگر هم ادیبی و صابر و اصالن  یکی از آن
سی است، و من زبانِ انگلی کردند. توجیه و قرارمان هم این بود که کالس برای مُکالمۀ و داور شرکت می

بودند تا به کالسِ زبانِ  تر  چراکه طبعاً پاسدارها به موضوعِ ژنتیک و تکامل حسّاس شان هستم؛ هم مُعّلم
های علمِ  رسی به هیچ کتاب و منبعی برای تدریس، من اُصول و موضوع انگلیسی. به دلیلِ عدمِ دست

دادم. بعد هم  ها پاسخ می های بچّه م و سپس به سئوالکرد ژنتیک و تکاملِ بیولوژیک را طرح و بحث می
داری و صنعت و  های جالبی در رابطه با کاربُردِ علم و تکنولوژیِ ژنتیکی در تولید )کشاورزی و دام بحث

بّ و درمان و ایمنی، و یا ارتباطِ ژنتیک و تکامل و فلسفه، رفتِ ط چنین کاربُردِ آن در پیش غیره(، و هم
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گرفت. من نزدیک به دو ماه این  های مُشابهِ دیگری مطرح و موردِ بحث و بررسی قرار می و نیز موضوع
 دادم. ها را در اُتاق ادامه  کالس

 
١٩ 

 های ضربه خوردنِ سازمان... لها و عام یابیِ علّت بررسی و ریشه
ها به  ری مسألهدادیم و تدریجاً دربارۀ بسیا های مُنظّم و روزانۀ خودمان را ادامه می علی و من بحث

ها و  لّتیابیِ ع روزها رویِ بررسی و ریشهرسیدیم. تمرکُزِ اصلیِ ما این  بندی و نظرهای مُشترکی می جمع
پوزیسیونِ جُمهوریِ اسالمی، ٱحوریِ ما دربارۀ کّلِ بود. نظرِ مُشترک و م ٦٣های سالِ  گیِ ضربه چگونه

های تاریخی و فرهنگی، ساختاری و تئوریک،  عفپوزیسیون از ضٱشاملِ سازمانِ خودمان، این بود که 
برد. بنابراین  ای رنج می کتاریسمِ بیمارگونهگی و س ت، و باالخره از پراکندهرهبری و امکانات و خالقیّ

ای مُوفّق بر علیهِ رژیم را  مُبارزه دهیِ پوزیسیون تواناییِ سازمانٱهای  یک از سازمان مُعتقد بودیم که هیچ
قین داشتیم که رهبریِ سازمانِ خودمان هم توانایی و صالحیّتِ الزم چهارچوب، ما ی همینندارد. در 

ای، و حتّا رهبریِ سازمانِ کوچکِ خودمان را هم در بسیاری موردها،  چنین مُبارزه دهیِ برای سازمان
 نداشت.  

بِ امنیتّی، رّی و با رعایتِ کاملِ جوانخودمان، بطور کامالً خُصوصی و س ضمن بینِ من و علی در
 کردیم: گیری می ها را پِی دادیم و آن های زیر را موردِ بحث و بررسی قرار می موضوع

در تورِ پُلیس بود؟ اگر جوابِ  ٦٢هایی از تشکیالتِ تهران، از بعد از ضربۀ سالِ  ویژه بخش آیا سازمان، به
 پُلیس قرار گرفت؟طورِ مُشخّص از چه زمانی تشکیالت در تورِ  این سئوال مُثبت باشد، به

 هستند؟ ها رسی پیدا کرد، کُدام هایی که پُلیس احتماالً از آن طریق به تشکیالت دست ترین کانال مهّم
 کنیم؟  گونه ارزیابی می چه ٦٣و  ٦٢عملکردِ رهبریِ سازمان را در فاصلۀ بینِ دو ضربۀ سالِ 

 گونه بود؟ چه ٦٣لِ های قبل از ضربۀ سا وضعیّتِ سیاسی و تشکیالتیِ سازمان در ماه
احیاناً به  ،٦٣دادند پُلیس، قبل از ضربۀ سالِ  هایی وجود داشتند که نشان می دها و دلیلآیا شاه

آیا به این موردها توجُهّی  رسی پیدا کرده بود؟ ا نفوذ و دسته تشکیالتِ ما در تهران یا شهرستان
 شد؟ می
 ،٦٣ربۀ سالِ ویژه در مقطعِ قبل از ض را، به نهای سیاسی و سازمانی و امنیّتیِ رهبریِ سازما عفض

 کنیم؟ گونه ارزیابی می چه
 گونه فراگیر شد؟ از کُجا و به چه شکل آغاز، و چه ٦٣ربۀ سالِ طورِ مُشخّص، ض به

 ربه از چه قرار بود؟پُلیس در وارد آوردن و تداوُمِ ضهای  استراتژی و تاکتیک
 ها بودند؟ نخوردۀ سازمان چی و کُدام ربههایِ ض خشبرخورد با بهای پُلیس در  سیاست و تاکتیک

 کنیم؟ گونه ارزیابی می ها را چه ننخوردۀ سازمان در تهران و شهرستا ربهعملکردِ بخشِ ض
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ها، عملکردِ رهبریِ  چنین پس از آن ضربه ها، و هم ، در جریانِ آن ضربه٦٣های سالِ  پیش از ضربه
 کنیم؟ زیابی میگونه ار چه سازمان در خارج از کشور را

 گان در زیرِ بازجویی چیست؟ ما از عملکردِ دستگیرشُده بندیِ کلّیِ جمع
گانِ  تدریج جمعی از دستگیرشده های بعدی به که در ماه تنها من و علی بل ها نه روی این موضوع

و  آوریِ اطالّعات حصار، به تبادُلِ نظر و جمع در اوین و سپس در زندان قزل ،٦٣های سالِ  ضربه
 دادیم. تحلیل ادامه می و تجزیه

 
٢٠ 

 تمامِ حُجّتِ بازجوها با زندانیانِ وابسته به سازمانِ ما...ا
شدند.   وارد می ٣های مُختلفِ سالُنِ  هنوز برخی رُفقایِ دیگرِ سازمانیِ ما به اُتاق ،٦٤تا پایانِ تیرماهِ سالِ 

چوبیان،  ، اصغر، کامبیز گُل"حبیب"مُراد،  ٦٣لِ های سا در مُردادماه از رُفقای سازمانیِ مربوط به ضربه
، "جواد"، "ناصر"های پیران و فرمان، انوش،  . دو برادرِ جوان به نامبودند ٦٢در اُتاقِ  "داریوش"ممّد، و 

. بودیم ٦٤. علی، مُحمّدعلی بیگدلی، یاشار و من در اُتاقِ بودند ٦٣امیر باقری، تهمورث، و عبدی در اُتاقِ 
و یا  ٦٢ضمن، تعدادی از رُفقای سازمانیِ ما هم که در ضربۀ سالِ  بود. در ٦٥امی هم در اُتاقِ ن "فرزین"

بُردند. ما هرچند  سر می  های مُختلفی در این سالُن به های دیگری بازداشت شده بودند، در اُتاق در ضربه
اوین خبر نداشتیم، امّا از  انِهای پیشِ سازمان در زند گانِ سال که از محّلِ نگهداریِ تمامیِ دستگیرشده

دانستیم که احسان و  لع بودیم. مثالً میمُطّ ١و تعدادی هم در سالُنِ  ٥ها در سالُنِ  حُضورِ برخی از آن
گانِ سالِ  ، و سه نفر از دستگیرشده٥( و حبیب سُروش در سالنِ "حُسین لُر"م و مسعود انصاری )جاس
 هستند. ١های سالُنِ  هم ظاهراً در یکی از اُتاق "انسام"و  "کرم"و  "کوروش"های  به نام ٦٢

بُردند، ولی  را تدریجاً دادگاه  ٦٣های سالِ  گانِ سازمان در ضربه ماه برخی از دستگیرشده تا اواخرِ تیر
های نامعلومی مُتوقّف شد. یکی از روزهای اوایلِ مُردادماه، صُبحِ زود تعدادی را  ناگهان این کار به دلیل

بیرون بُردند؛ از اُتاقِ ما هم علی و مُحمّدعلی بیگدلی و مرا بیرون کشیدند.  ٣های گوناگونِ سالُنِ  قاز اُتا
کردیم که دورانِ  هر سه نفر قبل از این تاریخ دادگاه رفته و مُنتظرِ حُکم بودیم. به همین دلیل تصوّر می

گاه  وقتی ما را به زیرِهشتِ آموزش بازجویی برای ما دیگر پایان یافته است. حُدودِ ساعتِ هشتِ صبح،
های جُداگانه در جاهای مُختلفی نشانده  جا بودند، که البتّه در گروه آوردند، تعدادِ زیادی زندانی در آن

آمدند و  تدریج می ها به بوس نوال بود.  به هر حال، مینیجا وضع بر همین م هرروز صبح این شده بودند.
ها  بوس راه با تعدادی زندانی در یکی از مینی بُردند. ما سه نفر را هم هم می های مُختلف را زندانیانِ گروه

پیاده بشویم. بعد از پیاده شدن در  "دفترِ اطالّعات"سوار کردند. موقعِ سوار شدن به ما گفتند که در 
تِ جلویِ ساختمانِ جدیدِ دادستانی، پاسداری ما را به طبقۀ چهارم، که حاال ظاهراً در دستِ وزار
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شد، بُرد.  ابتدا واردِ زیرِهشتِ کوچکی شدیم، و سپس از طریقِ  اطالّعات بود و دفترِ اطالعات نامیده می
 دری به راهرویِ اصلیِ آن طبقه قدم گذاشتیم.  

ز دیدم، ا بند نمی که هنوز چیزِ زیادی از زیرِ چشم دفترِ اطالّعات و با آن محضِ داخل شدن در راهرویِ به
د و ش اُفتاام ناگهان به لرز ادِ فراوان بدند بی خوانیِ بسیار بُلند و دادو کنجه و نوحهق و شسروصدای شالّ

ای را حسّ  بسیار سنگین بود و رُعب و وحشتِ آزاردهنده جا احساسِ خطرِ جدّی کردم. فضای این
ر نشاندند. من لِ دیواراهرو در بغ کردم. علی و محمّدعلی بیگدلی و من و دیگران را با فاصله در آن می

قّت تر که د بند به بررسیِ راهرو پرداختم؛ سرتاسرِ آن پُر از زندانی بود. کمی بیش فوری از زیرِ چشم
در این راهرو  که نگهبانانِ وحشی ناسم. با آنش کردم، مُتوجّه شدم که بعضی از زندانیانِ دوُروبرم را می

پچی بینِ زندانیانِ راهرو شروع شد. اندکی بعد  زودی پچ کردند، امّا به داد می بی م دادورفتند و دائ راه می
خودمان را بررسی کردم ولی  من فوری دوُروبرِ ".اند هُمایون را هم آورده"گوید:  شنیدم که کسی می

بند تا انتهایِ راهرو را نگاه  نتوانستم او را ببینم. چند لحظه بعد در فُرصتی مناسب توانستم از زیرِ چشم
اند. به  کُمیتۀ مُشترک روی پتو نشسته های زندانِ دیدم که با اونیفورم راهرو دو سه نفر را میکنم. در تهِ 

شد  اند. از راهِ دور نمی جا گُذرانده ها دیشب و شاید هم چندین شب را در همین رسید که آن نظر می
   ها هم هُمایون باشد. زدم که یکی از آن دقیقاً تشخیص داد، ولی حدس می

ختلف های مُ ساعت هیچ خبرِ دیگری نشد. سپس بازجوها آمدند و چند نفری را از راهرو به اُتاق مبرای نی
یکلی هم مرا بُرد و با فشار به داخلِ اُتاقی هُل داد و رفت. کمی ه بُردند. بازجویِ بسیار دُرشت و قوی

ال زدم تا ببینم چه خبر بندم را کمی با شنیدم، بنابراین با احتیاط چشم صبر کردم ولی هیچ صدایی نمی
است. هیچ چیزی در آن اُتاق نبود؛ نه صندلیِ بازجویی، نه موکتی، نه پتویی، و نه هیچ چیزِ دیگری. 

لهُره داشتم. مین نشستم. در فکروخیال بودم و دابتدا ایستاده به دیوار تکیه دادم، ولی بعد رویِ ز
نوال گذشت، ساعت هم بر این م اند؟ نیم آورده جا خواستم بدانم که چه خبر است، و چرا ما را این می

دیدم.  بند فقط پاهای او را می سپس ناگهان در باز شد و کسی داخلِ اُتاق آمد، که البتّه من از زیرِ چشم
تان دیگر راحت شد.  است، و خیال خوب، فکر کردید که کار تمام"او بالفاصله شروع به داد و فریاد کرد: 

جا  شوند. زندانی از این جا کارها به این صورت و به این راحتی تمام نمی چون این اید، امّا کور خوانده
رسد که شما هم اُفقی بیرون خواهید  شود. به نظر می خارج می ٣٨صورتِ عمودی  یا به صورتِ اُفقی به

به حسابِ همۀ  رفت. ازنظرِ ما، گروهِ شما هیچ تفاوتی با اقلیّت و راهِ کارگر ندارد، و به همین دلیل هم ما
تا  ها وحدت کنند خواهند با این گروه شما خواهیم رسید. رُفقایِ شما در بیرون و خارج از کشور می

جا وحدتِ نظرِ قطعی  اند، چون اتفاقاً ما هستیم که این امّا کور خوانده اصطالح ما را سرنگون کنند به
کُن، چراکه این آخرین شانس و فُرصتی ا بنیم. بنابراین، خوب فکرهایت رداریم که همۀ شما را نابود ک

 ".هایت را تصحیح کُنی، وگرنه وای بر روزگارت ها را بگویی و دروغ است که به تو خواهم داد تا نگفته
 ها را گفت و اُتاق را ترک کرد.   بازجو این
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کنجه به و شخوانی و شالّق  کرد، از راهرو هنوز هم صدای داد و شیون و نوحه سته وقتی در را باز و ب
رسید. در فکر فُرورفتم تا بتوانم منظورِ واقعیِ بازجو را بفهمم، امّا او چند لحظه بعد برگشت و  گوش می

ای مرا از آن اُتاق بیرون آورد و در تهِ راهرو به اُتاقِ دیگری بُرد و رویِ صندلیِ بازجویی  بدونِ گفتنِ کلمه
کردم که یکی دو  رویِ من میزِ بزرگی قرار دارد. احساس می دیدم که در روبه بند می نشاند. از زیرِ چشم

آور بود و مرا به یادِ روزهای اوّلِ  اُتاق ساکت و سنگین و وحشت گر هم در اُتاق حضور دارند. فضاینفرِ دی
انداخت. بازجو فُرمی را جلویِ من گذاشت که این سئوال  ام در کُمیتۀ مُشترک می پس از دستگیری
ای را بنویس. این  ای و رو نکرده حال مخفی نموده کلّیۀ اطالّعاتِ خودت که تابه"بود:  رویش نوشته شده

ها اُتاق را ترک کردند. من از رویِ صدای پاها مُتوجّه شدم  سپس آن ".آخرین فُرصتی است که تو داری
 که دو سه نفری هستند.

اندیشیدم: آیا کسانی را اخیراً  یضطراب و نگرانیِ شدیدی داشتم، و در عینِ حال به چندین موضوع ما
حسابِ عمومی با رُفقای سازمانیِ  اند؟ آیا تسویه اند؟ آیا افرادی اطالّعاتِ جدیدی را لُو داده دستگیر کرده

های  که مسئوالن به دلیل ما در جریان است؟ آیا واقعاً موضوعِ اطالّعاتیِ مُهمّی در میان است، یا این
کنند؟ خُالصه، مُدتّی را در همین حال و آزار و اذیّت  ا را بگیرند و ما راخواهند حالِ م سیاسی فقط می

ها برگِ  ای بنویسم. پس از چندی، بازجوها برگشتند. یکی از آن که کلمه احوال گذراندم بدون آن
چرا خودت را "زد:  الفاصله دادوهوارش باال رفت. در حالی که داد میازجویی را برداشت و نگاه کرد و بب

م فهم گفتم که اصالً نمی من کرد. ، چند مشت و لگد نثارِ"ای؟ و چیزی ننوشته ای خره کردهمس
ای برای نوشتن  ضمن، گفتم که من چیزِ تازه خواهند؟  در منظورشان چیست و چی از جانِ من می

دهم  کنم، و بعد فُرصتِ دیگری هم می خوب، من دوباره تو را شیرفهم میخیلی "ندارم. بازجو داد زد: 
سپس شروع کرد به دادنِ توضیحِ بیشتر:  ".الّق سروکار پیدا خواهی کردوگرنه با تخت و شکه بنویسی، 

ای که راهروها پُر  ایم. حتماً خودت هم دیده جا آورده ایم و این تان را جمع کرده تمامیِ بقایای تشکیالت"
اند.  م و جدیدتان هم رو شدهگانِ گروهِ شما است. همۀ اطالّعاتِ قدی دستگیرشده از همین تازه

کنی  ای، حاال به میلِ خودت بازگو می خواهیم ببینیم که تو، که قبالً اطالّعاتِ زیادی را مخفی کرده می
ها را از تو دربیاوریم. در این صورت، در دادگاهِ جدیدی که خواهی رفت،  که باید با شالّق آن یا این
باره مرا در پایان دو ".ات در خطر خواهد بود م کرد و قطعاً جانای علیهِ تو وارد خواهی های تازه اتهّام

گی از اُتاق بیرون رفتند. من به  فُرصتِ دیگری داد تا بنویسم. بعد دوباره همه تهدیدِ بیشتری کرد و
بررسیِ وضعیّت پرداختم، و باالخره به این نتیجه رسیدم: اگر اطالّعاتِ جدیدِ مُشخصّی رو شده بود، 

گذاشتند، وگرنه، نیازی به اطالّعاتِ سوختۀ هشت یا نُه ماه  فاصله مرا زیرِ فشار و شکنجه میها بال آن
احتمالِ  ها به زیشد که همۀ این با پیشِ من ندارند. از برخوردشان هم، در مجموع، چنین دستگیرم می
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ینم که چی خطاری بیش نیست. بنابراین، تصمیم گرفتم که هیچ مطلبی ننویسم، و ببزیاد تهدید و ا
 آید.   پیش می

اش مُتوجّه شدم که او همان  راه رفتن و کسی داخلِ اُتاق آمد. از صدای های ظُهر در باز شد نزدیک
بالفاصله از صدایش  "؟طوره آقای یعقوبی ات چه حال"بازجوی قبلی نیست. این فرد ناگهان پُرسید: 

حاج "جا  او را با نامِ  تۀ مُشترک است که آنمُتوجّه شدم که او بازجویِ اصلی و اولیّۀ خودم در کُمی
ام،  گُذرد و دادگاه هم رفته بعد از نُه ماه که از دستگیریِ من می"کردند. جواب دادم:  صدا می "محمود

من "الفاصله با مُالیمتِ زیادی گفت: ب "؟اید جا کشانده خواهید که دوباره مرا به این دیگر چی از من می
ندارم، و فقط آمدم که چیزی از این اُتاق بردارم. حتماً برادرها خودشان به تو  هیچ اطالّعی از ماجرا

طور بود و یا  ام چه که دادگاه معمولی دربارۀ این سپس دو سه سئوالِ ".خواهند خواهند گفت که چی می
د آمده بود تا احتمالِ زیا اش را کشید و رفت. او به دارند و غیره از من کرد، و بعد هم راه کُجا مرا نگه می

تفاوتِ حاج محمود به این نتیجه  و من هم از رفتارِ بی، روحیّه و واکنشِ مرا بررسی و ارزیابی کند
 رسیدم که ماجرا احتماالً فقط آوردنِ فشارِ سیاسی بر ما است و قضیّه هیچ جنبۀ اطالّعاتی ندارد.

ها پُرسید که چرا  . یکی از آنام پس از چندی بازجوها برگشتند و دیدند که من هیچ چیزی ننوشته
 ای برای نوشتن ندارم. او برگِ بازجویی را برداشت و سئوالِ ام؟ جواب دادم که چیزِ تازه چیزی ننوشته

دانی،  هرچیزی که دربارۀ فعالیتِ سیاسی و تشکیالتیِ همسرت می"دیگری نوشت و به من پس داد: 
از من تعهّدِ کتبی تشکیالتی نداشته است. او  گونه فعالیتِ سیاسی و گفتم که همسرم هیچ "؟بنویس

اش ثابت شود، مسئولیّت و مُجازاتِ بیشتری به گردنِ من خواهد بود. من دیگر  الفگرفت که اگر خ
شان بیشتر اذیّت و فشار آوردن بررویِ  یقین پیدا کردم که موضوعِ مُهّمِ اطالّعاتی در کار نیست و هدف

 باشد.   افرادِ گروهِ ما می
دیدم که راهرو  بند می الخره، بازجو مرا از اُتاق بیرون آورد و در راهرو بغلِ دیوار نشاند. از زیرِ چشمبا

خوانی و جّوسازی و ایجادِ رُعب و وحشتی هم در کار نیست. خُالصه  نسبتاً خلوت شده و دیگر نوحه
روز بودم. ناگهان، صدایِ  دیوار در فکر و بررسیِ ماجرای طوری در کنارِ عصر شد و من هنوز هم همان
بود که بعداً فهمیدم به  اندامی  شتشد. فردِ دُر اشت به من نزدیک میپایِ بازجویی را شنیدم که د

 یک زندانیِ دیگر را هم گرفته بود، ومعروف است. جلویِ من ایستاد، در حالی که دستِ  "حُسین غول"
اش از  راه ای تصّور کردم که زندانیِ هم برای لحظه به من دستور داد که بُلند شوم. قلبم فُروریخت، چراکه

شدم، از  رو کند. در حالی که بُلند می گان است و شاید بازجو او را آورده که با من روبه دستگیرشُده تازه
اش کسی جُز علیِ خودمان نیست. به هر صورت، بازجو دستِ مرا  راه بند دیدم که زندانیِ هم زیرِ چشم

جا ما را روی زمین نشاند. سپس رو به علی کرد و گفت:  پلّه بُرد و آن ما را تا دمِ راه هم گرفت و هردویِ
اش را کشید و رفت.  بعد هم راه ".ات هم تعریف کن بوس که هستید، جریان را برای رفیق مُنتظرِ مینی"

 "؟چه خبر بود؟ چی شده است"من فوری از علی پُرسیدم: 
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به اُتاقِ بازجویی بُردند، من شروع به جرّوبحث کردم و کارم به اُتاقِ وقتی مرا "علی چنین توضیح داد: 
زد. در  ها مرا رویِ تختِ شکنجه خواباندند و بازجو شالّق در دست گرفت، ولی نمی شکنجه کشید. آن

صراحت به من گفت: اگر شما در موضعِ براندازی باشید،  کردیم، بازجو به جا  جرّوبحثی که دوباره در آن
تان برسیم. من هم به او گفتم که موضعِ سازمانیِ ما در زمانِ دستگیریِ  سابیم که به حستور دارما د

دانم  دانی؟ نمیخواهی نظرِ هُمایون را ب گفت: میمن هرچه بود، من فقط آن را قبول دارم. ناگهان بازجو 
رویِ یک زندانی، که رویِ  بههای بازجویی بُرد و رو چرا، ولی جوابِ مُثبت دادم. او مرا به یکی از اُتاق

بندهایمان را کمی باال بزنیم. من  زمین در گوشۀ اُتاق نشسته بود، نشاند. سپس دستور داد که چشم
شناختم. کسی که مُقابلِ من نشسته بود خودش را هُمایون  هُمایون را بیرون از زندان ندیده بودم و نمی

بارۀ موضعِ سیاسیِ خودش به من بگوید. هُمایون ای در خواهد چند کلمه مُعرّفی کرد و گفت که می
ها شرکت  را، که خودش هم در تنظیمِ آن ٦٢های سازمانی تا پلنومِ مُردادِ سالِ  گفت که او موضع

های اتخّاذشدۀ بعد از آن تاریخ، که بدونِ مُشارکتِ او تنظیم شده بود،  داشت، قبول دارد. دربارۀ موضع
ها را به من گفت، یکی از بازجوها مرا از  که هُمایون این او ندارند. بعد از آننظری ندارد و ارتباطی هم به 

 ".جا راهرو و تو را برداشتیم، و سپس او هردویِ ما را آورد این اُتاق بیرون آورد. بعد هم آمدیم تویِ
د نفرِ من هم تجربۀ آن روزِ  خودم را برای علی تعریف کردم. در همین موقع، مُحمّدعلی بیگدلی و چن

هایمان برگرداندند. پس از  گاه و به اُتاق گیِ ما را به آموزش پلّه آوردند. بعد هم همه دیگر را هم به دمِ راه
باهم به  ٦٤شویی، آن شب در اُتاقِ  های دست آوریِ اطالّعات از رُفقایِ سازمانیِ خودمان در نوبت جمع

و قضایی در زندان  ما این بود که سیستمِ اطالّعاتی بندیِ ماجرایِ آن روز  پرداختیم. جمع تحلیلِ و تجزیه
چنین در داخلِ زندان  خطار و اولتیماتومِ سیاسی به افرادِ سازمانِ ما در بیرون و همخواست یک ا می

دستگیر شده بودند. یعنی به این معنا که بهتر است  ٦٣های  ویژه به کسانی که در ضربه بدهد، به
ری و رفتارِ خودمان در زندان و بیرون از زندان باشیم. البتّه بعداً فهمیدیم گیری و یارگی مُواظبِ موضع

گیِ برخورد با زندانیانِ  که در همین مقطعِ زمانی در درونِ وزارتِ اطالّعات و دادستانی بر سرِ چگونه
شُدۀ سازمانِ ما بحث و جدلی در جریان بوده است. این امر حتّا سبب شد که بُردنِ زندانیانِ دستگیر

به دادگاه، که تازه شروع شده بود، مُوقتاً قطع گردد. پس از این ماجرای  از سازمانِ ما ٦٣سالِ 
ما به دادگاه را باز از سر  گیریِ جدید، مسئوالن بُردنِ رُفقای سازمانِ اولتیماتومِ اخیر و احتماالً تصمیم

رفتند، در بسیاری موردها، در مقایسه با  گرفتند. با این تفاوت که کسانی که بعد از مُردادماه دادگاه می
 گرفتند. تری می های نسبتاً سنگین قبل، حُکم
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٢١ 
 گی پس از انتقال به اوین... نخستین مُالقاتِ خانواده

ترم، که  کنم اواخرِ مُردادماه بود که برای اوّلین بار مرا هم برای مُالقات صدا زدند.  خواهرِ کوچک فکر می
دیدم. چون نخستین  گشته بود، به مُالقاتِ من آمده بود. من پس از حُدودِ ده ماه او را می برتازه از اُروپا 

گاه بود، وسایلِ شخصیِ من مانندِ کفش و کمربند و ساعت و لباس و  ام بعد از آمدن به آموزش مُالقات
داشتند، در  گاه نگه می ام ابتدا در کُمیتۀ مُشترک و سپس در انبارِ آموزش غیره را که از زمانِ دستگیری

دهند. قبل از شروعِ مُالقات، این کیسۀ پالستیکی را ام تحویل  آوردند تا به خانواده ای پالستیکی کیسه
شدۀ خودم، و دیگر  ام آن را بردارند. خُالصه، من در جایِ تعیین طرفِ گیشه گذاشتند تا خانواده در آن

طرفِ شیشه باز شد و  ها شدیم. باالخره درِ سالُنِ آن وادههای خودشان، مُنتظرِ خان زندانیان هم در گیشه
یران دنبالِ من ه واردِ سالُن شده بود و گیج و حدیدم ک خانواده ها داخل شدند.  من خواهرم را می

های مرا  ِ من آمد. بیچاره خواهرم تا بستۀ وسیله طرف گشت.  باالخره او مرا در پُشتِ شیشه دید و به می
ام و به این  کرد من محکوم به اعدام شده اش پرید، چراکه فکر می ین دید، رنگ از چهرهجا رویِ زم آن

ی اند تا به او تحویل دهند.  من تازه مُتوجّهِ این قضیّه شدم و با تالشِ زیاد هایم را گذاشته دلیل وسیله
کرد، ولی باالخره  ریه میتّب گشد و مُر در ابتدا قانع نمیرهانم. البتّه توانستم او را قانع کنم و از نگرانی ب

دادم  ضمن، به او توضیح  ام و فعالً خطری فوری در کار نیست. در به او قبوالندم که هنوز حُکمی نگرفته
های زمانِ دستگیریِ زندانی، امری عادّی است. به هر صورت، کمی خندیدیم و  که تحویل دادنِ وسیله

پرسیدم و او از وضعیّتِ زندان. پانزده دقیقه  میل میاش از خانواده و فا گریستیم. بعد هم من همه
ریان از هم دور شدیم، چراکه او برای همیشه خُداحافظی و جُدایی فرارسید. گ سُرعت  گذشت و زمانِ به

 دیگر را نبینیم. رفت و امکان داشت که ما هرگز هم به خارج از کشور می
در اوین برگِ اداریِ ٣٩نویسی داشتیم. فُرمِ نامه نگاری بار هم نوبتِ نامه اوین، ماهی یک در زندانِ

در باال مُشخصاتِ زندانی و در زیرش هم هفت خّط جایِ نگارشِ طرفِ آن  ای بود که در یک  دوطرفه
نامه وجود داشت. در طرفِ پُشتِ آن هم، به همین ترتیب، هفت خّط جایِ پاسُخ دادن به نامه توسّطِ 

چند نفر در اُتاق "پُرسید:  آمد و می نگاری، معموالً پاسداری می زِ نامهخانواده وجود داشت. در رو
داد. نگهبان هم به  کرد و به پاسدار اطالّع می مسئولِ اُتاق سرشُماری می "؟خواهند نامه بنویسند می

کُنترل داد، کم بود و  داد. معموالً تعدادِ خودکاری که پاسدار به اُتاق می تعدادِ الزم فُرم به اُتاق می
ها درگیری  کرد که همۀ خودکارها را در پایانِ کار پس بگیرد. همیشه سرِ این قضیّه ما با نگهبان می

سُرعت از  نوبت ولی به دادند. مجبور بودیم که به نویسی می داشتیم. فقط یکی دو ساعت به ما وقتِ نامه
کنند. بعضی در اُتاق تُندنویس بودند،  خودکارها استفاده کنیم تا همه بتوانند سرِ وقت نامۀ خود را تمام

که یکی دو هفته برای نوشتنِ نامۀ خودشان فکر  ولی تعدادی وقتِ بیشتری نیاز داشتند. برخی هم با آن



  209   نشیبرفرازوجلد نخست؛ راه پُ

 

داشتند، ولی باز هم  نگاری هم یکی از خودکارها را در اختیار  کردند و در تمامیِ دو ساعتِ وقتِ نامه می
 کردند.   یزور نامۀ خودشان را تمام م به

شد  ای به چیزی می کردند. بنابراین، اگر مطلبی و حتّا اشاره ها را کُنترل می طبعاً مسئوالن مُحتوایِ نامه
فرستادند.  که نامه را اصالً نمی کردند، و یا این زدند و سانسور می ها نبود، آن را خط می که خوشایندِ آن

نابراین، بیانِ طبیعی و واقعیِ کشاندند. ب گاه هم میدر موردهایی، زندانی را حتّا به بازجویی و داد
ها  شد. زندانیان ساعت به همسر و اعضای خانواده بسیار دُشوار و شاید هم غیرمُمکن می  حساس نسبتا

ها و رمزهایی، بیانِ احساس بکنند. البتّه این  کردند تا بتوانند با انتخابِ کلمه و روزها وقت صرف می
داشتند که از سیستمِ کُنترل و سانسور و تفتیش رد شوند تا شاید  وانایی آن را میبایست تها می کلمه

 اش برسانند. پیامِ آمیخته به احساسِ زندانی را به خانواده
ها را به زندانیان  پذیرفتند، و پس از کُنترل آن هّل را میٴزندانیانِ مُتا هر از گاه در مُالقات عکسِ فرزندانِ

ها بود، چراکه تغییر و تحّولی در روحیّۀ زندانیانِ اُتاق  ترین هدیه ن یکی از بزرگدادند. ای تحویل می
های  کرد. در اُتاقِ ما زندانیان تابلویی ساخته و به دیوار نصب کرده بودند تا هرکس که عکس ایجاد می

پسر  ندانِگرفت، یکی را هم روی این تابلو نصب کند. مسئوالن عکسِ فرز ای از فرزندش تحویل می تازه
جاب بودند، ویژه اگر باح ر را فقط اگر زیرِ شش یا هفت سال و بهدخت را بدونِ شرط، ولی عکسِ فرزندانِ

ای از اُتاق  ضمن، تاریخچه زندانیان بود. در های فرزندانِ پذیرفتند. تابلویِ عکسِ اُتاق کُالژی از عکس می
ی این تابلو موجود بودند، در حالی که هایی از سه سال پیش رو گذاشت. عکس را هم به نمایش می

های موجود در این کُالژ مُتعّلق  نتقل، و یا اعدام شده بودند. البتّه اغلبِ عکسپدرانِ این فرزندان آزاد، مُ
های جدیدی از بهار به  که باالخره عکس زندانیانِ کنونیِ ساکنِ اُتاق بود. من هم پس از آن به فرزندانِ

 ی این تابلو گذاشتم.دستم رسید، یکی را رو
قولِ  ای یک بار هم در اُتاق شبِ شادی و تفریحِ جمعی، و به بود، هفته اگر اوضاع و احوال مُناسب می

ها و  ها برخی که صدای خوبی داشتند، به زبان اُفتاد. در این شب ، راه می"کاروانِ شادی"زندانیان 
پذیری داشت، به  لکه صدای گیرا و د ید سپهوندخواندند؛ مثالً جمش های مُختلف آواز و ترانه می لهجه

کُننده،  های سرگرم های دیگری مانندِ راه انداختنِ بازی خواند.  برخی هم که توانایی لُری و فارسی می
ویژه سرانِ رژیم و غیره را داشتند، به این کارها  به دار، تقلیدِ صدا و رفتارِ دیگران های خنده تعریفِ مطلب

توانست اسید و مایعاتِ  کردند. برای نمونه؛ اصالن در این اُتاق می همه را سرگرم میپرداختند و  می
اش بیرون بیاورد و  صورتِ مخلوطِ غلیظِ چسبناکی به شکلِ یک لوله از دهان اش را به داخلِ معده

ای کسی که گونه او قادر بود این کار را بکند. بر توانم دقیقاً توصیف کنم که چه بالفاصله فُروببرد. نمی
بود. اگر تولدّی یا مُناسبتِ  آور و عجیب می یرتدید، واقعاً برایش ح لِ او را مینخستین بار این عم

ها از  شد. در این جشن گرفته می "کاروانِ شادی"بود، جشنِ کوتاهی در همین روزِ  دیگری می
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یوه، و غیره برای پذیرایی ترین امکانات مانندِ نانِ سوخاری، مُربّای جیرۀ زندان، بیسکویت، م کوچک
 شد. استفاده می

ویژه برای بازیِ فوتبالِ  بندی و رقابتِ ورزشی، به ها در اُتاق البتّه تیم ترین سرگرمی یکی از اصلی
کشید، فضایِ داخلِ اُتاق را، به  ای طول می ها، که گاه دوهفته کوچک بود؛ رقابت و مسابقاتِ بینِ تیم گلِ

روی در شوخی  کرد. گاه به دلیلِ زیاده ها، گرم و پُرانرژی و باصفا می نِ اعضایِ تیمخوانی بی دلیلِ کُرکُری
آمد. بینِ طرفدارانِ فوتبال و والیبال  مُدّت پیش می اُتاق تلخی و کُدورتی کوتاه خوانی بینِ افرادِ و کُرکُری

بینِ بازیِ والیبال و  در اُتاق هم همواره رقابت و جرّوبحثی در جریان بود. تقسیمِ روزهای هواخوری
گونه تصمیم و  گرفت. بنابراین، هردو طرف برای این گیری در اُتاق صورت می یٴفوتبال با را

 انداختند. ای را در اُتاق راه می گذاری، فعالیتِ تبلیغی و ترویجیِ و رقابتِ گُسترده سهمیّه
 

٢٢ 
 فر... الیبا یادِ مُحمّد دریاباری، صمد اسالمیِ طاهری، و مُحمّدرضا رج
گاه  گاه و جاهای دیگر به آموزش در عرضِ یکی دو هفته در ماهِ شهریور تعدادِ زیادی زندانی را از آسایش

و علی  "دارا"شدند. سه زندانی در این روزها به اُتاقِ ما آمدند:  ٣ها سهمیّۀ سالُنِ  آوردند؛ برخی از آن
اکثریّت. دارا از اعضایِ سازمانِ ما بود که در ضربۀ  مُحبّی از سازمانِ ما، و مُحمّد دریاباری از سازمانِ

سازمان و تحتِ مسئولیّتِ حُسین  "عزامِگروهِ ا"او در زمانِ دستگیری در دستگیر شده بود.  ٦٣پاییزِ 
وقتی  ٦٣ماهِ  کرد. علی مُحبّی هوادارِ تشکیالتیِ سازمانِ ما بود. در بهمن صدرایی )اقدامی( فعالیت می

سازِ خودش اقدام به خودکُشی کرد.  اش آمدند، او با خوردنِ قُرصِ سیانورِ دست دستگیری پاسداران برای
کردند که احیاناً  وی، او را به بیمارستان مُنتقل کردند، زیرا فکر می ربت برای نجاتِمورانِ گروهِ ضٴما

شد که او هوادارِ مسئولیّتِ مهمّی در سازمان دارد. در جریانِ بازجویی از خودِ او و دیگران معلوم 
تشکیالتی است، و مسئولیّتِ خاصّ و مُهمّی هم در سازمان ندارد. امّا به هر حال علی مُحبّی، با اقدام به 

تر کرد. او فردی بسیار اُصولی و  گرفت، پروندۀ خودش را سنگین های رادیکالی که می خودکُشی و موضع
رو  راوانی روبههای ف سمی، با مشکل. از نظرِ سالمتیِ جرادیکال بود خلق، و سرِموضعی و وفادار به فداییانِ
 بُرد.   نی داشت، مُشکل و ناراحتیِ قلبی داشت، و از دردِ کمر و پا هم رنج میبود؛ سردردِ میگر

مُحمّد دریاباری از اعضایِ سازمانِ اکثریت بود، و در زمانِ شاه هم یکی دو سالی حبس کشیده بود. 
هّل و دو یا ٴدار، و بامعرفت بود. مُحمّد دریاباری مُتا یار شاد و باروحیّه، زبانچهل سالی داشت و فردی بس

 گونه که بعداً فهمید ر کرد، و آنسه فرزند هم داشت. مدتّی پیش ظاهراً مُسافرتی به خارج از کشو
تعقیب و  های او را مورانِ اطالّعاتی تمامیِ حرکتٴاحتماالً در همان موقع در تورِ پُلیس بود، چراکه ما

اش از آن  دانستند که برنامه و هدف های تلفنیِ او را شُنود کرده بودند، و دقیقاً می مُراقبت، و مُکالمه
قین داشتند د که او از کشور خارج شود، چون یمورانِ اطالّعاتی گذاشتنٴمُسافرت چی بود. با این حال، ما
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ج تماسّ خواهد گرفت و اکثریّت در خار زد که او با رهبریِ سازمانِ گردد. پُلیس حدس می که برمی
 ٦٤یکی بینِ داخل و خارج است. در هر صورت، پس از بازگشت از این مُسافرت، در اوایلِ سالِ احتماالً پ

ها و اطالّعاتِ مربوط به  ها و تماسّ تنها رابطه او را دستگیر کردند. در بازجویی و در زیرِ شکنجه نه
خواستند  های تشکیالتِ داخل را هم می سها و تماّ چنین رابطه هم از آن تر که مهّم یالتِ خارج، بلتشک

دانستند که او  اش در پیش از رفتن به خارج، می های تلفنی از او دربیاورند. عالوه بر آن، از رویِ مُکالمه
که پول  دعّی بودندخواستند. مُ قرار بود چندهزار دُالر هم با خودش ببرد. حاال این پول را هم از او می

 باید پس بدهد. در مجموع، پروندۀ سنگینی برایش ساخته بودند.   او اُلمال بوده و حاال یتمُتعّلق به ب
گاه مُنتقل شدند. علی  زمان گذراندند، و سپس باهم به آموزش دارا و دریاباری دورۀ بازپُرسی را هم
کرد که برای  شد. علی مُحبّی تعریف میراه  گاه با این دو نفر هم مُحبّی فقط در روزِ انتقال به آموزش

گاه در اُتاقی بزرگ با دوازده یا سیزده نفرِ دیگر، از جمله با تعدادی از رُفقای  مدّتِ کوتاهی در آسایش
گی از  سازمانیِ خودمان مانندِ احسان و اسماعیل حُسینی و عبدی و مُراد و اصغر، که همه هم

ضمن از اتفّاقی در آن اُتاق چنین  کشیدند. او در بس میبودند، باهم ح ٦٣سالِ  گانِ هدستگیرشد
بعد از چند روزی که در آن اُتاق بودیم، یک روز همه را به بازجویی بُردند؛ باالخره روشن شد "گفت:  می

ها  شد، به بیرون درز کرده است. ابتدا بچّه ها صحبت می هایی که در اُتاق دربارۀ آن که بخشی از مطلب
آن روزها روحیّۀ زیاد خوبی نداشتند، مشکوک شدند ولی درنهایت نفهمیدیم که کار کارِ  به دو نفر، که

حسان و اسماعیل حُسینی در کُمیتۀ مُشترک در زیرِ فشار شروع به طبقِ گفتۀ علی مُحبّی ا ".کی بود
باره در زمانِ گذارند. احسان ظاهراً دو گاه این کار را کنار می کنند ولی بعداً در آسایش نماز خواندن می
رود، امّا اسماعیل حُسینی نمازخوانی را  می ٥پذیرد و به سالُنِ  گاه نمازخوانی را می انتقال به آموزش

 آمد. ٣گاه به سالُنِ  گذارد. او بعدها از آسایش طورِ کلّی کنار می به
سازمانِ اکثریّت، و  اواسطِ شهریورماه صمد اسالمیِ طاهری را به اُتاقِ ما آوردند. او از کادرهای باالی

ها بود. در دورۀ پیش از ضربه به حزبِ توده، صمد اسالمی مسئولِ شاخۀ  عُضوِ کُمیتۀ مرکزیِ آن
آذربایجانِ سازمانِ اکثریّت بود. به همین دلیل، طبقِ گفتۀ خودش، او و مسئولِ شاخۀ آذربایجانِ حزبِ 

کرد که قبل از ضربۀ  صمد اسالمی تعریف می توده، انوشیروان ابراهیمی، در ارتباطِ دائم باهم بودند.
ریزیِ الزم برای ادغامِ  آهنگی و برنامه های مُشترکی جهتِ هم ها جلسه حزبِ توده، برای مُدتّی آن

دادند. البتّه با آغازِ  بُردنِ برنامۀ حزب، ترتیب می تشکیالتِ سازمانِ اکثریّت در حزبِ توده، و برای پیش 
پس از وارد آمدنِ ضربۀ دوّم و سراسری به حزبِ  ها مُتوقّف شد. گونه فعالیت نای ضربه به حزبِ توده، 

شده بودن در تبریز و خطرِ دستگیری، رهبریِ سازمانِ اکثریّت صمد  توده، ظاهراً به دلیلِ شناخته
گفتۀ خودِ صمد اسالمی، از بعد از ضربۀ دوّمِ حزب در بهارِ سالِ  اسالمی را به تهران مُنتقل کرد.  طبقِ
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، یکی از "خُسرو"سال یعنی موقعی که دستگیر شد، در تهران با  ماهِ آن که او به تهران آمد، تا بهمن ٦٢
 کرد.   رهبرانِ سازمانِ اکثریّت، در رابطه بود و فعالیت می

کتر انوشیروان تِ سازمانِ اکثریّت وارد آمد، دبه تشکیال ٦٢ماهِ سالِ  ای که در بهمن در جریانِ ضربه
لُطفی، یکی از رهبرانِ این سازمان، صمد اسالمی عُضوِ کُمیتۀ مرکزی، و ظاهراً تعدادی دیگر نیز 

ارتباط به  دستگیر شدند. صمد اسالمی اعتقاد داشت که دستگیریِ خودش و انوشیروان لُطفی، بی
هایی از  اُفتاد.  در عینِ حال، در جریانِ بازجویی برایش روشن شد که بخشزمان اتفّاق  دیگر ولی هم یک

های تلفنیِ او  لمهحتّا مُکا یگفت که پُلیسِ اطالّعات تشکیالتِ اکثریّت در آن زمان در تورِ پُلیس بود. می
صمد  شده توسّطِ نیروهای امنیتّی در حدّی بود که آوری بط کرده بود. اطالّعاتِ جمعبا خُسرو را ض

گیِ  توانست سطح و میزان و چگونه اسالمی، پس از شکنجه و مُقاومتِ زیادی، باالخره دیگر نمی
تمان کند.  با توجّه به اطالّعاتی که پُلیس از رابطۀ او و خُسرو داشت، و اش با سازمانِ اکثریّت را ک تباطار

قین کردند، صمد اسالمی ی رو میاو  های خُسرو برای هایی که بازجوها از دیگر فعالیت چنین مطلب هم
داشت که خودِ خُسرو هم در آن دوره در تورِ پُلیس بود. بنابراین، صمد اسالمی مُعتقد بود که خُسرو یا 
خیلی شانس آورد، و یا بسیار هُشیار بود که توانست از تورِ پُلیس فرار کند. او پس از دستگیری، ابتدا 

 بعدها فهمید که خُسرو جانِ سالم به در بُرده است. ست؛شده اکرد که خُسرو هم دستگیر  فکر می
خورد.  سابی شالّق میپذیرفت، و بنابراین ح یزی را نمیاش ابتدا هیچ چ صمد اسالمی پس از دستگیری

هایی که بازجوها  کردند، تصمیم گرفت که سرِ موضوع تدریجاً که اطالّعاتِ بیشتری را برایش رو می
ود، و بنابراین موقعیّت و مسئولیّتِ خودش در سازمانِ اکثریّت را پذیرفت. دانند بیهوده شکنجه نش می

رو کردند؛ ابراهیمی به او گفت که بازجوها  گفت که او را با انوشیروان ابراهیمی روبه صمد اسالمی می
ن چیزها او دانند، بنابراین سرِ ای های مربوط به تبریز و آذربایجان را می های مُتقابل و مسأله تمامیِ رابطه

ای که ابراهیمی درموردِ  نویسی ضمن تک نباید خودش را بیهوده زیرِ فشار و شکنجه ببرد. بازجوها در
 صمد اسالمی نوشته بود را بعداً به او نشان دادند.

های  های جلسه ها و بحث کاری نویسی، ابراهیمی تمامیِ ریزه گفت که در آن تک می صمد اسالمی
بود. به هر حال، صمد اسالمی بیش از یک سال در کُمیتۀ مُشترک و سه ماه هم شان را نوشته  مُشترک

گاه آوردند. او بسیار سرِحال و باروحیّه، و  که بعداً او را به آموزش گاه در انفرادی ماند، تا این در آسایش
های  ریز از جریانوفادار به سازمانِ اکثریّت بود. ما هردو تبریزی بودیم، و بسیاری از فعّاالنِ سیاسیِ تب

م، و رابطۀ دوستانۀ گذراندی ٣در سالُنِ  ٦٤در اُتاقِ  باهم راشناختیم. ما سه ماه  مُختلفِ فداییان را می
هایی از  گاه وقتی وسیله هم داشتیم. صمد اسالمی در نخستین مُالقاتِ خودش در آموزشبسیار خوبی 

 ن هدیه داد که هنوز هم به یادگار دارم.اش تحویل گرفت، یک دستمالِ ابریشمیِ نو به م خانواده
فر نیز به اُتاقِ ما آمد. او  زندانیِ جدیدی به نامِ مُحمّدرضا رجالی دو سه روز پس از آمدنِ صمد اسالمی، 

های نخستِ پس ساله بود. در همان روز دوداً سی از کادرهای تشکیالتِ مخفیِ حزبِ توده در تهران، و ح
گاهِ کُمیتۀ  از رهبرانِ حزبِ توده، او هم دستگیر شد. دو سالی را در بازداشتاز بازداشتِ نخستین گروه 
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مانده بود. به  انفرادی سلّولِگاهِ اوین، و اغلبِ این مُدّت را هم در  مُشترک و سه ماهی هم در آسایش
د و گفتۀ خودش، در نوجوانی فردی بسیار مذهبی بود و فقط کمی پیش از انقالب ابتدا مذهب را رها کر

ها مُحمّدرضا  آن زگشتِ رهبریِ حزبِ توده به ایرانبعد هم هوادارِ حزبِ توده شد. ظاهراً پس از با
اندرکارانِ رژیمِ اسالمیِ جدید و  اش با دست گی های خانواده فر را، به دلیلِ گذشتۀ مذهبی و رابطه رجالی

در ارتباط با تشکیالتِ مخفیِ سازمانِ ای،  عنوانِ یک فردِ توده اش به چنین به دلیلِ ناشناخته بودن هم
نوید قرار دادند. از طرفِ رهبریِ حزب به او دستور داده شد که هُویّتِ ظاهراً مذهبیِ خودش را حفظ 

گیریِ تشکیالتِ مخفیِ  کند و به ایجاد و حفظِ ارتباط با افرادِ درونِ رژیم اقدام نماید. سپس با شکل
رتقا یافت، و از دهی گردید. او نسبتاً سریع ا ماندر آن بخش ساز فر هم حزبِ توده، مُحمّدرضا رجالی

 کادرهای مسئولِ آن تشکیالت در تهران شد.  
اش از مُریدانِ  اهلل مُنتظری بود. خانواده والیتیِ آیت آباد و هم فر دراصل اهلِ نجف مُحمّدرضا رجالی

های  سال فر در این وادۀ مُحمّدرضا رجالیمُنتظری بودند، و ظاهراً رابطۀ نزدیکی هم با او داشتند. خان
عمالِ نُفوذ پرونده و میزانِ محکومیّتِ او ا گیِ کردند تا در چگونه اسارتِ او، از طریقِ مُنتظری تالش می

گو  و های زندان صدایش زدند و با او گفت ای که او در اُتاقِ ما بود، یکی دو بار مقام بکنند. در همین دوره
رفت. در بحثی خُصوصی و  و را قانع کنند که برگردد و توبه کند، ولی او زیرِ بار نمیکردند، تا شاید ا

های  نشینیِ تاکتیکی سرِ مسأله گفت که مسأله و مُشکلی درموردِ عقب مشورتی با خودِ من، می
آن  لحاظِ سیاسی حزبِ توده و رهبریِ تواند آن را بپذیرد، امّا حاضر نیست که به ایدئولوژیک ندارد و می

 را زیرِ سئوال ببرد.
 

٢٣ 
 با یادِ جمشید سپهوند...

 ١٦خلقِ  های اکثریّت و حزبِ توده، تعدادی از ما فداییانِ تعدادِ زیادی از بچّه ٦٤در این زمان در اُتاقِ 
که هاشم  کشیدند. پس از آن های چپ، و یک زندانیِ مُجاهد حبس می آذر، و تعدادی هم از دیگر گروه

ما بُردند، در جلسۀ عُمومی جمشید سپهوند به مسئولیّتِ اُتاق انتخاب شد.  در این اُتاق،  را از اُتاقِ
های مُتعّلق به  و هم بچّه ٣٩"اکثریّتی –ای محفلِ توده"های  لحاظِ شخصیّتی و میزانِ تجرُبه، هم بچّه به

بود.  من و جمشید  جمشید سپهوند را قبول داشتند، و او موردِ عالقۀ همه "چپِ برانداز"های  گروه
رغمِ شرایطِ دُشوار در  سپهوند سه ماهِ بسیار صمیمی و پُربار و خوبی را در این اُتاق باهم بودیم.  علی

گویی، و یا شوخی و ورزش و تفریح  مان در بحث و مُذاکره و خاطره اغلبِ وقت ،٣اُتاقِ دربسته در سالُنِ 
 گذشت. می
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اش تمام شده بود، دو بار هم  هوند را صدا زدند. او کارِ بازجوییاواخرِ شهریورماه روزی صبح جمشید سپ
کردند و روزِ  بالغِ حُکم نمی. معموالً صبح ا شد کمی محسوب میاصطالح زیرِحُ دادگاه رفته بود و به

این  ها شد. نظرِ اغلبِ بچّه مُالقاتِ سالُنِ ما هم نبود. بنابراین، این قضیّه سببِ نگرانیِ همۀ ما در اُتاق می
گو کند. به  و بالغِ حُکم با او گفتخواهد قبل از ا ارِ زندان یا دادستان یا حاکمِ شرع میبود که احتماالً دادی

های  اُتاق ما شد؛ از آن طریق، از اُتاق شوییِ هر صورت، جمشید سپهوند رفت و پس از مُدتّی نوبتِ دست
اقلیّت و یک زندانیِ مُجاهد را هم  یِ فداییانِزمان با جمشید سپهوند یک زندان دیگر خبر گرفتیم که هم

گی طبقِ  های عصر بود که جمشید سپهوند به اُتاق برگشت. ما همه الصه، طرفاند. خُ بُرده ٣از سالُنِ 
 خواستند.   معمول دوُرش جمع شدیم تا او شرح دهد که برای چی صدایش کرده بودند و چی از او می

و شاداب و بسیار سرِحال بود، حاال کمی خسته و افسُرده و  ندهجمشید سپهوند، که همیشه سرز
ما را به "کرد:  چنین تعریف می داد. به هر صورت، او ماجرایِ آن روزش را این نامُطمئن نشان می

ای دیگر به دفترِ دادستانی بُردند. تویِ راه فهمیدم که دو نفر  راه با عدّه گاه و بعد هم هم زیرِهشتِ آموزش
گاه  یکی از رُفقای اقلیّت و دیگری از مُجاهدین است. یک نفر را هم از آسایش ،٣من از سالُنِ  راهانِ هم
ما کردند، که معلوم شد دکتر انوشیروان لُطفی از رهبرانِ سازمانِ اکثریّت است. در دفترِ  راهِ هم

مُتوجّه شدم که اغلبِ نوبت پیشِ دادستانِ انقالب، یعنی رازینی، برویم.  دادستانی مُنتظر شدیم تا به 
ا غبرایی، رضی تابان، حبیب رضا اکبریِ شاندیز، مُحمّدرض جا مُنتظر بودند مانندِ علی افرادی که آن

بندم را  جا چشم شناسم. باالخره نوبت به من رسید و مرا به اُتاقِ دادستان بُردند. آن و غیره را می سُروش
ی یک صندلی نشاندند. پُشتِ میز شخصی نشسته بود که رویِ میزِ بزرگی رو برداشتند، و مرا در روبه

خودش را رازینی دادستانِ انقالبِ اسالمی مُعرفّی کرد. او ابتدا پروندۀ مرا کمی بررسی نمود، و بعد از 
دانم برای چی  هّل هستم. پُرسید که آیا میٴهّل یا مُجرّد هستم؟ جواب دادم که مُتاٴمن پُرسید که آیا مُتا

اند تا با  اند؟ جوابِ منفی دادم. گفت از طرفِ شورایِ عالیِ قضایی به او اختیار داده جا آورده مرا به این
تمامِ حُجّت کند.  سپس گفت که پروندۀ مرا دقیق بررسی کرده بالتکلیفی مانندِ من برخورد و ا زندانیانِ

که اگر توبه نکنم و به دامنِ باشند. بعد هم گفت  یِ هردو دادگاهِ قبلی درموردِ من مُشابه میٴرا و است،
طورِ قطعی مُشخّص خواهد  ب بهاسالم برنگردم، با نظرِ نهاییِ او، این بار تکلیفِ من از طرفِ دادگاهِ انقال

نقالبی ای افکار و اعمالِ ضّدا مُصاحبه او برای آخرین بار از من پُرسید که آیا حاضرم توبه کنم و طّیِ شد.
دانستم که در  اش اوّل نمی نمایم؟ من کمی مکث کردم و اندیشیدم؛ راستو کُفرآمیزِ خودم را محکوم 

گونه جواب بدهم. پس از چندی، جواب دادم: من برای ضدیّت با دین  آن شرایطِ مُشخّص بهتر است چه
ها و اعمالِ  ام. مُخالفِ سیاسیِ جُمهوریِ اسالمی هستم، و علیهِ موضع و مذهب دستگیر و زندانی نشده

ام که بخواهم توبه کنم، و خودم یا دیگران را محکوم  ام. کاری نکرده ژیمِ شما مبارزه کردهسیاسیِ ر
وجه حاضر به مُصاحبه نیستم. دادستان کمی سرش را تکان داد و بعد پُرسید که  نمایم. بنابراین، به هیچ

ست. گفت که بهتر مان در روزِ یکشنبه ا مان در چه روزی است؟ جواب دادم که مُالقات مُالقاتِ اُتاق
است تقاضای مُالقاتِ حُضوری با همسرم بکنم. گفتم من نیازی به مُالقاتِ حُضوری ندارم و چنین 
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را برای من خواهد کرد.  صورت خودش چنین تقاضایی  کنم. گفت در این تقاضایی هم از کسی نمی
گر ازدواج کردی که خواستی چنین راهی را در پیش بگیری، چرا دی تو که میۥ دامه گفت:سپس در ا

اگر از اُتاق خارج ۥهایش ندادم. در پایان گفت:  من جوابی به این حرف ʻدخترِ جوانی را هم بدبخت کنی؟
گاه دوباره پُرسید که آیا توبه  آن ʻشوی و توبه نکنی، دیگر کسی سئوالی در این رابطه از تو نخواهد کرد.

ور داد که مرا بیرون ببرد. نگهبان مرا بیرون آورد و کنم؟  من جوابِ منفی دادم. او به پاسدار دست می
 ".گاه و به اُتاق برگردانده شدم جا مُنتظر شدم، و بعد هم به آموزش کمی آن

یرت فُرورفتیم، چراکه روشن بود توطئۀ پایان یافت، ما همه در بُهت و ح وقتی صحبتِ جمشید سپهوند
دیدیم که او خودش هم چنین  د میسپهون گیری است. در چهرۀ جمشید کُشتاری در جریانِ شکل

پنجشنبه عصر تا صبحِ یکشنبه به اندازۀ عُمری گذشت.  حساسی دارد. خُالصه، زمان در اُتاقِ ما از روزِا
قبلی است.  "معمولِ"کردیم طوری رفتار و وانمود کنیم که گویا اوضاع مانندِ روزهای  همۀ ما سعی می

به او اُمیدواری دهند که ماجرا احیاناً فقط فشار آوردن از طرفِ کردند  برخی در اُتاق حتّا سعی می
گفت که مسئوالن در گذشته هم  اُفتد. یکی در اُتاق حتّا می دادستانی است، و احتماالً اتفّاقِ بدی نمی

دّی گرفت. تعدادی هم در اُتاق ند، و این چیزها را نباید زیاد جآورد های مسخره درمی گاهی از این بازی
هایشان را ابالغ  خواهند به جمشید سپهوند و دیگران حُکم احتمالِ زیاد می به"گونه بود:  شان ایننظر

گرانه سعی دارند با وارد آوردنِ فشاری مُضاعف بر این زندانیان، شاید برخی و  کنند، ولی مسئوالن توطئه
ند. این دسیسه و تاکتیکی است کاری بکشان راهی و هم ها را به توبه و پشیمانی و حتّا هم گیِ آن یا همه

 ".کردند طورِ فراوان از آن استفاده می به ٦١ - ٦٠های  که در سال
د، شدن اوین، درموردِ زندانیانی که به اعدام محکوم می در یکی دو سالِ گذشته روشِ معمول در زندانِ

اُتاقِ "انفرادی یا در  سلّولِر کردند و د بالغِ حُکم از جمعِ زندانیان جُدا میها را قبل از ا این بود که آن
کردند که اعدام خواهد شد، و بعد هم  الغ میجا به زندانی اب . معموالً در آنداشتند گه مین "اعدامیان

هایی که برای ما روشن  بار، به دلیل  کردند. این ها را اعدام می صورتِ تکی یا گروهی در روزِ مُعینّی آن به
شوند. بعد  ها تفهیم کردند که اگر توبه نکنند، اعدام می رده و تلویحاً به آننبود، گروهی از زندانیان را بُ

جایِ  های عُمومی با زندانیانِ دیگری بودند، به همان  برخی از این زندانیان را که قبالً در بندها و اُتاق
 قبلیِ خودشان برگرداندند.

با چنین موضوع و وضع و حالی بود. به ام در زندان در رویارویی  شخصاً برای من، این نخستین تجربه
مان را، در آن دو سه روزِ آخرِ  دلیلِ نزدیکی و رفاقتی که با جمشید سپهوند داشتم طبعاً بیشترِ وقت

روانیِ او در آن روزها -های روحی گذراندیم. من از نزدیک شاهدِ تمامیِ تغییر و تحّول انتظار، باهم می
تانی برگشت، برایش قطعی شده بود که رژیم قصد داشت او را بودم. وقتی جمشید سپهوند از دادس

آمدِ موضع و تصمیمی که گرفته بود را برای  بایست نتیجۀ احتمالی و پِی اعدام کند. بنابراین، او می
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بارتی دیگر، در این روزهای بُحرانیِ نهایی او باید در پذیرفت. به ع کرد و آن را می می خودش توجیه
گرفت که تا پایان رویِ  رسید، و تصمیم می نهاییِ خودش به توافُقِ قطعی می اش با تصمیمِ درون

اش در جریان بود، هرچند که  نشینی نزند. جدالِ عجیبی در درون اش بایستد و دست به عقب تصمیم
ها  تراه بود و در کارها و فعالی داد. در ظاهر، مانندِ سابق با همه در اُتاق هم شان نمیظاهرش آن را زیاد ن

هایی  کرد، و در درون و در مغزش مسأله یر میداشت. درواقع، در دنیایی دیگر س به روالِ معمول شرکت
اش بودند.  تر از همه چیز در این میان، همسر و دیگر عزیزان یافت. مهّم بودند که باید برایشان پاسُخ می

اش با سازمان و رُفقایش و با  هدر مرحلۀ بعدی، شخصیّتِ سیاسی و اجتماعیِ خودش، و درنهایت، رابط
 جُنبشِ انقالبی بود.  

اش  های درونی به هر حال، چهل و چند ساعتِ بعدی را او در دنیایِ شخصی و خُصوصی و با جدل
اش کامالً مُشخّص بود که چه مراحلِ دُشواری را از  گُذراند. برای من از تغییرهای ظاهری و رفتاری می

نرژی یافتم. ندِ گذشته سرِحال و شاداب و پُراظُهرِ شنبه بود که من او را مانهای  گذرانید. نزدیک سر می
اش محسوس و باورنکردنی بود. اوّلین چیزی که از من خواست این بود که ترتیبی بدهم  تغییرِ ناگهانی

ناگون های گو ها و طیف که فردِ دیگری مسئولیّتِ اُتاق را به عُهده گیرد. من فوری با چند نفر از جریان
در اُتاق واردِ مُذاکره شدم؛ درنهایت، صمد اسالمی داوطلب شد که مسئولیّتِ اُتاق را مُوقتاً به عُهده گیرد 

شد این قضیّه  دالِ درونی نداشت و میفقت کردند.  جمشید سپهوند دیگر جو همه در اُتاق هم با آن مُوا
ضوعِ مرگ و زندگی را برای خودش حلّ خوبی تشخیص داد. او مسأله و مو را از روحیّه و رفتارش به

وچهار ساعتِ  یوست. در بیستپ گاهانۀ مرگ، دیگر به ابدیّت میبه بعد با پذیرشِ آ  کرده بود. از آن لحظه
کرد، در اُتاق مانندِ  گی بود. در هواخوری با ما فوتبال بازی می پایانی، او مانندِ جمشید سپهوندِ همیشه

نده و سرِحال بود. حاال، ما در رنج و عذابِ طورِ کلّی سرز خواند، و به ی میرکرد و کُرکُ همیشه شوخی می
است. به همین  "عادّی"و اوضاع  "معمولی"مان  مود کنیم که حالکردیم وان یادی بودیم ولی سعی میز

 توانستیم جلسۀ خُداحافظی و غیره ترتیب بدهیم.   خواستیم و نه می دلیل هم نه می
گی در اُتاق، از جمله خودِ جمشید  های پایانیِ روزِ شنبه همه بود. در ساعت ٣تِ سالُنِ یکشنبه روزِ مُالقا

ها در سطحِ بند، ساعتِ نُهِ صبح  سپهوند، اصالح کردیم و برای مُالقات آماده شدیم. سریِ اوّلِ مُالقاتی
هم، به  ی بعدیها ری. سبیرون رفتند؛ نامِ جمشید سپهوند را اندکی بعد و در سریِ دوّم صدا زدند

رفتند، معموالً پس از یک  ها که بیرون می ریِ مُالقاتیشدند. هر س ر طولِ روز خوانده مید همین ترتیب،
گی برگشته  های سریِ اوّل همه های ظُهر بود و مُالقاتی گشتند. حاال نزدیک تا یک ساعت و نیم برمی

گشتند،  سریِ دوّم و سوّم و چهارم که برهای  بودند، ولی از جمشید سپهوند خبری نداشتند. مُالقاتی
های ظُهر خبر رسید که به  آوردند. باالخره نزدیک اش خبرهایی  اش و یا مُالقات درموردِ او و فامیل

 اند.   اش مُالقاتِ حُضوری داده جمشید سپهوند و خانواده
فر  رفتیم. جُز مُحّمدرضا رجالیگی به حیاط  حُدوداً وقتِ ناهار بود که نوبتِ هواخوریِ اُتاقِ ما شد و همه

که سرماخوردگیِ شدیدی داشت، و بنابراین در اُتاق ماند تا استراحت کند. هواخوری فقط بیست دقیقه 
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فر را در وضعیّتِ  محضِ وُرود به اُتاق، مُحمّدرضا رجالی گی به اُتاق برگشتیم. به کشید، بعد ما همه طول 
دو سه دقیقه پس از رفتنِ شما "را که جویا شدیم، چنین گفت:  تو بدی یافتیم. علّ روحیِ بسیار آشُفته

ها دستور دادند که  ن ظاهر شدند.  آنپوشِ خش ز شد و چند پاسدارِ چکمهبه هواخوری، درِ اُتاق با
ها بدهم. فهمیدم که داستان احیاناً از چه قرار است، بنابراین عمداً  های جمشید سپهوند را به آن وسیله

های افراد ندارم. گفتم که بقیّه در هواخوری  وارد هستم و شناختِ زیادی از وسیله تازه گفتم که من
نظرم اعضای تیمِ  کُلفت و ترسناک و به ها گردن ام. همۀ آن هستند، و من به دلیلِ بیماری در اُتاق مانده

سپهوند به اُتاق  ها بالفاصله بیرون رفت، و اندکی بعد با خودِ جمشید اجرای حُکم بودند. یکی از آن
ل کردیم. گفت که دیگر دیگر را بغ کرد و ما هم  مِ گرمیبرگشت. جمشید سپهوند تا داخلِ اُتاق شد سال

هایش.  های خواب و ساک بندیِ وسیله آوری و بسته رود، و بعد هم شروع کرد به جمع برای همیشه می
شدند. خُالصه، درنهایت  رها مانع میکردم  که با او صحبت کنم ولی پاسدا در این فُرصت، من سعی می
اش را برداشت که ببرد.  بسیار باروحیّه و سرِحال بود، و ابداً  های خواب او یک ساک و بستۀ وسیله

اش است. وقتی که  دانست احتماالً روز یا روزهای پایانیِ زندگی خودش را نباخته بود، هرچند که می
ها خُداحافظی کُن، و  از طرفِ من از تمامیِ بچّه"لندی گفت: کارش تمام شد، رو به من کرد و با صدای بُ

شان را ببوس و بگو که مُواظبِ خودشان باشند. من آرزویِ سالمتی و مُوفقیّت و پیروزی  تک رویِ تک
برند؟   من بالفاصله از او پُرسیدم که او را کُجا می "گیِ شما دارم. مرا هم به یاد داشته باشید. برای همه
ر را بغل کردیم، و من دیگ الصه همد که احتماالً به انفرادی، و بعدش هم تا چی پیش بیاید. خُجواب دا

اگر زنده ماندم، برای گرفتنِ ساکِ دوّمِ ۥریه اُفتادم. او آرامم کرد، و یواشکی درِگوشم گفت:  طبعاً به گ
گاه  آن ʻدر  اُتاق نگه دارید. عنوانِ یادگاری از طرفِ من کنم. اگر هم که رفتم، آن را به خودم اقدام می

 ".زور بیرون کشیدند داد راه انداختند و او را به بی پاسدارها دادو
کردیم. وقتی  فر را گوش می های مُحّمدرضا رجالیهمۀ زندانیانِ اُتاق دوُرتادوُر نشسته بودیم و حرف

خته مان سا که کاری از دست سّف بودیم از اینٴگی زانویِ غم بغل کرده و مُتا صحبتِ او تمام شد، همه
ساعتی حالتِ بسیار آشُفته و دُشواری  ریه و جّوِ اُتاق بسیار مُنقلب شد. نیمنیست. ناگهان داور زد زیرِ گ

که رژیم حتّا حّقِ آخرین دیدار و خُداحافظی با جمشید سپهوند را هم  داشتیم. همه ناراحت بودیم از این
کردند. زندانیِ اعدامی را موقعی  یی، البتّه همیشه همین کار را میاز ما دریغ کرده بود. در چنین موردها

بُردند تا مراسمِ خُداحافظی صورت  زدند و می شویی یا هواخوری بودند صدا می که افرادِ اُتاق در دست
 نگیرد.

جمشید سپهوند درموردِ ساکِ دیگرش هیچ اقدامی نکرد. بعدها از طریقِ مُالقات فهمیدیم که فردایِ 
راهِ تعدادی دیگر که اغلب از  او را به هم ،١٣٦٤شهریورِ  ٣١ان روزی که از اُتاق رفت، یعنی در روزِ هم

جمشید سپهوند، رضی تابان،  های مُختلفِ فداییان بودند، اعدام کردند. عالوه بر زندانیانِ مُتعّلق به گروه
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گان بودند. عکسِ خواهرِ کوچکِ  شُده برائی، حبیب سُروش، و تعدادی دیگر نیز از جُمله اعدامرضا غ
اوین مُعرّفی  عنوانِ دُخترش به مسئوالنِ مُالقاتِ زندانِ اش از ابتدا او را به جمشید سپهوند، که خانواده

کند، در کُالژِ انه مُرتّب او را حضوری مُالقات توانست به همین به کرده بود و جمشید سپهوند می
هّل رسم بود که رُفقای صمیمی ٴچنین، در بینِ زندانیانِ مُتا همهای کودکان در اُتاق موجود بود.  عکس

فظِ رابطه و خاطره موجود باشد. من و ای برای ح کردند، تا وسیله له میشان را باهم مُباد عکسِ کودکان
او را، که  "دُخترِ"دیگر داده بودیم. عکسِ  های دُخترانِ خودمان را به هم جمشید سپهوند هم عکس

 د خودش به من یادگاری داده بود، هنوز هم دارم.جمشید سپهون
کردند که جمشید با توجّه به پروندۀ  یک موقع، همه )از جُمله خودِ جمشید سپهوند( در اُتاق تصّور می

اش، باالترین حُکمی که  های افرادِ تحتِ مسئولیّت هایش و براساسِ میزانِ حُکم پرونده خودش و هم
گونه نظم و ضابطه و قانونی  گونه که قبالً هم گفتم، هیچ باشد. امّا همان خواهد گرفت شاید پانزده سال

رع در صُدورِ حُکم، و حّدوحصرِ حاکمِ ش : اختیاراتِ بیبرای صُدور و میزانِ حُکم نبود، مگر دو چیز
 گرایش به اشّدِ مُجازات در سیستمِ قضاییِ جُمهوریِ اسالمی.

 
٢٤ 

 با یادِ اسماعیل حُسینی...
روز پس از اعدامِ جمشید سپهوند زندانیِ جدیدی به نامِ اسماعیل حُسینی، که از رُفقایِ کُردِ  یکی دو

ساله بود، گویا در زمانِ انقالب   تشکیالتِ خودمان بود، به اُتاقِ ما آمد. اسماعیل حُسینی، که حُدوداً سی
لِ کُمیتۀ دهقانی و نظامی در های فدایی در شهرِ سنندج، و سپس مسئو از فعّاالنِ جوانِ سازمانِ چریک

ستادِ فداییان در آن شهر بود. او سپس از طرفِ فداییان به عُضویّتِ کُمیتۀ شهرِ سنندج نیز انتخاب شد. 
های نظامی در شهرِ سنندج مابینِ نیروهای طرفدار جُمهوریِ اسالمی و نیروهای  ظاهراً در درگیری

اب در سازمانِ فدایی و تغییرِ مشیِ سیاسیِ سازمانِ مُخالفِ رژیم، نقشِ فعّالی داشت. پس از انشع
رهبریِ این سازمان تعدادِ زیادی از کادرها را از کُردستان به تهران و شهرهای  ،٥٩اکثریّت در سالِ 

دیگری مُنتقل کرد. اسماعیل حُسینی هم به تهران مُنتقل شد. او، که مخالف و مُنتقدِ شدیدِ نزدیکی به 
با  ٦٠کارانۀ رهبریِ سازمانِ اکثریّت در برابرِ رژیم بود، از تابستانِ سالِ  های سازش حزبِ توده و سیاست

آذر را تشکیل  ١٦ سال از سازمانِ اکثریّت بیرون آمدند و سازمانِ فداییانِ  جریانی که در پاییزِ همان
 راه شد.  دادند، هم

ارد آمد، رابطۀ اسماعیل حُسینی و تعدادی آذر و ١٦ ای که به تشکیالتِ فداییانِ در ضربه ،٦٢پاییزِ سالِ 
در اوین، برای من  ٣در سالُنِ  ٦٤دیگر از فعّاالنِ کُرد با سازمان قطع شد. اسماعیل حُسینی، در اُتاقِ 

صورتِ محفلی کوچک، به این فکر  کرد که در آن دوره او با تعدادی از این فعّاالنِ کُرد، به تعریف می
ها و تدارکِ  های مُسلحّ به مُصادرۀ مالی از بانک هسته ه و مُهمّات و با تشکیلِاُفتادند که با تهیّۀ اسلح
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گفت که پس از برقراریِ مُجدّدِ ارتباط با تشکیالتِ  ای قهرآمیز و خونین با رژیم را آغاز کنند. می مُبارزه
که چون این  گفت سازمان، او این طرحِ محفلِ خودشان را با مسئوالنِ سازمان هم در میان گذاشت. می

اجراییِ رهبریِ داخلِ  امر مُصادف با خُروجِ رهبریِ سازمان از ایران بود، بنابراین موضوع ظاهراً در هیأتِ
گروهِ ")کُوا( یا همان  "کُمیتۀ ویژۀ امنیتّی"ای به نامِ  کشور موردِ بررسی قرار گرفت، و سپس به کمیته

 رجاع شد.  ا "ویژه
این کُمیته بود.  سِٴر در راعنوانِ ناظ یِ تشکیالتِ داخل، بهاجرای ضایِ هیأتِگویا در این زمان صمد، از اع

دهی کردند. ظاهراً خودِ  ای چند از کادرها و اعضایِ سازمان را نیز در این گروهِ ویژه سازمان هعدّ
ارِ ها در این گروهِ کوچک با ب گفت رابطه یاتیِ این گروه بود. میاسماعیل حُسینی هم از اعضای عملّ

صورتِ فردی بود. یعنی ظاهراً صمد با منصور نورمُحمّدزاده، که در سالِ  امنیّتیِ بسیار باال، و فقط هم به
و منصور هم با اسماعیل حُسینی در ارتباط بود. اسماعیل حُسینی،  مسئولِ داخلیِ این کُمیته شد، ٦٣

مورث و ناصر و یک فردِ دیگر عُضو ای سه نفره داشت. در این هسته ته که مسئولِ عملیّاتی بود، هسته
بودند. ظاهراً قرار بر این بود که با نظارتِ صمد و مسئولیّتِ منصور نورمُحمّدزاده، این هسته به رهبریِ 
 اجراییِ اسماعیل حُسینی درزمینۀ چندین طرحِ عملیّاتی، تحقیقاتی به عمل آورد و نتیجه را به هیأتِ

رمحمّدزاده و به طورِ موردی تصویب گشته و برای اجرا به منصور نو هها ب اجرایی گزارش دهد تا این طرح
بالغ شوند. گویا یکی دو طرح را هم برای عملیّاتِ مُصادره به تصویب رسانیده و در هستۀ عملیّاتی ا

ها بودند، امّا پیش از هرگونه اقدامی در این رابطه، تشکیالتِ سازمان در پاییزِ  آن یمراحلِ تدارکِ اجرای
ضربه خورد. از افرادِ دستگیرشدۀ این گروه، چندین اسلحه و مقداری پول و وسایلِ جعلِ اسناد  ٦٣الِ س

هایی که در زیرِ  چنین  از اعتراف عالوه، از مدارکی که به دستِ پُلیس اُفتاد، و هم و غیره کشف شد. به
یکی از اعضای  "تصفیه و حذفِ"گرفتند، ظاهراً برای بازجوها مُشخّص شد که طرحِ  شکنجه از این افراد 

 "خیانت"کاری با پُلیس و  سازمان در اصفهان هم، که ازنظرِ رهبریِ سازمان در داخلِ کشور مُتهّم به هم
 بود، در این گروهِ ویژه مورد بررسی قرار گرفته بود.

اسازی و عالوه بر این موردها، ظاهراً اسماعیل حُسینی در زیرِ شکنجه به داشتنِ نقشی در تهیّۀ ج
که  های چاپ و پول و اموالِ سازمانی و غیره هم اعترافاتی کرده بود. این گاه برای سالح و وسیله مخفی

چنان  ها داشت یا نه، معلوم نبود. مُهّم این است که او آن آیا او واقعاً نقش واطالّعاتی در این زمینه
اف کرد. از دیدِ رژیم، سابقۀ فعالیت و های واقعی و غیرواقعی اعتر شکنجه شد که به بسیاری از مسأله

 اش کافی بود، امّا حاال که او را گیرانداخته بودند، حتّا اتهّامِ های کُردستان برای اعدام هدرواقعنقشِ او 
ترور و عنوانِ مسئول و طرّاحِ  دادند. بازجوها او را به مسئولیّت و طرّاح و مُبتکرِ گروهِ ویژه را هم به او می

قولِ خودش،  ند که، بهانی و غیره زیرِ چنان فشاری گذاشتالح و اموالِ سازممخفی کردنِ سمُصادره و 
چندین بار دست به خودکُشیِ نامُوفّق زد. درنهایت هم، در زیرِ فشارِ غیرانسانی از طرفِ بازجوها ازنظرِ 
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طبقِ گفتۀ  روانی شکسته شد، و برای مدتّی کُنترلِ اعمال و رفتارِ خودش را از دست داد.–روحی
دعّاییِ بازجوها را بپذیرد. در تمامیِ مدتّی که در ور کردند که بسیاری از موردهای اخودش، او را مجب

که در آن  داشتند. این گاهِ اوین بود، بازجوها دست از سرش برنمی کُمیتۀ مُشترک و سپس در آسایش
هایی وضعِ  گفت که در دوره میدانست. فقط به ما  مُدّت واقعاً بر او چه گذشت را تنها خودش می

 هبود گذاشت.اش رو به ب آمد، تدریجاً روحیّه ٦٤اش بسیار بد شد. البتّه از زمانی که به اُتاقِ  روحی
زد که فردی مانندِ او، با  ها این بحث را دامن  تشکیالتی در بینِ هم ،٦٤آمدنِ اسماعیل حُسینی به اُتاقِ 

داد، چرا باید در ایران  ایی که قطعاً جانِ او را در خطر قرار میاش در کُردستان و دیگر مورده سابقه
شور خارج شدند؟ آیا رهبریِ در حالی که بسیاری دیگر از اعضا و کادرهای سازمان از ک مانده باشد،

اندیشید؟ آیا کمبود یا عدمِ وُجودِ امکانات سببِ این امر شد؟ آیا افرادی  سازمانِ ما به این موضوع می
که خّطِ مشی و فرهنگِ  شور نداشتند یا اینی خودشان تمایل به خارج شدن از کاسماعیل حُسینمانندِ 

نی، هرچه بود، ماندنِ افرادی چون بهروز سُلیما ست علّتِ اصلیِ این قضیّه بود؟ علّتمُبارزاتیِ نادُر
ها در  نندِ آندیگرانی ماالدّین، مُحمّد گوداغی، حبیب سُروش، و  رفاسماعیل حُسینی، مُحّمدعلی ش

شان را از دست  تنها جان  وجه کارِ دُرستی نبود. این افراد نه ضاع و احوال به هیچشور در آن اوداخلِ ک
گی در کُردستان و در نبردِ مُسلحّانه با رژیم نقش  ها همه که اغلب زجرِ فراوانی هم بُردند. آن دادند، بل

بود. عدمِ توجّه به این موضوع، یعنی عواقبی  ر میشان در خط داشتند، و درصورتِ دستگیری قطعاً جان
داشت، به نظرِ بسیاری از رُفقای ما در زندان خطایی  که دستگیری برای این افراد و برای کّلِ سازمان می

 نابخشودنی از طرفِ رهبریِ سازمان بود.
شهادتِ بهروز  پس از"داد:  ضمن چنین توضیح می ها در خودِ اسماعیل حُسینی ضمنِ پذیرشِ این بحث

که چه باید  ها، در محفلِ خودمان بر سرِ این و قطعِ ارتباطِ تعدادی از بچّه ٦٢سُلیمانی و ضربۀ سالِ 
شور خارج شوند، که ردند که با امکاناتِ خودشان از کشد. برخی سعی ک های زیادی می بکنیم، بحث

ادامه دهیم. واقعیّت این است که بهروز خواستیم بمانیم و به مُبارزه  سّفانه دستگیر شدند. ما میٴمُتا
 ".سُلیمانی و من ابداً قبول نداشتیم که به دلیلِ دُشوار شدنِ وضعیّتِ مُبارزاتی باید کشور را ترک کنیم

آن زمانِ اسماعیل حُسینی بود. حاال همۀ ما در زندان، و حتّا خودِ او هم، مُعتقد بودیم که  البتّه این فکرِ
ویژه ضعفِ رهبری، در  ای، تشکیالتی، و به جانبۀ فرهنگی، فکری، سیاسی، برنامه مههای ه به دلیلِ ضعف

کلّی  پوزیسیون بطورِٱکردیم، ضربه خوردن و فُروپاشیِ  چهارچوبِ اوضاعی که در آن زندگی و مُبارزه می
داشت  یر و زود قولِ معروف، این قضیّه د ناپذیر بود. به جتنابعنوانِ جُزئی کوچک از آن ا ما بهو سازمانِ 

 نداشت.   امّا سوخت و سوز 
چنین یک کالسِ درسِ زبانِ آذری، را با شرکتِ برخی  السِ درسِ ژنتیک و تکامل، و هماین روزها دو ک

ام را به این کار، و مقداری را هم طبقِ دادم؛ یعنی مقداری از وقتِ روزانه از زندانیانِ اُتاق ادامه می
اهلل مُعینی  بّتدر همین روزها بود که باالخره ه کردم.  ای دو نفره صرف میه زنی و بحث معمول به قدم

آوردند، که فوراً خبرش در بند پخش شد. ما هم از طریقِ نوبتِ  در این سالُن ٦٦)هُمایون( را به اُتاقِ 
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برای تبادلِ زیادی  بگیریم، امّا امکانِ اّسشویی و یا آخرِ شب موقعِ نظافتِ راهرو توانستیم با او تم دست
اطالّعات یا طرح و پیشبُردِ بحث هنوز فراهم نبود. در همین روزها، افرادِ دیگری از سازمانِ ما را هم به 

 ٦٤توان گفت که حُدودِ مهر یا آبانِ سالِ  آوردند. بدین ترتیب، می های دیگر  همین سالُن و یا سالن
صورتِ تکی و دو سه نفره دستگیر  و یا به ٦٣و  ٦٢های سالِ  سازمانیِ ما که در ضربه اغلبِ رُفقای هم

شدند. این امر درموردِ دیگر  های مُختلفی در اوین مُنتقل می به بندها و سالن  شده بودند، از انفرادی
ها، افرادِ بسیاری  های سیاسی هم صادق بود. براساسِ سیاستِ جدیدِ دادستانی و سازمانِ زندان جریان

اوین یا کُمیتۀ مُشترک زیرِ بازجویی و در انفرادی مانده بودند، به بندها و  که برای مُدتّی طوالنی در
 شدند. های دربسته یا درباز مُنتقل می اصطالح عُمومی با اُتاق های به سالن

 
٢٥ 

 رضا تشیُّد و ستّار کیانی... با یادِ علی
چنان ضعیف و الغر شده  نوردند. او آرضا تشیُّد را به اُتاقِ ما آ در همین روزها زندانیِ جدیدی به نامِ علی

زحمت تواناییِ ایستادن و راه رفتن داشت؛ انگشتان و کفِ پاهایش دراثرِ شالّق و شکنجه و  هبود که ب
و رویَش   عدمِ رسیدگی و درمان صدمۀ زیادی دیده بود.  از بس در انفرادی مانده و نور ندیده بود، رنگ

اش را اصالح کردند، و به او  ها طبقِ معمول سر و صورت ورت، بچّهرنگ بود. به هر ص کامالً پریده و بی
اش  اش کمی جا بیاید. بعد دوُرش جمع شدیم تا درموردِ خودش و تجربۀ زندان اندکی غذا دادیم تا حال

رضا تشیُّد از اعضای گروهِ راهِ کارگر  من علی"چنین صحبت آغاز نمود:  برایمان صحبت کند. او این
های  دستگیر شدم، و بیش از سه سال است که زیرِ بازجویی و در انفرادی ٦١ماهِ سالِ هستم. شهریور

ام ریختند که مرا بگیرند، سعی کردم از طریقِ پنجره فرار  ام. وقتی به خانه گاه بوده و آسایش ٢٠٩بندِ 
 ٢٠٩مرا به بندِ ام آمده بودند، و بالفاصله هم  ها با شناساییِ قبلی به سراغ کنم ولی مُوفّق نشدم. آن

نموده، مُدتّی طوالنی شکنجه  گران از من بازجویی  آوردند. خودِ اسداهلل الجوردی با تیمی از شکنجه
عنوانِ  فردی مذهبی دستگیر شدم، ولی بعدها در زندان تغییرِ ایدئولوژی  کردند. من در زمانِ شاه به می

کشید که اگر روزی در  شان میان زمان خطّ و نزندان بود، در همدادم. الجوردی، که آن موقع او هم در 
اصطالح خیانت به اسالم را از من و دیگرانی که تغییرِ ایدئولوژی  موضعِ قُدرت باشد، انتقامِ این به

طور هم شد. من و کسانی مثلِ من در اوین به دستِ الجوردی  گیرد. از بدِ حادثه، همان دادیم، می می
  اُفتادیم.

کردند، و  ها مرا وحشیانه شکنجه می که، آن اش این خُالصه"صحبتِ خودش ادامه داد:  رضا تشیُّد به علی
بُردند، و  خریدم.  بعد هم مرا سرِ آن قرارها می می  من هم با دادنِ قرارهای الکی برای خودم فُرصتی

نداشتم، و   که من دیگر تابِ مُقاومت شد تا این کرار میگشتیم. دوباره برنامۀ شکنجه ت میخالی بر دست
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بُردند، من از فُرصت  دادم. در یکی از موردهایی که مرا بیرون سرِ قراری می می ها  قرارِ الکیِ دیگری به آن
سّفانه شانس با من یاری نکرد، فقط ٴاستفاده کردم و خودم را جلویِ ماشینی انداختم تا کُشته شوم. مُتا

هم زیرِ شکنجه رفتم. به هر حال، هرطوری بود زخم و خراشِ جُزئی برداشتم، و زنده ماندم و باز 
که به امکانات  پری کنم، بدونِ اینت، و با حیله و دُروغ و تاکتیک ستوانستم چندین روزِ اوّل را با مُقاوم

دانستم که  ای از طریقِ من وارد بشود. تدریجاً و پس از چندین روز  یا افرادِ گروهِ خودمان صدمه
است و برای بازجوها ارزشِ زیادی ندارد. خُالصه نیم سالِ اوّل به  اطالّعاتِ من دیگر سوخته

های سیاسی شروع شد و نیم سالی هم به  های اطالّعاتی و تشکیالتی گذشت، و بعد بازجویی بازجویی
پرداختند. باالخره، پس از یک سال تازه فشارهای ایدئولوژیکی را آغاز کردند تا شاید  این کارها می

 اند.   جبور به توبه و اعالمِ انزجار کنند، که البتّه تاحاال هنوز مُوفّق نشدهبتوانند مرا م
ونیم بُردند، حاکمِ شرع از  سال ودِ یکدر دادگاهِ اوّلی که مرا پس از حُد"رضا تشیُّد در ادامه گفت:  علی

ذیرفتم، و به رتداد دست بردارم و توبه کنم و به آغوشِ اسالم برگردم. من آن را نپمن خواست که از ا
انفرادی برگردانده شدم تا مُنتظرِ حُکم باشم.  امّا از حُکم هیچ خبری نشد، و من یک سالِ دیگر هم در 

آمدند با من  اصطالح فرهنگیِ زندان می انفرادی ماندم. در آن مُدّت، گاهی از دفترِ دادستانی یا از مرکزِ به
به آغوشِ اسالم برگردم. در این دورۀ طوالنی، فشارهای کردند تا مرا قانع کنند که  بحثِ ایدئولوژیک می

ویژه  های وحشیانه و انفرادیِ طوالنی، به کردند. شکنجه روحی و روانیِ زیادی هم بر من وارد می
تنها  ٢٠٩های انفرادیِ  سلّولقدر در  انداخت. آن کم داشت مرا از پا می فشارهای روحی و روانی، کم

بافی کردم. در باریکۀ نوری که یکی دو ساعت در روز به داخلِ  ع به خیالای شُرو ماندم که در دوره
نمودم که حرکت و تغییر و تولیدِ  کردم. تصوّر می اُفتاد، موجوداتِ زندۀ کوچکی را تجسُمّ می می سلّول

، و از خواهند با من ارتباط برقرار کنند ها می کردم که آن بینم. حتّا یک موقعی خیال می ها را می مثلِ آن
پریشی، صدمه  این قبیل چیزها. یعنی در این دوره من تا حّدِ یک عارضه و ناهنجاریِ روحی، و روان

ی داشته سلّول دیگری مُنتقل کردند تا یک هم سلّولِدیده بودم. پس از دو سال تنهایی، باالخره مرا به 
های مُختلف و با  سلّولگاه، در  و یک سالِ آخر را هم در آسایش ،٢٠٩باشم. نیم سالی دیگر را در بندِ 

ام، و مُنتظرِ حُکم یا دادگاهِ  طور که قبالً گفتم، یک بار دادگاه رفته گذراندم. همان های گوناگون  یسلّول هم
   ".دومّی هستم

ن زمان او وضعِ ها رفته است. البتّه در ای رضا تشیُّد معلوم بود که بر او چه سمی و روحیِ علیاز وضعِ ج
کرد، درظاهر دیگر نشانِ  ها صحبت می ای که خودش از آن باتی داشت و از عوارضِ روانیسبتاً باثروحیِ ن

های مذهبیِ ایران  ها و محفل ای مذهبی بود که درمیانِ جریان رضا تشیُّد از خانواده زیادی نبود. علی
ایی از گذشته داشتند، و ه م رابطهضی از رهبرانِ مذهبیِ حاکها حتّا با بع نُفوذ و نامی هم داشتند. آن

حال مُوفقّ  نُفوذی بکنند، ولی تابه عمالِرضا تشیُّد ا وضعیّتِ پروندۀ علیکردند از آن طریق در  سعی می
نشده بودند. دادگاهِ اوّل، دراساس، شرطِ زنده ماندنِ او را توبه کردن و بازگشت به دامنِ اسالم قرار داده 

گفتند که تا وقتِ دادگاهِ دوّم به  ضمن، مسئوالن به او می یرفت. درپذ رضا نمی بود، شرطی که البتّه علی
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دانست که  رضا تشیُّد می دهند تا فکرهایش را بکند و تصمیمِ خودش را بگیرد. یعنی علی او فُرصت می
وقت  اش تمام هننابراین، ذها چه چیزی از او خواهند خواست. ب اگر دادگاهِ دومّی در کار باشد، آن

 گونه برخورد کند و چه موضعی بگیرد. ن قضیّه بود که در دادگاهِ بعدی چهمشغولِ ای
اوین در حالِ تغییر و تحّول بود. پس از  به بعد، زندانِ ٦٤در این زمان، یعنی درواقع از اوایلِ سالِ 

ه شدند: مثالً، ب های از قبل مانده تسویه و رسیدگی می ساباش، ابتدا ح الجوردی و دارودسته برکناریِ
مایتِ الجوردی، در فازی بینِ مرگ و زندگی ها زیرِحُکم، ولی زیرِ چترِ ح الهایی که س های توّاب پرونده

های مُبارزینِ سرِموضعی که  یا به پرونده کردند؛ شد، رسیدگی می استفاده می ها نگهداری و از آن
 شد. فضایِ زندانِ ، نیز رسیدگی میخیر اُفتاده بودٴها به تا مُجازاتِ اعدام داشتند، ولی اجرایِ حُکمِ آن

ها پیش، یعنی پس  کم رو به باز شدن و تغییری نسبی داشت. البتّه چنین تغییر و تحّولی از ماه اوین کم
 م و غیره، در زندانِیثَگرفتنِ طرفدارانِ مُنتظری، چون ماز برکناریِ حاج داوود رحمانی و قُدرت 

کردند و بسیاری از  ها را خالی می اوین هم تدریجاً انفرادیحصار آغاز شده بود. به هر حال، در  قزل
های  ها زیرِ شکنجه و فشار بودند را به بندهای عُمومی و یا حّداقل به اُتاق کادرهای مُبارزی که سال

گوهردشت هم  آوردند. در همین مقطعِ زمانی در زندانِ گاه می در آموزش ١و  ٣دربسته در سالُنِ 
ای را تشکیل  اصطالح عُمومیِ تازه آوردند، و بندهای به ها بیرون می ن را از انفرادیبسیاری از زندانیا

 دادند. می
های سیاسی و شخصی و  شد. به دلیل رضا تشیُّد سببِ تغییر و تحّولی برای برخی از ما نیز  آمدنِ علی

به محفلِ کوچکی  رضا تشیُّد رابطۀ بسیار نزدیک و صمیمی پیدا کردیم و خُصوصی، علی و من با علی
ونیم  سال تبدیل شدیم. ما برای او، در مقامِ یک مُبارزی که در وضعیّتِ بسیار دُشوار برای مُدّتِ سه

اش، را از سر گذرانده و سالم مانده بود، احترامِ خاصّی  شدیدترین شکنجه و بازجویی و فشار، از هر گونه
گفت که پیش از  در این محفلِ کوچک، میاش  های خُصوصی قایل بودیم. عالوه بر این، در صحبت

هایی به چهارچوبِ مشیِ عُمومیِ تئوریکِ سازمانِ ما پیدا کرده بود. این موجب  اش گرایش دستگیری
شد که ما نوعی نزدیکیِ سیاسی هم بین خودمان و او احساس کنیم. به هر صورت، او هر روز ساعتی  می

های تئوریک و خّطِ مشیِ سیاسی و مُبارزاتیِ سازمانِ ما، به  را با من و ساعتی را با علی دربارۀ مسأله
سر بُرده بود، تشنۀ   نزوا بهکه مُدتّی طوالنی در انفرادی و ا پرداخت.  به دلیلِ آن تبادلِ نظر و بحث می

های تئوریک و سیاسیِ جدید بود. پس از یکی دو ماه تبادلِ نظر با من و علی و  هرگونه اطالّعات و بحث
اهِ کارگر های ر ن، در پایان اعالم کرد که ازلحاظِ سیاسی و شیوۀ برخورد با رژیم هنوز هم موضعدیگرا

ویژه درزمینۀ  های تئوریک، به ها دارد، امّا ازنظرِ موضع هرچند که انتقاداتی به آن ترند برایش قابلِ قبول
 بیند. و تمایلِ خودش می تر به فکر های سازمانِ ما را نزدیک بخش، موضع های رهایی تئوریِ جُنبش
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به دلیلِ رفاقت و اعتمادی که حاال من و علی به او داشتیم، درموردِ یکی از افرادِ سازمانیِ خودمان که 
آیا تو "طورِ مُشخص از او پُرسید:  رضا تشیُّد او را بشناسد، از او سئوال کردیم.  علی به مُمکن بود علی

راه با تعدادی دیگر به سازمانِ ما پیوست،  هِ کارگر جُدا شد و هماز مرکزیّتِ را ٦١فردی را که در سالِ 
گفت که او  ضمن  رضا تشیُّد جوابِ مُثبت داد، و گفت که نامِ او ستّار کیانی است. در علی  "؟شناختی می

رضا  فکرِ هم بودند. سپس علی با علی ترین دوست و رفیق و هم شاه نزدیک و ستّار کیانی از زمانِ زندانِ
زند که کادرِ سازمانیِ ما با نامِ مُستعارِ صمد، که  شیُّد این قضیّه را در میان گذاشت که او حدس میت

رضا تشیُّد از  کرد، همان ستّار کیانی است. علی اش در خانۀ او زندگی می ها تا زمانِ دستگیری برای ماه
وصیف کند. علی هم این کار را علی خواست که کمی از مُشخصّاتِ ظاهری و رفتاریِ آن فرد را برایش ت

این شخص با این مُشخصّاتی که "رضا تشیُّد پس از شنیدنِ توضیح و تشریحِ علی، گفت:  انجام داد.  علی
از راهِ کارگر جُدا شد و به گروهِ شما پیوست. یعنی  ٦١کنی، همان کسی است که در سالِ  تو تصویر می

دیدم  حاضر و شاهدِ این مُکالمه بودم، شباهتِ عجیبی می من که ".او رفیقِ عزیزِ من ستّار کیانی است
کردند، با فردی به نامِ باقر رضایی که با من در  رضا تشیُّد توصیف می بین این شخصی که علی و علی

ها است. البتّه من  ، و مُدعّی بود که از سازمانِ راهِ کارگر و مسئولِ شیراز آنسلّول کُمیتۀ مُشترک هم
به هر حال، این نخستین باری بود که من و علی نامِ  ٤١رضا تشیُّد نکردم. این باره با علی هیچ صُحبتی در

 شنیدیم.   ستّار کیانی را می
دانید ستّار در کُجایِ تشکیالتِ شما بود، و در این  آیا می"اش پُرسید:  رضا تشیُّد از ما دربارۀ رفیق علی

اگر ستّار همان شخصی باشد که در منزلِ من "او گفت:  علی در جوابِ "؟ضربه چه بالیی بر سرِ او آمد
ای یا سرِ قراری، و دیگر به خانه برنگشت. من  وهشتمِ مهرماه رفت به جلسه کرد، او در بیست زندگی می

کرد، شانس آورد که آن  و همسرم هم دو روز بعد در خانه دستگیر شدیم. خواهر زنم که با ما زندگی می
 ".و جانِ سالم به در بُردروزها در اصفهان بود 

که شاید ستّار کیانی هم دستگیر شده باشد، بسیار غمگین شد و احساسِ  رضا تشیُّد از شنیدنِ این علی
آمد، قطعاً دارد  دانست که همان بالیی که سرِ خودش در زندان می کرد. می دردیِ شدیدی با او می هم

دربارۀ رفاقت و ارتباطِ خودش با ستّار کیانی، از رضا تشیُّد  آید. سپس علی سرِ ستّار کیانی هم می
زمانِ شاه، وقتی که هردو  اش، برایمان تعریف کرد. او از زندانِ های گذشته تا موقعِ دستگیری زمان

ویژه تغییرِ ایدئولوژی دادن و  هایشان به مذهبی و در ارتباط با مُجاهدین بودند، و نیز دربارۀ دیگر تجربه
شاه صحبت کرد.  شان از زندانِ نِ فدایی در آن زندان، و باالخره از ماجرای آزاد شدنشان به جریا تمایل

در "ویژه ستّار کیانی، در شکل گرفتنِ جریانِ راهِ کارگر یاد کرد، و گفت:  گاه از نقشِ خودشان، به آن
گروهِ راهِ ویژه در  آهنگ را داشت. به تمامیِ این مراحل، ستّار برای من همیشه نقشِ جلودار و پیش

ی بودیم.  ٴرا نظر و هم کارگر، که او عُضوِ کُمیتۀ مرکزی و من از کادرهای مسئول بودم، ما همواره هم
به خّطِ مشیِ تئوریک و سیاسیِ راهِ کارگر پیدا کردیم. در   یک زمانی هم هر دو نظرهای انتقادی نسبت

آستانۀ طرحِ نظرهایمان با رهبریِ گروه  های انتقادی هم هردو باهم نقش داشتیم، و در بندی این فرمول
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راهِ چند نفرِ دیگر ظاهراً نظرهای انتقادیِ  بودیم که من دستگیر شدم. پس از دستگیریِ من، ستّار به هم
آذر پیوستند.  ١٦ ها از راهِ کارگر جُدا شدند و به سازمانِ فداییانِ خودشان را باالخره مطرح کردند؛ آن

 ".آذر طبعاً نقشی نداشتم ١٦اش به جریانِ  جداییِ او از راهِ کارگر و پیوستنالبتّه من در این پروسۀ 
شان برای ما  های مُشترک اش با ستّار کیانی و تجربه رضا تشیُّد در چندین نوبت از رابطه و رفاقت علی

اش دستگیر شده بود، بسیار غمگین و نگران بود. وقتی از ما دربارۀ  که رفیق صحبت کرد. از این
کردیم، چراکه در این زمان  اطلّاعی می پُرسید، ما هردو اظهارِ بی گیِ دستگیریِ ستّار کیانی می گونهچ

ای  گیِ دستگیریِ او نداشتیم. اگر ستّار کیانی همان کادرِ سازمانی هنوز اطالّعِ مُوثقّی از واقعیّت و چگونه
شد، در آن صورت علی  شناخته می کرد، و در تشکیالت به نامِ صمد بود که در منزلِ علی زندگی می

گیِ  کسی بود که از روزِ ناپدید شدن و احتماالً دستگیریِ او خبر داشت، ولی در این زمان از چگونه
 م قبالً برای من تعریف کرده بود که سه عُضوِ هیأتِخبر بود. از طرفِ دیگر، جاس ش بیا دستگیری

ای جالل و صمد و حُسین، که گاه در منزلِ او جلسه ه اجراییِ تشکیالتِ داخلِ کشورِ سازمان، به نام
در داخلِ آپارتمانِ او )یعنی صمد و حُسین( و یا  ٦٣مهرماهِ سالِ  وهشتمِ بیستکردند، در تاریخِ  می

اظهاراتِ  بیرونِ آن )یعنی شاید جالل( بازداشت شدند. من هنوز از منبعِ مُوثقّی نشنیده بودم که این
رضا تشیُّد و علی تقریباً معلوم و روشن بود که  ارد. از توضیح و توصیفِ علیم تا چه حّد صحّت دجاس

 دانستیم که ستّار کیانی )صمد( دستگیر شده است.   صمد همان ستّار کیانی است. بنابراین، ما می
دیگر آشنا شدیم و رفاقت و صمیمیّت و اعتمادِ مُتقابلِ  علی و من از وقتی که در این اُتاق با هم

طورِ  را به ٦٣های سالِ  ها و دستگیری های مربوط به ضربه العاده زیادی باهم پیدا نمودیم، مسأله فوق
رضا تشیُّد از ستّار کیانی، علی از  کردیم. با مُشخصّاتی که علی بندی می یابی و جمع دّی دنبال و ریشهج

کرد،  شرکت می اش در جلسه کرد، و جاسم از صمد که در خانه اش زندگی می صمد که در خانه
. امّا ماند که هردو صمد یک شخص هستند و او هم همان ستّار کیانی است دادند شکیّ باقی نمی می

مُشترک،  کرد، این بود: مُشخصّاتِ فردی که در کُمیتۀ هنِ مرا رها نمیموضوعی که در این رابطه ذ
باقر رضایی و از رهبرانِ گروهِ راهِ ، پیشِ من آمد و خودش را با نامِ سلّولم از مُدتّی پس از رفتنِ جاس

یُّد از ستّار کیانی و علی و رضا تش کرد، با مُشخصّاتی که علی ها مُعرّفی می کارگر و مسئولِ شیرازِ آن
زیادی داشت. من این موضوع را فقط با علی در میان گذاشتم.  دادند، مُطابقتِ م هردو از صمد میجاس

بیشتری پیدا کنیم تا برایمان روشن شود که آیا باقر رضایی هم  باید اطالّعاتِ تصمیم گرفتیم که می
 همان صمد یعنی همان ستّار کیانی است یا نه؟   
طورِ روشن به این موضوع  کرد. خودش هم به کاری می باقر رضایی البتّه درظاهر توّاب بود و با پُلیس هم

چنین بعدها از طریقِ برخی منابع  ین، و هماعتراف داشت. ما در دورانِ بازجویی در کُمیتۀ مُشترک و او
شنیدیم که احیاناً یکی دو نفر از کادرهای  های زندانیان، می مانندِ هواداران یا خانواده ،از بیرون از زندان
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کاری با بازجوها از زندان بیرون  طورِ مُشخّص جالل و صمد، در هم رهبریِ دستگیرشده، یعنی به
ها طبقِ قرارومداری که با  اند.  آن دستگیر نشده ٦٣های سالِ  که در ضربه کردند رفتند و وانمود می می

نخوردۀ سازمان در  ربههای ض کردند با افرادی در بخش میها، سعی  بازجوها داشتند، و البتّه زیرِ نظرِ آن
که  ا با ایناصطالح دوباره سازمان دهند. م ها را به ها ارتباط برقرار کنند و آن تهران و حتّا در شهرستان

نوز در زندان در این زمان از دُرستی یا نادُرستیِ این ادّعاها و از چنین مطالبی را شنیده بودیم امّا ه
ضمن، من خودم در بیرون از زندان  ای نداشتیم. در کننده ها خبر و اطالّعِ مُوثّق و قانع یفِ آنوک کمّ

توانستم فقط از رویِ  شناختم، و بنابراین نمی یگاه صمد )ستّار کیانی( را ندیده بودم و او را نم هیچ
شباهتِ ظاهری و رفتاری مُدّعی شوم که باقر رضایی همان صمد و همان ستّار کیانی است. طبیعی 

توانستیم این موضوع را با  های گوناگونِ اخالقی و سیاسی و امنیّتی و تشکیالتی نمی است که به دلیل
شناخت، نیز مطرح کنیم. من و علی قرار گذاشتیم که این  ا خوب میرضا تشیُّد، که ستّار کیانی ر علی

ها بتوانیم از منابعی مُستقّل و قابلِ  که پس از برقرار شدنِ مُنظّمِ مالقات مسأله بینِ خودمان بماند تا این
این طورِ مُشخّص، ما نیاز به  اطمینان در بیرون از زندان در این مورد کسبِ خبر و اطالّعات بکنیم. به

در بیرون از زندان دیده و با  ٦٣اطالّعاتِ موّثق داشتیم که آیا کسی صمد و جالل را پس از ضربۀ پاییزِ 
ای صورت  ها چه زمانی و در چه رابطه ها رابطه و برخوردی داشته است یا نه؟ این قرارها و مالقات آن
در کُمیتۀ مُشترک صمد و جالل در کردیم که  چنین، ما بایست اطالّعِ دقیق پیدا می گرفته است؟ هم می

ها  ها و بندها بودند، و روحیّه و وضعیّت و عملکردِ آن سلّولهفت یا هشت ماهِ پس از دستگیری در کُدام 
 گونه بوده است؟ چه
 

٢٦ 
 ..."مارِ بزرگ خورزه"، و "مار خورزه"، "آنتن"زندانیِ 

 ٣های سالُنِ  ز جاهای گوناگون به اُتاقطوری که قبالً هم گفتم این روزها زندانیانِ زیادی ا همان
التکلیف زندانیانی که دادگاه نرفته یا ب رفتند. از طرفِ دیگر، بسیاری از آمدند، و پس از چندی می می

آوردند که  می حصار  قزل شان از زندانِ بُردند و برخی را هم در پایانِ محکومیّت میبودند را نیز به دادگاه 
آمد در این دوره نسبتاً زیاد بود. یکی از همین روزها، زندانیِ جدیدی را به  و رفت آزاد شوند. به هر حال،

کرد. او فردی قدبُلند با لهجۀ شیرینِ شیرازی  مُعرفّی می "جمشید"اُتاقِ ما آوردند که خودش را فقط 
از فُروپاشیِ  یافتۀ رزمندگان است. مُدّعی بود که پس سازمانگفت که از فعّاالنِ گروهِ تجدیدِ بود و می

دادی از کادرها و اعضای سابقِ آن از سرتاسرِ کشور، دست به تع ،٦٠گروهِ رزمندگان در سالِ 
را، که ظاهراً هوادارِ گروه در شیراز بود،  ها این جمشید اند. گویا یکی از آن گان زدهسازمانِ رزمندتجدیدِ

ماسّ بگیرد، که او سرِ قرار دستگیر فرستد تا با یکی از کادرهای قدیمیِ رزمندگان در تهران ت می
اند، و قرار است که چندی بعد هم برای  کنجه کردهشدّت ش گفت که در تهران او را به شود.  می می
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بازجوییِ بیشتر به شیراز بفرستند. خُالصه، این داستانی بود که این آقای جمشید در اُتاق برای ما مطرح 
 کرد.   می

ای به او  های اولیّه های اُتاق وسیله با خودش نداشت؛ طبقِ رسمِ زندان، بچّهگونه وسیله یا پولی  او هیچ
اش را هم مُرتّب کردند. او در همۀ امکاناتِ اُتاق با ما شریک شد، و حُدوداً یک ماه در  دادند و سرووضع

یّتی بسیار مُواظب و لحاظِ امن کردند، و به کّ و تردید به او نگاه میا ماند. در ابتدا همه با اندکی شاُتاقِ م
شد فهمید که او قبالً در کُجا بود و  اش هم این بود که فعالً از هیچ منبعی نمی مُحتاط بودند. دلیل

های امنیتّی، بسیاری از  عایتِ جنبهرغمِ ر بعد از یکی دو هفته، علی گونه برخورد و رفتاری داشت. چه
االخره، روزی او را برای بازجویی صدا زدند. وقتی به اُتاق شدند. ب تر  تر و صمیمی های اُتاق با او راحت بچّه

هایی که اُفتاده بود  برگشت، طبقِ معمول تعدادی دوُرش کردند تا از چیزهایی که دیده و یا اتفّاق
جا در راهرو مُنتظر  مرا بُردند به شُعبه. وقتی آن"گونه تعریف کرد:  صحبت کند. او از ماجرای روزش این

شده را آوردند و نزدیکِ من گذاشتند. پس از چندی، او با من شروع  شدّت شکنجه انیِ بهبودم، یک زند
خواست  که من پیغامی را از  به صحبت کرد و گفت که نامش علی و از کادرهای گروهِ اکثریّت است؛ می

نِ اُتاق خُالصه، این آقا جمشید در جمعِ همۀ زندانیا  ".های گروهِ اکثریّت برسانم طرفِ او به بچّه
 شده برای زندانیانِ اکثریّتی در اُتاق مطرح کرد.   اصطالح پیغامی را از طرفِ آن زندانیِ شکنجه به

که کادرِ باسابقه و  این قضیّه سبب شد که شّک و تردیدِ همه در اُتاق به این آقا جمشید زیادتر شود.  این
تنها اعتراف کند که او از کادرهای  ، نهناسیبه در اوّلین دیدارش با شخصِ ناشای در شُع شده شکنجه

گروهیِ خودشان را هم بدهد تا این شخصِ ناشناس آن  که پیغامِ سیاسیِ درون است بل "گروهِ اکثریّت"
تقریباً  اش همۀ ما امکان اتفاّق های زندانِ اش برساند، چیزی بود که براساسِ تجربه را به رُفقای سازمانی

به این آقا جمشید  گی جا خوردیم و نسبت  دعّا ما همهشنیدنِ این ا به هر صورت، پس از فر بود.ص
که،  تا این ؛کردیم های امنیتّی را هرچه بیشتر رعایت می ها و جنبه تر شدیم. بنابراین مسأله مشکوک

رغمِ شکّ و تردیدی که درموردِ او  اصطالح به شیراز مُنتقل کنند.  علی روزی او را صدا زدند تا به
اصل را بر این گذاشتیم که شاید ما اشتباه کرده باشیم. بنابراین، مقداری پول و یک ساکِ پُر از داشتیم، 

گی با او خُداحافظی کردیم، و او را راه  گاه، همه راهِ خودش داشته باشد. آن وسیله هم به او دادیم تا هم
 انداختیم و رفت.
او را در حیاطِ هواخوری و درمیانِ زندانیانِ اُتاقی از های پوششیِ پنجره،  رهالیِ کرک البه  چند روز بعد، از

دیدیم. با هزار زحمت، دربارۀ این آقا جمشید، پیغامی به زندانیانِ آشنا در آن اُتاق فرستادیم. از  ١سالُنِ 
مُنتقل  ١جوابی که دریافت کردیم روشن شد که آقا جمشید از اُتاقِ ما مُستقیماً به آن اُتاق در سالُنِ 

ای که اُتاقِ ما به  بود، و از رفتنِ به شیراز هیچ خبری نبود. درواقع، او بدونِ پول و ساکِ پُر از وسیلهشده 
وارد شد. داستانی مُشابه به آن چیزی که موقعِ وُرود به اُتاق ما گفته  ١او داده بود، به این اُتاق در سالُنِ 
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ای شده  رفهح "آنتنِ"برای مسئوالنِ زندان  سکرده بود. آقا جمشید دراسا جا هم مطرح  بود را در آن
 آوریِ اطالّعات )از هرنوع( برای بازجوها و مسئوالن بود. های دربسته و جمع بود. کارش چرخیدن در اُتاق

مسجدسُلیمان مُوقتاً به اُتاقِ ما  حصار برای انتقال به زندانِ قزل در همین روزها، فردی را هم از زندانِ
بود. در اُتاقِ ما، تظاهُر به نماز خواندن و توّاب بودن  ٣های خّطِ  وابستگی به یکی از گروه آوردند. اتهّامِ او

ای هم بود.  مُحمّدعلی بیگدلی و تعدادی دیگر از زندانیانِ اُتاق،  ندهکرد و فردِ بسیار سرِحال و سرز ینم
کرد، با اطالّعاتی  حصار می قزل دانِمار از زن هایی که این خورزه زدند.  تعریف صدا می ٤٢"مار خورزه"او را 

در اُتاقِ ما ماند، و بعد   ها از آن زندان داشتند ابداً خواناییِ زیادی نداشت. خُالصه، دو سه هفته که بچّه
جا درموردِ این  حصار مُنتقل شدیم، آن هم به مسجدسُلیمان مُنتقل شد. بعدها، وقتی ما خودمان به قزل

های  حصار یکی از توّاب قزل مار در زندانِ یم. معلوم شد که این خورزهوجو و تحقیق کرد فرد پُرس
حاج داوود رحمانی بوده است. زمانی که او به اُتاقِ ما  در زمانِ ٦٢ - ٦١های تلخِ  تیزوتُند و فعّالِ سال

تاقِ ما، ای در اُ احتمالِ زیاد مسئوالن او را فرستاده بودند تا دو سه هفته آمد، هنوز هم توّاب بود. به
 آوری کند. عنوانِ زندانیِ سرِموضعی، اطالّعاتی را برای زندانبان جمع به

ای داشت و نسبتاً  شخصِ دیگری هم در همین دوره از مسجدسُلیمان به اُتاقِ ما آمد، که اتهّامِ توده
کشی بود.  حمتبسیار ساده و مُالیم و ز لقب دادند. فردِ "مارِ بزرگ خورزه"ها او را  مُسنّ هم بود؛ بچّه

زیبایی را هم بیرون کشید.  هایش را مُرتّب کند و بچیند، یک جانمازِ اش را باز کرد تا وسیله وقتی ساک
همه در اُتاق کمی جا خوردند، و توضیح و توجیهِ او هم در ابتدا کُمکی نکرد. البتّه تدریجاً فهمیدیم که 

دن، در بسیاری از حّداقل ادایِ نمازخوانی درآورها نمازخواندن، یا  های بسیاری از شهرستان در زندان
در  به بعد، ٦٠ویژه  از سالِ  شد که از ابتدا، و به جباری بوده است. اساساً گفته میها امری ا دوره

های تهران شدیدتر بود، و  ها، فشارِ ایدئولوژیک در مقایسه با زندان های بسیاری از شهرستان زندان
دینی یا  ، اظهارِ بیقی مانده بود. ظاهراً دفاع از مارکسسیم و کُمونیسمتقریباً به همان شکل هم با

ها نداشت.  های اغلبِ شهرستان و نماز نخواندن تقریباً جایِ زیادی در زندان مُخالفت و ضدیّت با دین
در ها امری جااُفتاده بود. برای ما  ها در آن زندان نتیجه تظاهُر به نمازخواندن در بسیاری از دوره در

شد، این  ده میگاهِ اوین، که بندِ کُفّار نامی در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٤ویژه در سالِ  های تهران به زندان
 رسید. ریب به نظر میوغ موضوع کمی عجیب

 
٢٧ 

 کش... زندانیِ کارگر و زحمت
های  و از بچّه "دحمی"های واالیی که در زندان دیدم به اُتاقِ ما آمد. نامِ او  در همین دوره، یکی از انسان

دستگیر و  ٦١گروهِ راهِ کارگر بود. هم خودش و هم همسرش کارگرِ کارخانه بودند که باهم در سالِ 
 پس از گرفتنِ حُکم، حمید را به زندانِ ،٦١هرکدام به دو سال حبس محکوم شدند. اواخرِ سالِ 
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ه این ترتیب، در دورانِ ظالمانۀ اوین نگه داشتند. ب حصار مُنتقل کردند ولی همسرش را در زندانِ قزل
روزی حاج داوود  ،٦٢کشید. اواخرِ سالِ   حصار حبس قزل حاج داوود رحمانی، حمید مُدتّی در زندانِ

فرستاد تا زندانیانِ سرِموضعی را  را به بندهای مُختلف ٤٣"کالن کوکلوکس"رحمانی تعدادی زندانیانِ 
کالن از بند، پاسدارها حمید را بیرون کشیدند و به  کسهای کوکلو شناسایی کنند. پس از رفتنِ توّاب

ها، که گویا راهِ کارگری بود، حمید را شناسایی  کالن اوین فرستادند. ظاهراً یکی از این کوکلوکس زندانِ
کرد. حمید را دوباره زیرِ بازجویی بُردند و بعد هم به دادگاهِ  اش را رو  نمود و پروندۀ سیاسی و تشکیالتی

 مُجدداً او را به زندانِ ٦٣بار او را به هشت سال حبس محکوم کردند. گویا سالِ   فرستادند. این دوّم 
دوباره برای بازجویی به اوین برگرداندند. حاال هم، پس از دو سه  ٦٤حصار فرستادند، امّا تابستانِ  قزل

 ماه انفرادی و بازجویی، او را به اُتاقِ ما آوردند.
جدید و دقیق و  حصار و بندها و واحدهای گوناگونِ آن قزل عاتِ ما از وضعیّتِ زندانِبا آمدنِ حمید، اطالّ

پس از چنین درموردِ تغییرهایی که  ، و هم تکمیل شد. یعنی شناختِ ما از وضعیّتِ این زندان در گذشته
اخیراً در اوین به کرد که  ضمن مطرح  رفت. حمید در یثَم رُخ داده بود، باالتر برکناریِ رحمانی و آمدنِ م

اش مُدتّی پیش پایان یافته بود،  او با همسرش مُالقاتی دادند. او از آن طریق فهمید همسرش، که حُکم
ها  دو فرزندِ  گیِ ما شد، چراکه آن حالیِ او و همه اندازه باعثِ خوش زودی آزاد خواهد شد. این خبر بی به

کردند. به هر  ها نگهداری می ها از آن و مادربزرگ اه بزرگخُردسال داشتند که پس از دستگیریشان پدر
حال، در همین دوره، یک بار موقعی که روزِ مُالقاتِ سالُنِ ما بود، نامِ حمید را هم برای مُالقات خواندند. 

راهِ  اش بود که ناگهان همسرش را آزاد و هم او پُشتِ شیشۀ مُالقات قرار گرفت و مُنتظرِ خانواده
توانست  حالی و بُغض، برای چندین دقیقه، نمی گفت که از خوش طرفِ شیشه دید. می آناش در  فرزندان

 ها صحبت کند. ای با آن حتّا کلمه
شدند. حمید فردی  رضا تشیُّد و او طبعاً باهم بسیار صمیمی و نزدیک  ضمن، علی با آمدنِ حمید، در

های راهِ کارگر و  رفاقتِ نزدیک بینِ بچّه بین و پاکدل بود. خواهانِ اتحّادِ عمل و بسیار صادق و واقع
های سازمانِ ما بود. این قضیّه سببِ نزدیکی و صمیمیّتِ بیش از اندازۀ همۀ رُفقای ما در اُتاق با  بچّه
خودش، همین خواست و  شد. حمید در تمامیِ تجربۀ دورانِ زندانِ ویژه با حمید می رضا تشیُّد و به علی

مُشترک  بود، از تالش برای نزدیکی و رفاقت و زندگیِ او در هر بندی که کرد.  سیاست را دنبال می
 کرد. های گروهِ ما کوتاهی نمی داشتنِ رُفقای گروهِ خودش و بچّه
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٢٨ 
 چوبیان... با یادِ کامبیز گُل

و  بند زدم سمِ مرا صدا زد. چشملِ استراحت بودم که نگهبان بند ایکی از همین روزها، بعدازظهر در حا
بیرون آورد، و در جلویِ من گذاشت. از زیرِ  ٦٢از اُتاق بیرون رفتم. او یک نفرِ دیگر را هم از اُتاقِ 

دستگیر شده بود. به هر  ٦٣ماهِ  چوبیان است که در ضربۀ بهمن بند مُتوجّه شدم که کامبیز گُل چشم
ما را پیاده راه انداخت و به که پاسداری هردویِ  گاه مُنتظر شدیم تا این صورت، در زیرِهشتِ آموزش

که حاال بخشِ  ،جا نگهبانی ما را به طبقۀ چهارمِ ساختمان ساختمانِ دادستانی و اطالّعات رساند. آن
ما را از هم جدا نمود، و رو به دیوار در راهرو گذاشت. پس از  وزارتِ اطالّعات شده بود، بُرد؛ بازجوییِ

 بازجویی و کامبیز را هم به اُتاقی دیگر بُرد.  چندی، پاسدارِ دیگری مرا به یک اُتاقِ 
زیادی  نگهبان مرا رویِ یک صندلی در اُتاق نشاند و رفت. مانندِ روزهای اوّلِ دستگیری، فکروخیالِ

وپورت و  روع به هارتجویی واردِ اُتاق شد و در آغاز شلهُرۀ عجیبی داشتم. باالخره، بازکردم و د می
شناختم پُرسید، که  که من او را می "پیدهس"از دُخترانِ تشکیالت به نامِ  یتهدید کرد. سپس، دربارۀ یک

کردم. او از اُتاق بیرون رفت، و چند دقیقه بعد برگشت و پاسپورتی را رویِ دستۀ  اطلّاعی  من اظهارِ بی
ختر صندلی گذاشت. دستور داد که به عکسِ صاحبِ پاسپورت نگاه کنم تا یادم بیُفتد که من قطعاً آن دُ

شناختم. او همان سپیده  شناسم. من به عکسِ آن دُختر خیره شدم، و البتّه صاحبِ عکس را می را می
پُرسید.  خالصه، من کمی پاسپورت و عکس را بررسی کردم تا  اش از من می بود که بازجو قبالً در باره

جابِ اسالمی دارد، حاین خانُم در عکس "تصمیم بگیرم که چه جوابی باید بدهم. باالخره، گفتم: 
رسد شبیه به آن دُختری است که تو در  بنابراین تشخیص دادنِ او بسیار دُشوار است، امّا به نظر می

 ".پُرسیدی. البتّه من هنوز هم مُطمئن نیستم که این حتماً خودِ او باشد اش از من می باره
کن. او دستگیر شده و خودش قبول این مُزخرفات را واسۀ ما ردیف ن"بازجو مُشتی به سرم زد و گفت: 

 "؟اصطالح قبول نداری که مالِ اوست وقت، تو حاال به دارد که پاسپورت و عکس مالِ خودش است. آن
اوالً من چنین چیزی نگفتم. ثانیاً اگر خودش قبول دارد که مالِ اوست، چرا دیگه از "من جواب دادم: 

هم در  ویژه زنان و آن من دیگر قیافۀ افراد، به گذرد و پُرسی. یک سال از دستگیریِ من می من می
حجابِ اسالمی را به یاد ندارم. مخصوصاً کسی را که تازه با او آشنا شده بودم و فقط با نامِ مُستعار 

 ".شناختم می
رود. قبل از  چوبیان می احتمالِ زیاد به سُراغِ کامبیز گُل زدم که به بازجو از اُتاق خارج شد؛ حدس می

پیده بود. خُالصه، برای حُدوداً یک ساعت هیچ خبری نشد. او مسئولِ مُستقیمِ س ،٦٣ای سالِ ه ضربه
داد و تهدیدِ فراوانی کرد، امّا هنوز از شالّق زدن هیچ خبری نبود. باالخره،  بی سپس بازجو برگشت و دادو

شته بود، نه مربوط پس از تهدیدهای بیشتر، برگِ بازجویی را جلوی من گذاشت. سئوالی که روی آن نو
های قبلی، در چندین نوبت، درموردِ فعالیت و ارتباطِ  در بازجویی"که درموردِ همسرم بود:  به سپیده بل
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دانیم  گاه تشکیالتی نبود و فعالیتی هم نداشت. حاال، ما قطعاً می ای که او هیچ تشکیالتیِ همسرت گفته
ختفای اطالّعات دست گویی و ا دهم  که از دروغ می رصتای. برای آخرین بار به تو فُ که تو دروغ گفته

 ".های او حقیقت را بگویی برداری، و دربارۀ رابطۀ همسرت با سازمان و فعالیت
هایی درموردِ  پیده مطلبفرض را بر این گذاشتم که شاید س من کمی دربارۀ این موضوع اندیشیدم، و

دّی هم او را تهدید تی در ایران نبود و خطری جگر، کِرابطه و فعالیتِ همسرم گفته باشد. از طرفِ دی
و قبلیِ خودم در این رابطه بایستم. از   گی کرد. بنابراین، تصمیم گرفتم روی همان موضعِ همیشه نمی
ام تا زمانِ دستگیریِ من همسرم نه ارتباطِ تشکیالتی با  طوری که قبالً هم نوشته همان"رو، نوشتم:  این

اطلّاع  کرد.  اگر پس از دستگیریِ من فعالیتی کرده باشد، من از آن بی لیتی میسازمان داشت، و نه فعا
 ".اش هم به پایِ خودش است و ربطی به من ندارد هستم، و مسئولیّت

جا تا خودش به تو بگوید که پس از دستگیریِ تو  خواهی این دختر را بیاورم این می"بازجو گفت: 
 "؟مک به بازسازیِ تشکیالت پولِ زیادی هم به او دادهمسرت با او رابطه گرفت، و برای کُ

س گرفته و شاید از طریقِ او کُمکِ توانستم حدس بزنم که پس از دستگیریِ من کِتی با سپیده تماّ می
دیدم که  مالی هم کرده باشد. مطمئن بودم که سپیده مطلبِ دروغی در این باره نگفته است. نیازی نمی

ارزش را برای من تعریف کند. بنابراین،  های بی کنند که بیاید و این مطلببازجوها سپیده را مجبور 
نیازی نیست که ایشان مطلبی دربارۀ فعالیتِ احتمالیِ همسرم، البتّه پس از دستگیریِ من، را "گفتم: 

 برایم تعریف کنند. این مطلب اهمیتّی برای من ندارد و من هم مسئولیتّی در این باره ندارم. من قبالً
که پس از  تعهّد داده بودم که همسرم قبل از دستگیریِ من تشکیالتی نبود و فعالیتی نداشت. این

 ".دستگیریِ من کاری کرده باشد، به من ارتباطی ندارد
ها را با  گردد، که آن پیده و یا با کامبیز برمیکردم که حاال با س ن رفت. فکر میبازجو دوباره از اُتاق بیرو

ها بگوید که همسرم قبل از دستگیریِ من هم با سازمان رابطه داشت  تا شاید یکی از آن رو کند من روبه
برگرداندند. شب موقعِ  ٦٤گاه و اُتاقِ  و فعّال بود. امّا بازجو دیگر برنگشت. کمی بعد هم مرا به آموزش

یا روزِ قبل  ن روزفهمیدم که سپیده ظاهراً هماچوبیان رابطه گرفتم و  شویی با کامبیز گُل رفتن به دست
هر این قرار بوده است: او در ضربۀ مدستگیر شده است. بعدها معلوم شد که قضیّۀ دستگیریِ سپیده از 

کرد و با کسی هم ارتباطی  ماه هم دیگر فعالیتی نمی دستگیر نشد، و پس از ضربۀ بهمن ٦٣و آبانِ سالِ 
اش، برای  دنبالِ او نیست. گویا به اصرارِ خانواده کرد که پُلیس دیگر نداشت. بنابراین، احتماالً تصوّر می

گیرد.  کند و پاسپورت می اُفتد. از طریقِ قانونی اقدام می خارج شدن از ایران می ادامۀ تحصیل، به فکرِ
ج از برند تا به خار اش او را به فُرودگاه می روند، و در روزِ موعود خانواده خوبی پیش می همه کارهایش به

آیند و او را مُستقیم به اوین  اش می مورانِ امنیتّی به سُراغٴست قبل از پرواز، ماکند. ظاهراً دُر کشور پرواز
تحتِ نظر داشت.  همواره او را ٦٣رسید که پلیسِ امنیتّی و اطالّعاتی از سالِ  کنند. به نظر می مُنتقل می
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 شاید در ارتباط با بقایایِ خواهد به خارج برود، احتماالً مشکوک شدند که وقتی دیدند که او می
تشکیالت در داخل، و یا حتّا در ارتباط با رهبریِ سازمان در خارج از کشور، باشد. یعنی او را گرفتند تا 

عنوانِ پیکِ سازمانی فعّال نبوده باشد. این سیاستِ کّلیِ وزارتِ اطالّعات در این  مُطمئن شوند که به
ها این افراد را تحتِ نظر داشتند امّا مانندِ سابق  سیاسیِ چپ بود. آن های زمان در رابطه با هوادارانِ گروه

کردند، یا اطالّعاتی در دست  کردند، مگر وقتی که احساسِ خطر می ها را بازداشت نمی در هر مورد آن
کند، و یا برایشان اهمیّتِ سیاسی یا اطالّعاتی  داد شخصی فعالیتِ مُهمّی می داشتند که نشان می

 ت که فردِ خاصّی را بگیرند.  داش می
طی با سازمان ندارد به هر صورت، ظاهراً در بازجویی از سپیده، برای بازجوها معلوم شد که او دیگر ارتبا

گاه در زندان سپیده را  چراکه شنیدم پس از یک سال بازداشت او را رها کردند. من هیچ و فعّال نیست؛
چوبیان را چندین  ال شنیدم. در آن مُدّت گویا کامبیز گُلاش را پس از یک س ندیدم ولی خبرِ آزادی

 اش با سپیده، به بازجویی بُردند. نوبتِ دیگر هم، به علّتِ رابطۀ تشکیالتی
 
 

٢٩ 
 خیانتِ رژیم به زندانیانِ توّاب...

اله و آن س  زور هفده اواخرِ مهرماه، یک شب دیروقت دو زندانیِ بسیار جوان را به اُتاقِ ما آوردند. یکی به
، به "کاوه"تر به نامِ  اند. زندانیِ جوان ساله بود. معلوم شد که اخیراً دستگیر نشده بیست دیگری هم شاید 

ونیم  سال های سرکوبگرانۀ رژیم، یک دلیلِ شُعارنویسی و پخشِ اعالمیّه علیهِ سیاستِ جنگی و سیاست
تعلّقِ سیاسی و  ظِ فکری و هم ازلحاظِهایش، هم ازلحا بُرد. در صحبت سر می  بود که در زندان به

 ن با هوادارانِ سازمانِ مُجاهدینگفت که در محلّۀ خودشا خورد. می غتشاش به چشم میسازمانی، نوعی ا
 ١٦ گفت هوادارِ سازمانِ فداییانِ رسیدیم، میپُ اش را می امّا وقتی اتهّام رفتند؛ مُرتّب برای شُعارنویسی می

تر بود،  ای آذری بود. زندانیِ دوّم که کمی مُسّن جنوبِ تهران و از خانوادهآذر است. او از محالّتِ 
اقلیّت مُعرفی  دستگیر شده بود. خودش را هوادارِ سازمانِ فداییانِ ٦٠نام داشت و در سالِ  "کامیار"

است، در بازداشت  ٦٠گفت که از سالِ  رسید. کامیار می کرد. فردی بسیار پُخته و باتجربه به نظر می می
های  گفت در این مُدّت در زندان شود. می محسوب می "تا اطالّعِ ثانوی "ولی حُکمی ندارد و زندانیِ 

 های سخت و دُشوار حبس کشیده است.   حصار و گوهردشت، در دوران مُختلفِ تهران، یعنی اوین و قزل
ما در سالُنِ باال "دادند:  ن جواب اند، چنی ها را از کُجا و چرا آورده پُرسیدیم که آن وقتِ شب آن وقتی می

م با زندانیانِ توّاب در آن سالُن درگیری داشتیم.  امروز بعدازظُهر اعالم کردند که ( بودیم، و دائ٥)سالُنِ 
همۀ بند برای رفتن به حُسینّیه آماده شوند. گویا قرار بود برای تماشای برنامۀ مُصاحبه یا چیزی دیگر 

جباری به حُسینیّه برای تماشای اشته بودیم که درمقابلِ بُردنِ ااهم قرار گذبرویم. ما دوتا از قبل ب
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گیری کنیم و تن به رفتن ندهیم. بنابراین، به توّابِ مسئولِ بند اعالم کردیم که حاضر  مُصاحبه، موضع
های گذشته،  نسبیِ شرایطِ زندان در این ماه هبودِحبه برویم. البتّه با توجّه به بنیستیم برای تماشای مُصا

توانستیم چنین خواستی را مطرح کنیم، وگرنه در گذشته چنین کاری خطراتی جدّی برای ما درپِی  می
بقیّۀ زندانیانِ ها هم فوری ما دوتا را از  های بند بالفاصله به پاسدارها گزارش دادند، و آن داشت. توّاب می

ه، پاسدارها ما را کمی تنبیه و اذیّت کردند. دستِ پس از رفتنِ زندانیانِ بند به حُسینیّ بند جُدا کردند.
 ".و به این اُتاق آوردند ٣ آخر هم، ما دوتا را به سالُنِ

های بیشتری از زندان داشتند تا  بودند، اطالّعات و مُشاهده ٥این زندانیانِ جوان که برای مُدتّی در سالُنِ 
کردند که بزرگترین  طورِ کلّی، مطرح می کردیم.  به زندگی می ٣ای در سالُنِ  ماهایی که در اُتاقِ دربسته

ها بوده است. بعد از رفتنِ  دادستانی با جریانِ توّاب های اخیر، تعیینِ تکلیفِ تغییر در زندان در ماه
شان بسیاری از  اوین بودند. در میان اش، زندانیانِ توّابِ زیادی هنوز در زندانِ الجوردی و دارودسته

ها حتّا اتّهامِ شرکت در عملیّاتِ  های دیگر بودند که برخی از آن و تعدادی هم از گروه سازمانِ مُجاهدین
مُسلحّانه در پروندۀ خودشان داشتند. اغلبِ این افراد، زیرِ فشارِ شکنجه و خطرِ جانی، دست به 

زیرِ چترِ کاری کرده بودند. بنابراین، تدریجاً  نشینی زده و درنهایت با بازجوها و دادستانی هم عقب
ها در کُنترل و آزار و اذیّتِ زندانیانِ سرِموضعی، و  حِمایتِ الجوردی قرار گرفتند. بسیاری از این توّاب

داشتند و خدماتِ فراوانی به الجوردی و رژیمِ  ها، نقشِ مُهمی  سازی علیهِ آن جاسوسی و پرونده
ویژه از حمایتِ نسبیِ جانی و امنیتّی،  یشتر، و بهکرده بودند. درمقابل، زندانیانِ توّاب از امکاناتِ ب اسالمی

 شدند.   در دورانِ الجوردی برخوردار می
کار، وفادار به رژیمِ اسالمی بود و نه به این زندانیانِ توّاب. از طرفِ دیگر  امّا درنهایت الجوردیِ جنایت

های نظامی  ها تجربه : اوالً آنهای گوناگون، وجودِ این زندانیان برای رژیم خطرناک شده بود هم، به دلیل
کاری و نزدیکی با  و عملیّاتیِ مخفی و تیمی و میلیشیایی داشتند. ثانیاً در دورانِ زندان، به دلیلِ هم

های درونِ این زندان  ها و جنایت گرانِ اوین، اطالّعاتِ زیادی از واقعه الجوردی و بازجوها و شکنجه
شد که اغلبِ این افراد را زنده رها کند، حتّا اگر  ز حاضر نمیگبنابراین، حُکومتِ اسالمی هرداشتند. 

اش، و زمانی که رازینی  خدماتِ زیادی به رژیم کرده باشند. خُالصه، پس از اُفتادنِ الجوردی و دارودسته
ها هم در دستورِ  دادستان شد، وضعِ زندان شروع به تغییری نسبی کرد. تعیینِ تکلیف با جریانِ توّاب

ژیم قرار گرفت. پروندۀ زندانیانِ توّابی که در بندِ جهاد یا در بندهای دیگرِ اوین بودند، به جریان کارِ ر
 نمود.   اُفتاد. رژیم تدریجاً با این زندانیان تعیینِ تکلیف می

دربارۀ اعدامِ چندین  ٥کردند که در یکی دو ماهِ گذشته روزی نبود که در سالُنِ  کاوه و کامیار تعریف می
یِ اوین خبری پخش نشود. ظاهراً این امر سببِ اُفتِ روح ها و بندهای گوناگونِ زندانِ اب از سالنتوّ

که، طبق گفتۀ این دو جوان، برخی از این  شد، طوری ناسِ سابق میهای خطرناک و سرش شدیدِ توّاب
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ریبی مانندِ نماز غ و دیدند، به کارهای عجیب خورده و بازنده می ها که خودشان را کامالً گول توّاب
گفتند که برخی از  زدند. کاوه و کامیار می ها و غیره دست می کاری با نگهبان نخواندن و عدمِ هم

ها به او  شدند. رژیم حتّا به کسانی هم که سال زندانیانِ توّابِ سالُنِ خودشان هم در این دوره تسویه 
ها، زمانی  قولِ خودِ توّاب کرد. به می نمیهایش شریک بودند، رح کردند و در بخشی از جنایت خدمت می

ها را هم از دمِ تیغ  شدند، رازینی و نظامِ اسالمی تعدادِ زیادی از آن "سرپرست پدر و بی بی"ها  که آن
 گُذراند.

، سیاستِ کّلیِ زندانبان در اوین درموردِ ٦٤ویژه پس از رمضانِ سالِ  به ،٦٣درحقیقت، از اواخرِ سالِ 
بازی قرار  سازی و تواّب ری اساسی پیدا کرد. تا این زمان، سیاستِ کلّی در اوین برپایۀ تواّبها تغیی توّاب

کردند. با تغییرِ  ها در دستگیری، بازجویی، کُنترل و ادارۀ زندانیان نقشِ مُهمّی بازی می داشت. توّاب
مشیِ اصلیِ خودشان  بازیِ گذشته را به منزلۀ خّطِ سازی و تواّب سیاست در زندان، مسئوالن تواّب

دیدند. این تغییرِ سیاست البتّه به آن معنا نبود که تشویق و ترویجِ عُمومی به توبه کردن دیگر  نمی
امان برای  که سیاست و روندِ شکنجه و فشارِ بی وجود نداشته باشد، که یقیناً هم وجود داشت، بل

های تهران وجود  مقیاسِ وسیع در زنداندیگر در  موجود بود، ٦٣تا  ٦٠های  سازی، که در سال تواّب
آوری و تفکیک کرده، و در برخی دیگر از  ها را از بسیاری از بندها جمع نداشت. در اوین زندانبان توّاب

ها  طورِ کلّی، کُنترلِ بندها داشت از دستِ توّاب ها را بسیار محدود نموده بود. به بندها هم قُدرتِ توّاب
ری بندهای های تهران دو س عمالً در زندان ٦٥ - ٦٤ ن سیاستِ جدید، در سالِشد. در ادامۀ ای خارج می

)بندهای جهاد و کارگاهی و غیره( و مُنفعل، و بندهای   گرفتند: بندهای زندانیانِ توّاب جُداگانه شکل می
 زندانیانِ غیرتوّاب و سرِموضعی.

 
٣٠ 

 خواستند... از او اسلحه و داُلر می
صمد اسالمی را صدا زدند و بیرون بُردند. او ابتدا مسئولِ تشکیالتِ سازمانِ  یکی از این روزها هم

نتقل کردند به حزبِ توده، او را به تهران مُ  اکثریّت در تبریز و سپس در کّلِ آذربایجان بود. پس از ضربه
المی صبح زمان با دکتر انوشیروان لُطفی در تهران دستگیر شد. به هر حال، صمد اس هم ،٦٢و در سالِ 

از اُتاق بیرون رفت و عصر برگشت. طبقِ معمول دوُرش کردیم، و او از ماجرایِ آن روزِ خود چنین گفت: 
ها عبارت  ترینِ آن های رنگارنگی ردیف شده بود که مهّم یفرخواستِ من اتهّاممرا بُردند به دادگاه. در ک"

کاری با حزبِ توده در جاسوسی برای  بودند از: عُضویّت در کُمیتۀ مرکزیِ سازمانِ اکثریّت، هم
گان، و تالش در جهتِ سرنگون کردنِ حُکومتِ جُمهوریِ اسالمی.  من در چند دقیقه فُرصتی که  بیگانه

رع زیِ سازمان مُخالفت کنم. حاکمِ شداشتم، ابتدا سعی کردم که با اتهّامِ عُضویّت در کُمیتۀ مرک
که نوشتۀ انوشیروان لُطفی است. ظاهراً در آن نامه او نوشته بود ای را رو کرد و مُدعّی شد  بالفاصله نامه
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های سازمان مطرح شده بود. من این نامه و مُحتوای  که عُضویّتِ من برای کُمیتۀ مرکزی در جلسه
طوری که در طولِ بازجویی هم عُضو بودن در کُمیتۀ مرکزیِ سازمان  ادعّاییِ آن را مردود دانستم، همان

ی را بیاورند که در دادگاهِ خواست تلفن بزند تا انوشیروان لطف رع میپذیرفته بودم. حاکمِ شگاه ن هیچ را
کاری با حزبِ توده برای جاسوسی هم، من  هادت بدهد، که من البتّه آن را نپذیرفتم. درموردِ هممن ش

ی را رو کرد، و مُدعّی ا گونه رع نامۀ طوالنیِ رسالهمِ شاین اتهّام را مردود دانستم. در این مورد هم حاک
شد که نوشتۀ انوشیروان ابراهیمی، مسئولِ آذربایجانِ حزبِ توده است. در این نامه، ظاهراً انوشیروان 

طورِ مُشخصّ رابطۀ  کاری مابینِ حزبِ توده و سازمانِ اکثریّت، و به ابراهیمی از سیر تا پیازِ رابطه و هم
آور نبود، چراکه در کُمیتۀ  البتّه این قضیّه برایم زیاد تعجّبمُتقابلِ من با خودش را تشریح کرده بود. 

ساعت برای من  رو کردند، و او نیم مُشترک هم بازجوها انوشیروان ابراهیمی را آوردند و با من روبه
چنین اتهّامِ سرنگونی را نپذیرفتم، چراکه  قولِ معروف مرا نصیحت نمود. من هم صحبت کرد و به

ام این است که با توجّه به اتهّاماتی که برایم  سازمانِ ما این نبود. در مجموع، احساسشدۀ  سیاستِ اعالم
شهری بودن، در  صمد اسالمی عالوه بر هم  ".باید در انتظارِ حُکمِ بسیار سنگینی باشم اند،  ردیف کرده

های  دِ مسألهاین دوره دوستِ خوب و صمیمیِ من نیز شده بود. ما باهم صحبت و مشورتِ زیادی در مور
اش  کردیم. او به سازمانِ خودش و خّطِ مشیِ سازمانی چنین دربارۀ دوستانِ مُشترک می گوناگون و هم

 کامالً وفادار بود.
روزی هم مُحمّد دریاباری را صدا زدند و بیرون بُردند. از اواخرِ خردادماه که به اُتاقِ ما آمد، او را برای 

مرا بُردند بازجویی. بازجو برگی "کرد:  عصر برگشت، چنین تعریف میبازجویی صدا نزده بودند. وقتی 
شده را  آوری های جمع ختفای کلّیۀ سالحوال رویش نوشته شده بود: محّلِ اجلویم گذاشت که این سئ

طرح نشده بود. گاه چنین موردی م های قبلی هیچ بنویس؟ من خیلی جا خوردم، چراکه در بازجویی
کردند  که دلیل و مدرکی دارند که  کید میٴها هم تا اطلّاعی. آن کردم و اظهارِ بی نکار میخُالصه، من ا

آوردند، و من  ها  به من فشار می ام. آن کند من از این قضیّه اطالّع دارم و در آن نقشی داشته ثابت می
د دریاباری زبانی )واقعاً هم مُحمّکردند.  ها را قانع کنم که اشتباه می بازی آن کردم با زبان هم سعی می
باالخره، صبرِ بازجوها سر آمد و یکی  (.اش بیرون بکشد توانست مار را از النه قولِ معروف می داشت که به

هایی که  نویسی، یکی از بچّه نویسی آورد و جلویِ من گذاشت. در این تک ها رفت و یک برگِ تک از آن
عدها دستگیر و توّاب شده بود، نوشته بود که در اش بودم، و گویا ب برای مُدتّی مسئول ٥٩من در سالِ 

هایی که  آوری و تحویلِ سالح را مطرح کرد، او و دیگران سالح آن زمان وقتی سازمان رهنمودِ جمع
چنین  مطرح کرده بود که  گذاشتند. او هم من می کردند را در اختیارِ آوری می خودشان داشتند یا جمع

نویسی را  در سازمانِ اکثریّت بودم. وقتی این تک  آوریِ سالح عبه نظرش من یکی از مسئوالنِ جم
بازیِ خودم، کمی به  یدا کردم. خُالصه، با تمامِ زبانتوانید تصوّر کنید که چه حالی پ خواندم، می می
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ها بگویم. گفتم من فقط  که واقعیّتِ قضیّه را به آن ای ندیدم جُز این پته اُفتادم. درنهایت هم، چاره تته
ک اسلحه از این فرد تحویل گرفتم که آن را هم طبقِ رهنمودِ سازمان به کُمیتۀ انقالبِ محّلِ زندگی ی

خوردم مرا کُتک زدند.  خودم دادم و رسید گرفتم. امّا بازجوها این توضیحِ مرا طبعاً نپذیرفتند و تا می
  زنند.  را صدا میکنند و دوباره م درنهایت هم گفتند که در این باره تحقیقاتِ بیشتری می

ند. این قضیّه خواه بعد بازجوها رفتند سرِ ماجرای دُالرهایی که از من می"دریاباری در ادامه گفت: 
رفتم،  که وقتی من به خارج میاند  الح حالِ مرا گرفت. بازجوها هنوز هم مُدعّیبیشتر از موضوعِ س

ام. در حالی که من فقط هزار دُالر با خودم بُردم،  ام و به رهبریِ سازمان داده زار دُالر با خودم بُردهصده
زار دُالر از من ها صده سازمان. به هر صورت، آن هم برای استفادۀ شخصی و نه دادن به رهبریِ و آن

اند که  المال است و من باید آن را پس بدهم. تهدیدم کرده اند که این پول مالِ بیت خواهند، و مُدعّی می
کنند، مُصادره خواهند  ا پس ندهم، خانۀ مرا که زن و سه فرزندم در آن زندگی میاگر این مقدار پول ر

الّهیِ محلهّ است و به دلیلِ اختالفِ شدیدِ فکری و سیاسی  کرد. اُمیدوارم که برادرم، که از رهبرانِ حزب
 ".برسدمن  حتّا حاضر نیست به مُالقاتِ من بیاید، حّداقل در این مورد به دادِ همسر و فرزندانِ

های بسیار سرِحال و سرزنده و خوب و بامعرفتِ  نخ آدمسوخت. او از آن س لِ دریاباری میم واقعاً به حادل
اش بگیرد، بسیار نگران و غمگین و تحتِ فشارِ  که رژیم شاید خانه را از زن و فرزندان روزگار بود. از این

 ٤٤بسیار بدشانسی آورده بود. او وضوعِ دُالرها،الح و هم دربارۀ مد.  هم دربارۀ موضوعِ سروحیِ زیادی بو

 
٣١ 
 ..."زراییل در مرخّصی بودع"

گی  اش بسیار سنگین بود و ما همه روزی هم اسماعیل حُسینی را صدا زدند و بیرون بُردند. او پرونده
کند.  برایش نگران بودیم. عصر که به اُتاق برگشت، دوُرش کردیم تا ماجرای آن روزش را برایمان تعریف

ها علیهِ من  ترین اتهّام ام بسیار سنگین بود. مهّم ام زیاد طوالنی نبود، امّا کیفرخواست دادگاه"گفت:  
آر.  ۥ عبارت بودند از: شرکت در شورشِ مُسلحّانه علیهِ نظامِ جُمهوریِ اسالمی در کُردستان، تیراندازی با

دارهای انقالب و مُبارزانِ مُسلمانِ کُرد، کادرِ به مردمِ مُسلمانِ کُردستان، کُشتارِ پاس ʻهفت پی. جی
ام برای شناسایی رور در تهران، اقدگروهِ نظامی و امنیّتیِ ت آذر، تشکیلِ ١٦ مسئول در تشکیالتِ فداییانِ

اموال و ختفا و نگهداریِ پول و ا الح،و ریختنِ طرحِ ترور و مُصادره در تهران، اختفا و نگهداریِ دو انبارِ س
اصطالح از خودم  رع فقط چند دقیقه به من فُرصت داد تا بهسازمانی، و غیره. سپس حاکمِ شمدارکِ 

های کُردستان، گفتم  یکی رد کردم. درموردِ درگیری سُرعت تمامیِ این موردها را یکی دفاع کنم. من به
کس نقشی  جا جریان داشت شرکت نمودم، ولی در کُشتارِ هیچ جا بودم و در جنگی هم که آن که من آن

(، یکی از "جواد"رضا اکبری شاندیز ) نویسی رو کرد که مُدعّی بود نوشتۀ علی نداشتم. او یک تک
رموردِ من و نقشِ نویسی او ظاهراً همه چیز را د آن زمان در کُردستان، است. در این تک فداییِ مسئوالنِ
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ابطه با موردهای دیگر از خودم رع دیگر فُرصت نداد که من در ربود. حاکمِ ش نوشته من در کُردستان
ام تا سرِ  و چکُشّ سفارش داده سُرخ و داس   برایت گلِۥ  دفاع کنم. در پایان هم رو به من کرد و گفت:

توانی تقاضا کُنی که از این  قبرت بگذارند. از رُفقایت در بیرون از زندان و حتّا در خارج از کشور هم می
سپس مرا از دادگاه بیرون  ʻفتخارِ سازمان یاد بکنند!عنوانِ شهیدِ پُرا هایشان از تو به نشرّیهبه بعد در 

 ".گاه برگرداندند آوردند و بعد هم به آموزش
کرد.  رع با یک زندانی میرها و برخوردهایی بود که حاکمِ شترین رفتا در دورانِ اخیر، این یکی از گُستاخ

اش  دانست که رژیم پروندۀ بسیار سنگینی علیه اسماعیل حُسینی حتّا قبل از رفتن به دادگاه هم، می
تنظیم کرده است. با این حال، طبعاً هنوز هم اُمیدی به زنده ماندنِ خود داشت. امّا وقتی او از این 

 دادگاه برگشت، دیگر برایش مُسجّل شده بود که شانسِ زنده ماندن ندارد.  
هایش صدا زدند. تا آماده شود و  لّیۀ وسیلهدو سه روز بعد از این ماجرا، اسماعیل حُسینی را با ک

خُداحافظی کند و بیرون برود، همه خون گریستیم و فراوان غم خوردیم.  باالخره او را با دو بستۀ 
رزمِ دیگری  ماندیم، باز برای از دست دادنِ رفیق و هم هایش از اُتاقِ ما بُردند. ما هم که در اُتاق  وسیله

های بعدازظهرِ همان روز، در باز شد و اسماعیل حُسینی دوباره داخلِ اُتاق  رفزانویِ غم بغل گرفتیم. ط
کردیم که زنده به  کشیدیم، باور نمی رفت. او را در آغوش دی و هیجانِ زیادی اُتاق را فراگشد؛ موجِ شا

آن  اُتاق برگشته است. خُالصه کمی به اسماعیل حُسینی رسیدیم و بعد هم دوُرش نشستیم. او ماجرایِ
زراییل مُرخصّی رفته بود و مالئکِ دیگری مرا خواسته بودند. ظاهراً ع"گونه تعریف کرد:  روز را این

ماجرای امروزم را که برایتان تعریف خواهم کرد، باورنکردنی است ولی واقعاً اتفاّق اُفتاد. مدتّی مرا با 
نندِ روالِ معمول پاسداری آمد و درِ گاه نگه داشتند. بعد هم ما هایم در زیرِهشتِ آموزش کلّیۀ وسیله

بوس کردند تا ببرند. موقعِ بیرون رفتن،  گوشم اسم و اسمِ پدرم را پُرسید. اندکی بعد مرا سوارِ مینی
طورِ مُشخّص به من گفت که در دفترِ آزادی پیاده بشوم. فکر کردم که او  گاه به پاسداری در آموزش
های دفترِ آزادی قرار داشت.  خواستند مرا ببرند در نزدیکی میکه شاید جایی که  اشتباه گفت، یا این

بوس جایی نگه داشت و مرا پیاده کرد. پاسداری دستم را گرفت و کمی مرا راه بُرد و بعد  باالخره مینی
پدرم را  دیگری اسم و اسمِ هم گفت که جلویِ دفترِ آزادی بایستم و مُنتظر شوم. بعد از مُدتّی نگهبانِ

و سپس مرا به داخلِ ساختمان بُرد و در راهرو جایی گذاشت و گفت که مُنتظر شوم.  باالخره، پُرسید، 
بندم را بردارم. این فردِ مسئول اسم و رسمِ مرا دوباره  کسی مرا به اُتاقی بُرد و دستور داد که چشم

اش تدریجاً عوض شد.  حبتکرد. در پایانِ تکمیل کردنِ فُرم، لحنِ صُ پُرسید و ظاهراً فُرمی را پُر می می 
جا  مُنتظر بودم تا  بند بزنم و دوباره در راهرو مُنتظر شوم. خُالصه یک ساعت آن بعد هم گفت که چشم

بسته نشاندند و فردِ جدیدی با من شروع به  بار، مرا چشم  که دوباره مرا به اُتاقی دیگر بُردند. این این
من جواب دادم:   ʻکه کُجا داری تشریف می بری؟کردی  خوب آقای حُسینی فکر میۥصحبت کرد:  
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او دیگر چیزِ زیادی نگفت و  ʻروم. جا آوردید. هرجا که بفرستید می روم. شما مرا این دانم  کُجا می نمیۥ
جا در راهروها ماندم.  جا مرا به دفترِ مرکزی بُردند و چند ساعت هم آن مرا از اُتاق بیرون فرستاد. از آن

رسد که مالئِک  گاه برگرداندند. خُالصه، به نظر می بوس کردند و به آموزش سوارِ مینی درنهایت هم، مرا
ک هم خیری ندیدیم. نی هیچ خبری نشد. ما از این مالئِهماخوانده بودند، ولی درنهایت از م مرا به سور

سم و اسمِ تنها ا جایِ هرکسی که اشتباهی بُرده بودند، نه  کنم که مرا به از شوخی گذشته، فکر می
که نامِ پدرمان هم شاید مثلِ هم بود. فقط وقتی مسائلِ دیگری مانندِ اتهّام و تاریخِ دستگیری  فامیل، بل

 ".کردند، تازه مُتوجّهِ اشتباهِ خودشان شدند و غیره را را بررسی می
باهی به دفترِ موران و مسئوالن او را اشتٴاسماعیل حُسینی و بعضی دیگر در اُتاق نظرشان این بود که ما

کردند که او را عمداً و  گرشی به این موضوع نداشتند، و فکر میگونه ن ردند. امّا برخی دیگر اینآزادی بُ
اند. واقعیّت هرچه بود یا نبود، به هر حال  برای آزار و اذیّت بُرده و بعد هم تظاهُر به اشتباه نموده

روانی -اق پیوست. اسماعیل حُسینی ازنظرِ روحیجمعیِ ما در اُت اسماعیل حُسینی دوباره به زندگیِ
همواره زیرِ فشارِ سنگینی بود، چراکه تقریباً یقین داشت مسئوالن از جانِ او نخواهند گذشت و روزی، 

گیِ  ستِ برخی از رُفقای سازمانی با او در رابطه با چگونهاعدام خواهند کرد. رفتارِ نادُر دیر یا زود، او را
گاه، و  های عُمومی در کُمیتۀ مُشترک و در آسایش دورۀ بازجویی و سپس در اُتاق وضع و برخوردش در

دستگیر نشده بودند  ٦٣ماهِ  یا در رابطه با دستگیریِ برخی از رُفقای کُرد که ظاهراً در ضربۀ آبان و بهمن
رِ دائم باالی سرش بود، طو به دام اُفتادند، و عالوه بر آن فشارِ اعدام که به ٦٤ولی بعداً در فروردینِ سالِ 

شدند. با این حال، در اُتاقِ ما، او تدریجاً در  باهم سببِ پریشانیِ روحی و فکری و جسمیِ او می  همه
چنین در کالسِ ژنتیک و  کرد. او هم زندگی مُشترکِ جمعی و در امرِ مُقاومت و مُبارزه حُضورِ فعّالی پیدا 

 بسیار فعّال بود.ها هم  کرد و در بحث تکاملِ من شرکت می
فر از اعضایِ سازمانِ مخفیِ حزبِ توده را هم در یکی از این روزها صدا زدند و بیرون  مُحمّدرضا رجالی

کرد که تا آستانۀ انقالب شدیداً مذهبی بود.  آمد، تعریف می ای شدیداً مذهبی می بُردند. او که از خانواده
طرفِ ایدئولوژی و  حزبِ توده رابطه پیدا کرد، و تدریجاً به ظاهراً در این دوره با یکی از فعّاالنِ جوانِ

سیاستِ حزبِ توده کشیده شد.  بعد از پیروزیِ انقالب، از طرفِ رهبریِ حزب به او رهنمود داده شد که 
اش در نهادهای نوپایِ رژیمِ اسالمی نفوذ کند و به کار و فعالیت بپردازد.  دقیق به  با حفظِ ظاهرِ مذهبی

ای از  ام این است که او در اطالّعاتِ سپاه یا دفترِ ایدئولوژیک و اطالّعاتیِ شُعبه ارم ولی حدسیاد ند
ارتش و از این قبیل نهادها نُفوذ کرده بود. به هر حال، ازنظرِ تشکیالتِ حِزبی، در سازمانِ مخفی و 

خوردنِ و با ضربه  ،٦١دهی شده بود. پس از دستگیریِ رهبرانِ حزب در سالِ  نظامیِ حزب سازمان
فر هم شناسایی و دستگیر شد. طبقِ گفتۀ خودش، خانوادۀ  حمّدرضا رجالیتشکیالتِ مخفی و نظامی، م

اهلل مُنتظری هم در  آباد نفوذِ زیادی داشتند، و حتّا با آیت مذهبیِ او هنوز هم در منطقۀ اصفهان و نجف
کردند. اخیراً در مُالقات، پدر و  فر می درضا رجالیها سعیِ زیادی برای نجاتِ جانِ مُحمّ ارتباط بودند. آن
اش بیاید و با  اند و قرار است مسئولی در زندان به سُراغ گفتند که کارش را درست کرده مادرش به او می
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کوتاه بیاید و رفتارِ  خواستند که در برخورد با این شخص کمی او صحبت کند. پدر و مادرش از او می
 اشته باشد.ستی با او دخوب و دُر

اصطالح  فر را به دفترِ دادستانی بُردند. یکی از مسئوالنِ به به هر صورت، آن روز مُحمّدرضا رجالی
هایی را با او پیش کشید. برخورد و  گو کرد و بحث و فرهنگیِ اوین در دادستانی با او دیدار و گفت

فر را قانع کند که نماز بخواند و  لیگفتارش کامالً مذهبی و ایدئولوژیک بود و سعی داشت مُحمّدرضا رجا
های این شخص  گفت که او زیرِ بارِ حرف فر می توبه کند و به آغوشِ اسالم برگردد.  مُحمّدرضا رجالی

که دلِ پدر و مادرش را به دست بیاورد، از این مسئولِ فرهنگیِ اوین  نرفت ولی در عینِ حال، برای این
ها کمی بیشتر فکر کند. یعنی بدین ترتیب، راه را برای  ن مسألهخواست که فرصت بدهند تا او رویِ ای

های  که اغلبِ نُفوذی لمِ به اینروندۀ سنگینی که او داشت، و با عگذاشت. با توجّه به پ خودش کمی باز 
باید احتیاطِ بیشتری بکند.  کرد که می بودند، فکر می حزبِ توده اعدام شده یا مانندِ خودش زیرِحُکمی 

دانستیم و از  ی از ما هم، با توجّه به وضعیّتِ موجود در زندان، این فکر و رفتارِ او را مناسب میبسیار
کردیم. چند هفته بعد، وقتی او از مُالقات برگشت خبر آورد که پدر  تصمیمی که گرفته بود حمایت می

نی از او و یکی دو نفرِ دیگر، و مادرش، که اخیراً با مُنتظری دیدار کرده بودند، بر این باورند که خطرِ جا
گیرند. این قضیّه، در  احتمالِ زیاد حُکمِ ابد می ها به که وضعی مُشابه به او داشتند، رفع شده است، و آن

 کرد، امّا در زندانِ ها رفع می کننده بود، چراکه خطرِ فوریِ جانی را از آن حال مُدّت، بسیار خوش کوتاه
 کنندۀ هیچ چیزی نبودند. گونه خبرها تضمین ت، اینراز مُدّجُمهوریِ اسالمی، در د

 
٣٢ 

بُردند. من و صمد اسالمی  میدر همین دوره، روزی پاسدارها زندانیانِ اُتاقِ ما را به هواخوریِ شمارۀ یک 
رفتیم، تعدادی زندانیِ  ها پایین می رفتیم. در حالی که از پلّه طرفِ حیاط می کنان داشتیم به هم صحبت

آوردند. ما  ها باال می گاه از پلّه های آموزش هم چیزهایی را برای تحویل دادن به سالن "شکاتیم"توّابِ 
های این زندانیان را ببینیم. ناگهان هم من و هم صمد  زدیم تا قیافه بند دید می طبعاً از زیرِ چشم

شناختیم  را از تبریز می را در بینِ این زندانیانِ توّاب دیدیم. صمد اسالمی و من داوود "داوود"اسالمی 
رسید  ایم. به نظر می زد کردیم. هردو شکیّ نداشتیم که داوود را دیده دیگر اشاره و گوش و فوری به یک

 ١٦ کرد. داوود از اعضایِ تشکیالتِ فداییانِ اوین کار می که او در رابطه با فروشگاه یا آشپزخانۀ زندانِ
ای بود  کرد. آن زمان دوره ، او در تبریز فعالیت میهم زمانِ مادر تبریز بود. قبل از شکل گرفتنِ سا آذر

که صمد اسالمی هم مسئولیتّی در تشکیالتِ تبریز داشت. داوود در تشکیالتِ سازمانِ ما در تبریز برای 
دستگیر  ،٦٣مدتّی مسئولیّت داشت، ولی بعداً به تهران مُنتقل شد. گویا در تهران، و ظاهراً اوایلِ سالِ 

شناخت، در دورانِ بازجویی همواره در این فکر بودم که او  چون داوود هم من و هم برادرانِ مرا میشد. 
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ای را برای من  گاه مسأله کجا است و آیا چیزی دربارۀ ما گفته است یا نه؟  البتّه بازجوها از جانبِ او هیچ
 پیش نیاوردند.

 
٣٣ 
های مُختلف  گو یا برگُزاریِ کالس و در اُتاق در بحث و گفتام را  هر رو به پایان بود. من بیشترِ وقتم ماهِ
صالن خواستم های ژنتیک از زندانیانِ قدیمی مانندِ ادیبی و صابر و ا گذراندم. روزی در یکی از کالس می

ها اتفّاقِ نظر  ها در حُسینیّۀ اوین تعریف بکنند. آن خودشان از دورانِ اوُجِ مُصاحبه های که دربارۀ تجربه
رِ بسیار ها، اث ندانیان، از جمله خودِ آنها در آن ایّام روی بسیاری از ز شتند که دو سه دسته از مُصاحبهدا

بدی داشت: مُصاحبۀ رهبرانِ حزب توده که از طریقِ تلویزیونِ مداربسته در چندین نوبت برای همۀ 
میانِ حزبِ توده در حُسینّیه، و های شبِ قبل از اعدامِ تعدادی از نظا زندانیان پخش شد، مراسمِ مُصاحبه

پخشِ "گفتند:  های برخی از رهبرانِ سازمانِ پیکار از جُمله حُسین روحانی. می مراسمِ مُصاحبه
های رهبرانِ حزبِ توده در چندین نوبت از شبکۀ سراسری و از تلویزیونِ داخلیِ زندان روی  مُصاحبه

ثیرِ مُخرّبی داشت. در ٴطرفان، تا ا مُخالفان و حتّا بیهمۀ زندانیان، از طرفدارارانِ حزبِ توده گرفته ت
ها از این مُوفقیّتِ خودشان در  گیِ زندانبان و رژیم بود. آن زندان، این نشانگرِ برتری و قُدرت و چیره

کردند. عالوه بر آن،  برداری می طورِ کلّی، بهره تضعیف و پاشانیدنِ نیروهای سیاسی و جُنبشِ مُخالف به
سابقه و  راهیِ بسیاری از رهبرانِ جااُفتاده و باسابقۀ حزبِ توده با زندانبان و رژیم، امری بی و همکاری  هم

ویژه   مانندی بود بر همۀ زندانیان، به بود. این قضیّه شُوکِ بی پیروزیِ بزرگی برای جُمهوریِ اسالمی 
 .ها ها و اکثریتّی ای توده

ها موقعی بود که تعدادی از نظامیانِ وابسته به  ترین شب از دردناکامّا یکی "ها در ادامه گفتند:  این بچّه
ها حُسینیّه را رویِ  شب توّاب حزبِ توده را شبِ قبل از اعدام در حُسینیّه رویِ صحنه آوردند.  آن

راهِ پاسدارها، زندانیانِ سرِموضعی را  ها به هم دادند. آن سرشان گذاشته بودند و شُعارهای زیادی هم می
دادند. آن شب حُسینیّه را از زندانیان پُر  زدند و آزار می شدند، کُتک می زور برای تماشا آورده می به که

ردیف نشانده  به ها را با حجابِ کامل در سمتِ راست و مردان را هم در سمتِ چپ ردیف کرده بودند؛ زن
وّاب و نادم بود که در شُعار دادن بودند و تحتِ کُنترل داشتند. شاید نصفِ حُسینیّه پُر از زندانیانِ ت

های جلو یا رویِ صحنه  کردند. تعدادی توّابِ خطرناک و بدجنس هم در صف راهی می پاسداران را هم
و صلوات، ابتدا  ها در کُنترل و هدایتِ اُمور نقش داشتند. باالخره، بعد از سالم  بودند که با نگهبان

ای که اغلب از نیروهای نظامی یا از  ده زندانیِ تودهالجوردی رویِ صحنه ظاهر شد، سپس ده دواز
پریده، ضعیف و نحیف و  ها همه رنگ وردند. قیافهتشکیالتِ مخفیِ حزب بودند، را روی صحنه آ

شان ناخُدا افضلی، سرهنگ کبیری، سرهنگ عطاّریان، مُعزّز، و چند نفرِ  نمود. در میان خورده می کستش
اصطالح با  گردِ خاّصِ خودش بهحزب حضور داشتند. الجوردی با ش یِدیگر از تشکیالتِ نظامی و مخف

وزاری اُفتاد و طلبِ  ریهزمانی بود که ناخُدا افضلی به گ ها ترین لحظه کرد. یکی از تلخ ها مُصاحبه می این
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رافتِ جا، که ش هر زندانیِ حاضر در آن ها، مو بر تنِ ندامت کرد. در این لحظه عفو و بخشش و اظهارِ
ها شُعارهایی بر ضّدِ افضلی و حزبِ توده و  شد. توّاب ها نفروخته بود، سیخ می ودش را به الجوردیخ

راهی کنند.  ها را هم دادند، و مسئوالن انتظار داشتند که دیگر زندانیان هم آن پوزیسیون میٱهمۀ 
تم قرار وش موردِ ضربها  طِ نگهبانان و توّابدادند، و توسّ زندانیانِ سرِموضعی تن به این کار نمی

گرفتند. کبیری و عطّاریان، و یکی دو نفر از تشکیالتِ مخفیِ حزب، رفتارشان معمولی بود و اظهارِ  می
ای هم سر ندادند. در این مُصاحبه هم، مانندِ موردهای قبلی، مُعزّز ضعفِ  توبه و ندامت نکردند و گریه

دا زندانیانِ رویِ صحنه را خارج کردند و سپس داد. وقتی که مراسم پایان یافت، ابت زیادی نشان 
ها بودند و  زندانیانِ دیگر را به بندهایشان برگرداندند. زندانیانِ بندهای سرِموضعی معموالً آخرین گروه

 .خوردند ها و پاسدارها می تا به بندهایشان برسند کُتکِ مُفصّلی از دستِ توّاب
ای را مجبور و قانع کرد که  ابتدا همۀ این زندانیانِ توده ظاهراً الجوردی"گفتند:  ضمن می دوستان در

شان  لگی تهِ د اهند داشت. شاید هم همهاگر تن به مُصاحبه بدهند، شانسی برای زنده ماندن خو
دانستند که این کار کلکی بیش نیست، امّا در هر حال مُصاحبه را پذیرفتند، چراکه هنوز هم روزنۀ  می

کرد،  ای می کاریِ گُسترده نهای مُعزّز، که با دادستانی و اطالّعات همن داشتند.  ممیدی برای زنده مانداُ
تشکیالتِ مخفی و نظامیِ حزب،  ها در روزهای بعد اعدام شدند. مهدی پرتُوی، یکی از مسئوالنِ بقیّۀ آن

و ماجراها شرکت ها  کرد، در این نوع مُصاحبه ای می کاریِ گسترده که با دادستانی و وزارتِ اطالّعات هم
 .شد داده نمی

های مُصاحبه، مربوط به حُسین  ترین شب یکی دیگر از تلخ"کردند:  چنین تعریف می در ادامه، هم
روحانی از رهبرانِ سازمانِ پیکار بود. حُسین روحانی اوّل برخوردِ بدی نداشت. در مقایسه با قاسم 

کردند، و یا رهبرانی از  کاریِ رسمی می زجوها همعابدینی و کادرهای دیگری از سازمانِ پیکار که با با
ای کرده و حتّا زیرِ شکنجه شهید  رضا سپاسی آشتیانی که مُقاومتِ قهرمانانه این سازمان مانندِ علی

ای را برگزیده بود. امّا بعداً زیرِفشار و شکنجه رویِ صحنه آمد و عالوه بر  شدند، روحانی در ابتدا راهِ میانه 
و ندامت به پذیرشِ مسائلِ دیگری هم تن داد که باعثِ اعتراضِ یکی از زنانِ زندانیِ سازمانِ  اظهارِ توبه

پیکار، که درمیانِ زندانیانِ زنِ حاضر در حُسنّیه نشسته بود، گردید. این صحنه برای زندانیانِ حاضر در 
زجوها زیرِ فشار بودند تا ویژه برای زندانیانِ چپ که همواره از طرفِ با جا بسیار دردناک بود، به آن

کند. چنین  داد می خوان چپی، بیهایِ غیراسالمی، ب نسی، در تشکلّویژه ج بپذیرند که فسادِ اخالقی، به
 ".هایی را از برخی از رهبرانِ حزبِ توده و پیکار و سهند و غیره نیز گرفته بودند اعتراف
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٣٤ 
 ..."انسربِدار"اهلل( لِسانی، و  با یادِ فریبُرز )فرج

کردیم.  ما هردو فریبُرز  ها باهم صحبت می زدیم و از گذشته یکی از این روزها در اُتاق با اُمید قدم می
های کُنفدراسیون  ها، را از کالیفرنیا و جلسه اهلل( لِسانی، یکی از کادرهای گروهِ اتحادیّۀ کُمونیست )فرج

در اوین با فریبُرز برخورد کرده یا نه؟  اُمید چنین  گاه شناختیم. از او پُرسیدم که آیا هیچ در بِرکلی می
بیرون آوردند و به  سلّولانفرادی بودم. روزی مرا از  سلّولِزیرِ بازجویی و در ، من ٦١در سالِ "گفت: 

های اتحادیّۀ  بندم را برداشتم، دیدم که اغلبِ بچّه اُتاقی دیگر بُردند. واردِ این اُتاق که شدم و چشم
جا جمع هستند. فریبُرز لِسانی و فرامرز فرزاد و هاشم مازندرانی و  )سربِداران( در آن ها کُمونیست

ها  میدم که چرا همۀ آنفه جا بودند. نمی القلم و بسیاری دیگر باهم آن آبادی و فرید سریع فریدون علی
ی ترساندن و اند. بعدها فکر کردم که شاید برا ها آورده جا هستند، و چرا مرا پیشِ آن کباهم در ی

ها را از خارج  دانستند که من اغلبِ آن ها بُرده بودند. مسئوالن می تضعیفِ روحیّه، مرا بینِ آن
شان است و  های آخرِ زندگی زدند که این زندانیان به من خواهند گفت که شب شناسم، و حدس می می
های طوالنی باهم  تیم و ساعتطور هم بود. خُالصه، نشس شوند. درواقع، قضّیه همین زودی اعدام می به

های بسیار  شوند، بنابراین ساعت دانستند که احتماالً در روزهای بعد اعدام می ها می صحبت کردیم. آن
 دردناکی را باهم گذراندیم. 

گیِ  طورِ مُشخّص دربارۀ چگونه من از فُرصت استفاده کردم و از فریبُرز به"اش ادامه داد:  اُمید به صُحبت
های بعد از آن، و در  دانستم که بقیّه در جریانِ حمله به شهرِ آمُل و اتفّاق اش پُرسیدم. می دستگیری

ارتباط با  صورتِ تکی و بی ها قبل از آن ماجراها، به اند، امّا فریبُرز ماه رابطه با سربِداران، دستگیر شده
هر صورت، فریبُرز لِسانی ماجرای گیریِ سربِداران، دستگیر شده بود. به  تغییرِ سیاستِ اتحادیّه و شکل

، من در خانۀ یکی از ٦٠سالِ  یِ خردادِ بعد از ماجرای سیۥگونه تعریف کرد:   دستگیریِ خودش را این
رُفقا بودم ولی او خودش در خانه نبود. پاسدارهای کُمیته یا گروهِ ضربتِ دادستانی، که احتماالًرفیقِ 

اش آمده بودند، مرا در آن خانه یافتند. من اسمِ مُستعاری  خانه را شناسایی و برای دستگیری صاحب
به من مشکوک شدند و دستگیرم کردند.  ها ام، امّا آن دادم و گفتم که مهمان هستم و از شهرستان آمده

ای برای رفتن به کوه و جنگل، و حمله به شهرِ آمُل و غیره  این زمانی بود که اتحادیّه هنوز هیچ برنامه
های مربوط به آمُل نقشی  گیری وجه در  پُروسۀ تغییرِ مشی  و سیاست و تصمیم م به هیچنداشت. من ه

 ها شناختی از من نداشتند، برای مُدتّی در زندانِ عنوانِ مشکوک گرفتند، چون آن نداشتم. وقتی مرا به
 سالِ شصتِ یِ خرداد و مهرماهِ های سی ناس ماندم. بعد از درگیریاوین با همان اسمِ مُستعار و ناش

طبعاً بازجوها و دادستانی تماماً مشغولِ شکنجه و کُشتارِ نیروهای آن سازمان بودند.  مُجاهدین با رژیم،
آمد.  شان نمی ماندند و کسی به سراغ تکلیف می ها بی بنابراین، افرادِ ناشناخته و مشکوکی مانندِ من ماه

ها، با نامِ جدیدِ سربِداران، از کوه و جنگل به شهرِ  تنیروهای اتحادیّۀ کُمونیس ،٦٠ماهِ سالِ  ششّمِ بهمن
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ای برای  قولِ خودشان آن شهر را تسخیر کنند و مُبارزۀ مُسلحّانۀ توده کردند، تا به آمُل حملۀ نظامی
ها در این عملیّاتِ نظامی شکست خوردند و بسیاری از  سرنگونیِ جُمهوریِ اسالمی را راه بیندازند. امّا آن

رب رفت اتحادیّه در سراسرِ ایران زیرِ ضربِداران کُشته و برخی نیز بازداشت شدند. تشکیالتِ نیروهای س
گران با رهبران و  آمیزِ بازجوها و شکنجه دستگیر شدند. رفتار و برخوردِ جُنون ٦١و بسیاری نیز در سالِ 

ها زیرِ شکنجه و فشار بشکنند.  اُفتادۀ سربِداران، ظاهراً سبب شد که تعدادی از آن دام کادرها و اعضای به
کاری با بازجوها و آوردنِ فشارِ مُضاعف به دیگر کادرها و اعضای دستگیرشده  ها حتّا به هم برخی از آن

اش هم  القلم، تا حّدِ بازجویی کردن و کُتک زدنِ رُفقای سابق تن دادند. مثالً وحید، یکی از برادرانِ سریع
ها بود که من هم لُو رفتم و کامالً  ها و شکستنِ بعضی همین بازجویی دنبالِ پیش رفت. در هر صورت، به

شناسایی شدم. مرا هم زیرِ شکنجه بُردند و باالخره همه چیز رو شد. بازجوها فهمیدند که من در زمانِ 
ها، مسئولیّتی داشتم. پس از این  ام در تحریرّیۀ روزنامۀ حقیقت، اُرگانِ اتحادیّۀ کُمونیست دستگیری

که من  ها و غیره هم مطرح شد.  این جرا، طبعاً اتهّامِ عُضویّت در کُمیتۀ مرکزیِ اتحادیّۀ کُمونیستما
های اتحادیّه برای رفتن به کوه و جنگل و آغازِ مُبارزۀ  زودتر دستگیر شده بودم و هیچ نقشی در تصمیم

تانی و اطالّعاتِ سپاه و دادگاهِ مسلحّانه علیهِ جُمهوریِ اسالمی نداشتم، ابداً هیچ اهمیتّی برای دادس
تنها  انقالبِ اسالمی نداشت. من در دفاعیّاتِ خودم در دادگاه مطرح کردم که در زمانِ دستگیریِ من، نه

ها  ر جبههکه ما آن زمان در رابطه با جنگِ ایران و عراق و د اتحادیّه در موضعِ براندازیِ رژیم نبود بل
 ʻژیم هم قرار داشتیم.مایت از رای در موضعِ ح گونه به

انفرادی برگرداندند. من  سلّولِدر هر حال، صبحِ روزِ بعد مرا از آن اُتاق دوباره به "اُمید در پایان گفت: 
ها، حتّا فریبُرز لِسانی، را به شهرِ آمُل بُردند. پنجُمِ  ها را ندیدم. روزِ بعد تمامیِ آن گاه آن بچّه دیگر هیچ

ها را  جا آن نز حملۀ سربِداران به آمُل، در هماست یک سال پس ادُر امِ شب،در هنگ ٦١ماهِ سالِ  بهمن
 ".اعدام کردند

 
٣٥ 

 ..."عِ ثانویتا اطالّ"زندانیانِ 
بودند.  اصطالح زیرِحُکمی  دادگاه رفته و به های اُتاق ن بود. بسیاری از بچّهرو به پایا ٦٤ماهِ آبانِ سالِ 

های دیگرِ  بودند. وضعِ زندانیان در اُتاق "تا اطالّعِ ثانوی"معروف زندانیانِ قولِ  التکلیف، یا بهای هم بهعدّ
کراریِ قابلِ توجّه، آمدنِ زندانیانِ نوعِ های ت . این روزها یکی از اتفّاقنوال بودهم بر همین م ٣سالُنِ 

 معموالً از زندانِشان تمام شده بود و  ها افرادی بودند که حُکم بود. این ٣های سالُنِ  جدیدی به اُتاق
شدند تا پس از تکمیلِ کارِ تعهّد و انزجار و ضمانت و غیره آزاد شوند.   حصار به اوین مُنتقل می قزل

شان  محکومیّت ویژه  برای کسانی که دورانِ تر از پیش شده بود. به شرایطِ آزادی در این دوره کمی نرم
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و در بسیاری موردها احیاناً  "عدمِ فعالیت برضّدِ نظام"دِ طورِ کامل کشیده بودند. این افراد فُرمِ تعهّ را به
سابقه بود، چراکه قبل از این  شدند. این امری بی کردند و آزاد می را امضا می "اعالمِ انزجار"فُرمِ رسمیِ 

ای اعالمِ  بایست در جمعِ زندانیان در مُصاحبه شان هم می دوره زندانیان حتّا پس از پایان یافتنِ حُکم
ها بعداً این شرط را به مُصاحبۀ ویدیویی تقلیل  کردند تا بتوانند آزاد شوند. در بسیاری از زندان نزجار میا
شدند.  های آزادی می انزجارنامۀ کتبی و تعهّدِ عدمِ فعالیت برضّدِ نظام، شرط راهِ امضایِ دادند که به هم 

تر  بسیار راحت شدند ای زندانیانی که آزاد میبر ای در آن موجود نبود، پذیرشِ شرایطِ اخیر، که مُصاحبه
مینِ شرایط و ٴآمدند تا پس از تا های سالُنِ ما می های گوناگونی به اُتاق بود. بنابراین، در این روزها تیپ
 تکمیلِ مراحلِ اداری آزاد شوند.

ار دُشوار بود. دادستانی هنوز هم بسی "تا اطالّعِ ثانوی"البتّه شرایطِ آزاد شدن برای زندانیانِ بالتکلیف یا 
که اغلبِ این زندانیان بدونِ  رغمِ این با این زندانیان برخوردی مُتفاوت و بسیار تُند و مُحکم داشت.  علی

ها باید مُصاحبه  ها در زندان مانده بودند، دادستانی هنوز هم اصرار داشت که آن اتهّام و بدونِ حُکم سال
گناه  ها بی بکنند تا آزاد شوند. این زندانیان هم با این استدالل که آن و اعالمِ انزجار در جمعِ زندانیان

اند، شرایطِ دادستانی برای آزادی را  هستند، اتهّامی ندارند، و در هیچ دادگاهی هم محکوم نشده
اوین، دادستانی  در زندانِ "اصالحات"ماندند. در این ایّامِ  چنان در زندان باقی می پذیرفتند و هم نمی

آمد و شرایطِ آزادیِ این زندانیان را  اصطالح کمی کوتاه می هم به "تا اطالّعِ ثانوی"تّا دربارۀ زندانیانِ ح
خواست که فقط  کرد. حاال، دادستانی از این زندانیان می تر می هم، البتّه به نظرِ خودشان، کمی آسان

کنند، امّا این زندانیان چنین شرایطی را مُصاحبۀ ویدیویی انجام بدهند و فُرمِ انزجارنامۀ کتبی را امضا 
دانستند. کمی بعدتر، دادستانی باز هم کمی  گناه می پذیرفتند، چراکه خودشان را کامالً بی هم نمی

نشینی کرد و درموردِ این گروه از زندانیان شرطِ آزادی را فقط امضای فُرمِ انزجارنامۀ کتبی قرار  عقب
ها شرطِ دادستانی را قبول نکردند و در  کردند و آزاد شدند، امّا اغلبِ آنای این فُرم را امضا هداد. عدّ

ای  پوزیسیون تشّکل و رهبری و خّطِ مشیِ پُختهٱزندان باقی ماندند. به نظرِ من، اگر جُنبش و 
مده بود، داد که این زندانیان از وضعیّت و شرایطِ نسبتاً بازی که پیش آ بایست رهنمود می داشت، می می
پوزیسیون از تشّکل و رهبری و خّطِ ٱهای  جایی که جُنبش و سازمان امّا از آن ره گیرند و آزاد شوند؛به

چنان  روهی یا فردیِ خودشان، هم، این زندانیان هم با تصمیمِ گندبهره بود مشیِ پُخته و سنجیده بی
 ماندند. ها باقی می التکلیف در زندانب

 
٣٦ 

 ان...زندانی بالغِ حُکم، و انتقالِا
را بعدازظهر صدا زدند و به  ٣های مُختلفِ سالُنِ  تعدادی از زندانیانِ اُتاق ، روزی٦٤اواخرِ آبانِ سالِ 
هران، و یکی دو ی بیگدلی، یاشار، داور، اُمید، مگاه بُردند؛ از اُتاقِ ما هم علی، مُحمّدعل زیرِهشتِ آموزش
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بالغِ حُکم در میان کردند که احتماالً موضوعِ ا ی میبین های اُتاق پیش نفرِ دیگر بیرون رفتند. باتجربه
های اُتاقِ ما هم آمدند، معلوم شد  گشتند. بچّه هایشان بر ساعت، زندانیان تدریجاً به اُتاق است. پس از نیم
اند. خُالصه، غُلغُله و شادیِ عجیبی در اُتاق برپا شد. درموردِ برخی از این زندانیان واقعاً  که حُکم گرفته

گرفتند؛ حّداقل در این مقطعِ زمانی، خطرِ  ها هم حُکم می حالی داشت که آن م جایِ شادی و خوشه
هران و اُمید که بودند. مثالً م ود که زیرِحُکمی ها یکی دو سال ب شد. برخی از این ها رفع می جانی از آن

اند. داور  ده سال گرفتهحال بودیم که هرکدام حُکمِ  خطرِ اعدام برایشان وجود داشت. بنابراین خوش
هشت سال، علی و مُحمّدعلی بیگدلی هرکدام شش سال و یاشار هم چهار سال حبس گرفتند. ما با 

دادیم و درمقابل، در طولِ  های افراد را اطالّع می های بغلی خبرها و میزانِ حُکم های مُورس به اُتاق ضربه
شویی، خبر و میزانِ محکومیّتِ دیگر زندانیان در  ستهای بغلی و یا موقعِ رفتن به د روز از طریقِ اُتاق

 کردیم. سالُن را تدریجاً دریافت می
آن شب در اُتاقِ ما جشنی برپا شد، چراکه برخی از خطرِ مرگ، حّداقل در این مقطع، جسته بودند و 

جُمهوریِ اسالمی حُکم گرفتن به  این خودش جایِ جشن گرفتن داشت. روشن بود که در زندانِ
در شان مُمکن بود  هر چه بود، در این مرحله برخی که جان ،امّا وجه تضمینی برای زنده ماندن نبود یچه

قولِ معروف، از این سُتون به آن سُتون فرجی بود. تلخیِ ماجرا  . بهندبود گریخته خطر باشد، از دامِ مرگ 
انسانی کرده بود که ما زندانیان از ای غیر گونه در این بود که جُمهوریِ اسالمی وضعیّت را در زندان به

گرفتیم، چراکه،  شدیم و جشن می حال می های ناعادالنه و بسیار سنگین هم خوش گرفتنِ محکومیّت
 تر از آب خوردن بود. اش، آسان ها در این نظام، و برای جالّدان گرفتنِ جانِ انسان

جا  ها در آن گاه بُردند.  این زیرِهشتِ آموزش دار را دوباره به فردایِ آن روز، تمامیِ این زندانیانِ حُکم
 ها در زندانِ گیِ آن مُالقاتِ خانواده رسید برای تنظیم و ترتیبِ ای را پُر کردند که به نظر می نامه پُرسش

هایشان آماده شوند.  جدید باشد. سپس به این زندانیان دستور دادند که صبحِ روزِ بعد با کلّیۀ وسیله
روند. خُالصه  حصار می قزل احتمالِ قوی به زندانِ شوند، و به ها مُنتقل می د که آنتقریباً روشن بو

هایشان را  برپا شد؛ زندانیان تا دیروقت وسیله ٣های سالُنِ  ای در همۀ اُتاق وجوش و غُلغُله جُنب
صبح خواب کردند.  شب تا  گذاشتند و یا خُداحافظی می ضمن با بقیّه قرارومدارهایی می بستند و در می

ها در زندان بسیار  ل بکنیم. اساساً جُداییدیگر د توانستیم از یک چراکه نمیرفت،  به چشمِ کسی نمی
ها هم در زندان عُمق و معنا و مفهومِ دیگری  ها و دوستی تر از بیرون بودند. رفاقت انگیزتر و دردناک غم

شد راحت به هرکسی اعتماد کرد، امّا وقتی  اسالمی، نمی جُمهوریِ ویژه در زندانِ داشتند. در زندان، به
خواست که آن را از دست بدهد، چراکه  وجه نمی شد، زندانی به هیچ عتمادی پیدا و ایجاد میچنین ا

جُمهوریِ اسالمی، آینده و عاقبتِ همه همواره ناروشن  اش کارِ آسانی نبود. در زندانِ دوباره پیدا کردن
کنیم؟ آیا اصالً اُمیدی به زنده ماندن، و فُرصتِ دیدارِ  دیگر را پیدا می همبود: آیا دوباره امکانِ دیدارِ 
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بایست جُدایی از دوستان و رُفقایمان را، که در آن وضعیّتِ  مُجدّدی وجود دارد؟ به هر صورت، می
فظی و جُمهوریِ اسالمی خُداحا پذیرفتیم. امّا در زندانِ تر بودیم، می دیگر نزدیک جهنّمی از فامیل به هم

 اندازه دردناک بود. بند بی جُدایی از دوست و رفیق و هم
ها حُکم داشتند و احیاناً به  شوند؛ آن ها از جهنّمِ اوین خارج می حال بودم که بچّه من از یک طرف خوش

دل و غمگین  شدند. از طرفِ دیگر، شدیداً افسُرده اش کمی بهتر از اوین بود مُنتقل می زندانی که وضع
صورتِ جمعی زیسته و حبس  ها به بندم، که با آن راه و هم فکر و هم ه از نخستین رُفقای همبودم ک

زدم و   هایی که قرار بود مُنتقل شوند، قدمی تکِ بچّه شوم. آن شب با تک کشیده بودم، جُدا می
انه و قابلِ ق باهم رفاقتِ صمیمیر گفتم. با علی، که در این اُتاها سفر به خ گویی کردم و به آن و گفت

ها یا بندهای  گذاشتیم تا اگر احیاناً در زندان عتماد و مُتقابلی پیدا کرده بودیم، قرارومدارهایی میا
دائم باشیم. من با مُحمّدعلی بیگدلی هم قدم  سِای هم بیُفتیم، بتوانیم غیرمُستقیم باهم در تماّ جُداگانه

بسیار شریفی بود و  بارزی باتجربه و انسانِزدم، و باهم خُداحافظی کردیم. مُحمّدعلی بیگدلی مُ
موقعِ خُداحافظی، مرا نصیحتی  اشت. من ارادتِ خاصّی به او داشتم.برانگیزی هم د تایشهای س خصلت

هرچند که عُمرِ "گاه در طولِ تجربۀ زندان آن را فراموش نکردم. خطاب به من گفت:  کرد که هیچ
فتخار گیِ ما به وُجودِ تو ا نی که همهخواهم بدا ، امّا میهکوتاه بودجا  آشنایی و دوستی و رفاقتِ ما تا این

مانندی هستی  ها و شخصیّت و تجربۀ بی ها و توانایی گی نظیر و با ویژه های کم کنیم. تو از آن ارزش می
اً گاه تو را فراموش نخواهیم کرد. حتم که در اختیارِ سازمانِ ما و کُلّ جُنبش قرار گرفته است. ما هیچ

دیگر برسیم.  امّا توصیۀ من به تو،  گیری، و من آرزو دارم که دوباره به هم زودی تو هم حُکم می به
ند، چراکه در آن است که مُواظب باشی تا دیگران تو را به چهره تبدیل نکن عنوانِ یک رفیق، این  به

راه با جمعِ  ه و همدانم که شرافتمندان خواهم و می رب خواهی رفت. هرچند میصورت حتماً زیرِض
خواهم که سعی  در عینِ حال، می ،امّا دهی میزندانیانِ سرِموضعی به مُبارزه و مُقاومتِ خودت ادامه 

فظ کنی، چراکه سازمانِ ما و کُلّ جُنبش به ت را برای جُنبش و برای سازمان حکُنی که خود
صُحبت  لی بیگدلی، که معموالً تودار و کماین نصیحتِ مُحمّدع ".هایی مانندِ تو نیازِ فراوان دارند انسان

 گاه در زندان آن را فراموش نکردم. ش داشت و من هیچهم بود، برای من بسیار ارز
خودمان خبری نداشتیم. تنها امرِ  ماندیم، از عاقبتِ کارِ رفتند و نه ما که می هایی که از اُتاقِ ما می نه آن

شدند. چند هفته پیش  داشتند و به زندانی دیگر مُنتقل می  میمُسجّل این بود که این رُفقا سرانجام حُک
حصار مُنتقل  قزل های دیگر، به زندانِ دار را از این سالُن و سالن هم گروهِ بزرگِ دیگری از زندانیانِ حُکم

زدیم که این گروهِ اخیر هم عازمِ همان زندان باشند. صبحِ روزِ بعد،  کرده بودند. بنابراین حدس می
ساعت هیاهو به پایان رسید و  هایشان بیرون بُردند. در عرضِ نیم یِ این زندانیان را با کُلیۀ وسیلهتمام

سکوت سالُن را فرا گرفت. در اُتاقِ ما هم سُکوتِ مُطلقی برقرار شد. در چنین شرایطی کسی حالِ 
فده یا بود و فقط هاال نسبتاً خلوت شده صُحبت کردن نداشت، چه برسد به کارهای دیگر. اُتاقِ ما ح

طورِ  ؛ بعد از پنج ماه که در این اُتاق بهبود ٦٤هیجده نفر زندانی در آن بودند. آن روز، اوّلِ آذرماهِ سالِ 
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حساسِ غُربت و تنهاییِ عجیبی بود که مانندِ دورانِ انفرادی ا کردیم، نخستین بار جمعی زندگی می
 داشتم.

اسماعیل حُسینی و علی مُحبّی و من در این اُتاق بودیم. البتّه من از رُفقای سازمانِ ما حاال فقط دارا و 
های دیگر در اُتاق هم  رضا تشیُّد و حمید رابطۀ صمیمانه و بسیار خوبی داشتم و با اغلبِ بچّه با علی

 گو کنم. در آغاز از و نسبتاً نزدیک بودم. در این دوره، فُرصتِ بیشتری داشتم که با دارا قدم بزنم و گفت
زد که در بازجویی بسیار پُخته برخورد کرده،  رفتار و برخوردِ او کمی جا خوردم. او تماماً دم از این می

زیرِ فشارِ زیادی نرفته و کُتکی نخورده، و بنابراین مجبور نشده که احیاناً کوتاه بیاید یا اطالّعاتی به 
اش در سازمان برایم روشن  ی و مسئولیّتضمنِ صحبت، وقتی موقعیّتِ تشکیالت بازجوها بدهد. تدریجاً در

شد، فهمیدم که رابطِ او، حُسین صدرایی، در بازجویی مسئولیّتِ تمامیِ کارهای هسته را به عُهده گرفته 
و کامالً از دارا رفعِ مسئولیّت کرده است. چون دارا از نظرِ تشکیالتی هم مسئولِ هیچ فردی نبود، 

، در رابطه با درواقعکنند.  اش  شار بگذارند و احیاناً شکنجهاو را زیرِ ف بنابراین دلیلی نداشت که بازجوها
سئولِ آمد. حُسین صدرایی م ها بررویِ حُسین صدرایی وارد می ها، بیشترین فشار در بازجویی هستۀ آن

بود، که درزمینۀ فرستادنِ کادرهای رهبری و دیگر اعضای سازمان به  "عزامگروهِ ا"ای به نامِ  کمیته
خارج از کشور فعالیت داشت. با دستگیریِ حُسین صدرایی و دارا، و فرارِ عُضوِ دیگرِ کُمیته، دیگر دلیلی 
برای فشار آوردن به دارا وجود نداشت. برخوردِ شُجاعانۀ حُسین صدرایی با بازجوها و روحیّۀ باال و 

شدند که فشار و  بب میس  های دیگرش، همه چنین اطالّعات و مسئولیّت شخصیّتِ خاّصِ او، و هم
 شکنجۀ زیادی بر او وارد شود.  

غیراز این برخورد و رفتار، درکُلّ، دارا فردی متین و آرام و ازنظرِ سیاسی پُخته و باتجربه بود. فوقِ 
های امریکا داشت. من و او قرار گذاشتیم که، در صورتی که حُکم  لیسانسِ اقتصاد از یکی از دانشگاه

های مربوط به ساختارِ اقتصادیِ ایران کارِ مُشترکی در  نتقل شویم، روی برخی از مسألهبگیریم و باهم مُ
 زندان بکنیم.

 
٣٧ 

رضا تشیُّد را هم صدا زدند و بیرون بُردند. او قبالً یک بار دادگاه رفته بود و بعد از  اوایلِ آذرماه روزی علی
ها  دتی و ایدئولوژیک بحث کرده بودند. آنهای عقی آن هم مسئوالنِ زندان چند بار با او سرِ مسأله

اش هم که  ضمن، خانواده اش را بگیرد. در دادند تا تصمیمِ نهایی اصطالح فُرصتِ مُطالعۀ بیشتر به او می به
کردند که او را از خطرِ مرگ برهانند. خُالصه، صبح ساعتِ ده  شدیداً مذهبی و بانُفوذ بودند، تالش می

ما مشغولِ ناهار خوردن بودیم، به اُتاق برگشت. ظاهراً برای دو ساعت او را در رفت ولی ظُهر موقعی که 
گاه نگه داشتند و درنهایت هم به او گفتند که ناهارش را در اُتاق بخورد و بعدازظهر  زیرِهشتِ آموزش
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مشغولِ اش شدیداً  هنهار بینِ من و حمید نشسته بود، ذبرای رفتن به دادگاه آماده باشد. سرِ سُفرۀ نا
خواهد موضوعی را با من و حمید مطرح کند و نظرِ  خورد.  باالخره گفت که می دادگاه بود و غذایی نمی

تایی باهم تشکیلِ جلسه دادیم.  مطرح  ای از اُتاق سه ما را جویا شود. از سرِ سُفره بُلند شدیم و در گوشه
ن بار، از او خواهند خواست که توبه کند و احتمالِ قوی در این دادگاه، و شاید هم برای آخری کرد که به

خواست نظرِ ما  نماز بخواند و تن به مصاحبه بدهد و مارکسیسم را رد کند و به آغوشِ اسالم برگردد. می
چنین  اش، و هم که با توجّه به سابقه و شخصیّت و موقعیّت خواست بداند  را در این باره بداند. یعنی می

یِ زندان و جامعه و سطحِ جُنبش و غیره، به نظرِ ما چه رفتار و برخوردی در این با توجّه به وضعیّتِ کنون
دیگری در کار باشد، برای هر  انسانِ شرایط مُناسب است. در چنین موردهایی، وقتی پایِ مرگ و زندگیِ

دُشوار و امری بسیار  راستی ها و اظهارِ نظر کردن به گونه پُرسش فردِ صادق و مسئول پاسُخ گفتن به این
و  ،مایتِ فکریِ صادقانه و رفیقانۀ ما نیاز دارددانستیم که او به ح هردویِ ما میامّا  پیچیده است؛

 گیریِ دُشوار او را یاری کنیم.   دیدیم که در این تصمیم بنابراین خود را مُوظّف می
زندان ایجاد شده و فضایِ  خُالصۀ پاسُخِ هردویِ ما چنین بود: با توجّه به تغییری که اخیراً در وضعیّتِ

باشد، به نظرِ ما زندانیان فُرصت و امکانِ بیشتری برای مانوور  آن بیشتر سیاسی و کمتر ایدئولوژیک می
اند. بنابراین، توصیۀ ما نرمش و انعطافِ  های عقیدتی پیدا کرده های تاکتیکی رویِ مسأله و حرکت

به چند نکته نیز توجه داشته ه بر آن، تو بهتر است های ایدئولوژیک است. عالو تاکتیکی بر سرِ مسأله
ها هستی.  گونه مسأله که حتماً بگویی که هنوز در حالِ مُطالعه و تحقیقِ بیشتر سرِ این یکی این باشی.

و باالخره، توبه نکردن و نماز نخواندن را  ی.گیریِ صریحِ ایدئولوژیک پرهیز کن که از موضع دیگر این
های فکریِ خودت،  ها و مشکل هایی قطعی برای سئوال که تا یافتنِ پاسُخ یگونه توجیه کن این
خواهی به این کارها تُظاهر بکنی. درموردِ اصلِ قضیّه، یعنی مُصاحبه و اعالمِ انزجار، توصیۀ ما این  نمی

 را نپذیری.    وجه آن است که در این رابطه مُقاومتِ سرسختانه بکنی و به هیچ
ما این بود که، در چنین اوضاع و احوالی، هدفِ رژیم از گرفتنِ مُصاحبه و اعالمِ انزجار  تحلیلِ هر سه نفرِ

چنین تخریبِ روحیّۀ مُقاومت در  که هم برداریِ سیاسی و اجتماعی بل تنها بهره از کسانی مانندِ او نه
باید سرِ  ئولوژیک، میهای اید زندان است. بنابراین، ما دوتا مُعتقد بودیم که او ضمنِ مانوور سرِ مسأله

گی کرده بود. با  طوری که سه سال در انفرادی ایستاده مسئلۀ مُصاحبه و اعالمِ انزجار بایستد، همان
اش را نجات دهد، بدونِ  کوچکی وجود داشت که بتواند جان مکانِها ا ها و تاکتیک ستنِ این نُکتهکار ب به

 مه بخورد، و یا آلتِ دستِ رژیم بشود. اش لط و انسانیّت  که شخصیّتِ فردی و سیاسی این
به هر صورت، او بعدازظهر بیرون رفت و شب به اُتاق برگشت. ظاهراً نوبتِ دادگاه به او نرسیده بود و 
گفته بودند که چند روزِ دیگر او را دوباره خواهند خواست. البتّه تا زمانی که من در آن اتاق بودم، هنوز 

گوهردشت حمید را دوباره  ها بعد، وقتی در زندانِ گاه نخواسته بودند. سالداد بعدیِ او را برای نوبتِ
رضا تشیُّد چندین روز بعد از رفتنِ من از آن اُتاق به دادگاه رفت. ظاهراً در همان  گفت که علی دیدم، می

  ٤٥و باالخره هم حبسِ ابد گرفت. ،کردیم برخورد نمود  چهارچوبی که باهم صحبت



  249   نشیبرفرازوجلد نخست؛ راه پُ

 

 
٣٨ 

 حصار... قزل به زندانِ من، و انتقال میّتِمیزانِ محکو
های مُختلف صدا زدند؛ از اُتاقِ ما هم من و دارا را  دوباره تعدادِ زیادی را از اُتاق ،٦٤یازدهُمِ آذرماهِ سالِ 

اش  بُردند جلوی میزی که فردی پُشت یکی می گاه، زندانیان را یکی بیرون بُردند. در زیرِهشتِ آموزش
گاه و  ی مرا صدا زدند، از جلویِ پاسدارِ پیر حاجی موسوی، که مسئولِ داخلیِ آموزشنشسته بود. وقت

جا نزدیکِ میز ایستاده بود و با لهجۀ غلیظِ آذری با شوخی و  ظاهراً اهلِ خلخال بود، عُبور کردم. او آن
سیار تیز و فرستاد. معروف بود که این پیرمردِ ب گرفت و جلو می گویان زندانیان را تحویل می متلک

رسید، را فردفرد با  طورِ مُتوسّط تعدادشان به چندهزار نفر می گاه، که به زندانیانِ آموزش ِ  باهوش تمامی
کرد و سیگارِ بدونِ  داشت. پیرمرد مُرتّب سُرفه می شناخت و همه چیز را هم به خاطر  اسم و با قیافه می

ایت کرد. پُشتِ میز کسی نشسته بود که ظاهراً از دطرفِ میز ه به هر حال، او مرا بهکشید.  فیلتر می
به هر زندانی، وقتی که میز ایستاده بود.  آمد. حاجی موسوی هم کنارِ بخشِ اجرای حُکمِ زندان می

انداخت و  ای می دادند تا امضا کند. در عینِ حال، حاجی موسوی هم مزّه شد، برگی می بالغ میاش ا حُکم
الصه، مردِ مسئولِ احکام برگی جلویِ من گذاشت تا امضا کنم. نگاه کردم و کرد. خُ می  با زندانی شوخی

ام. برگ را امضا کردم و در بخشِ اعتراضِ آن هم، درموردِ  دیدم که به پانزده سال حبس محکوم شده
قدر حُکم  اُفتادم، حاجی موسوی پُرسید که چه دادگاه، اعتراضِ خودم را نوشتم. وقتی راه می حُکمِ

خُدا برکت بدهد. زمانی که برای آزاد شدن بیایی، من "ام؟ جواب دادم پانزده سال. گفت:  گرفته
آیم، ولی مُطمئن نیستم که شُما تا آن  من روزی برای آزاد شدن می"جواب دادم:  ".ات بینم جا می همین

 ".زمان دوام بیاورید
ای در اُتاق برپا شد.  لهام، غُلغُ س گرفتهکه پانزده سال حب محضِ اعالم کردنِ این به اُتاق که برگشتم، به

ام و خطرِ مرگ فعالً برطرف شده است. بالتکلیف نماندن و  که حبس گرفته حال بودند از این همه خوش
کوبی و جشن  حُکم گرفتن در جُمهوریِ اسالمی، هرچند که میزانِ حُکم ناعادالنه هم باشد، جایِ پای

ت، معلوم شد که شش سال حُکم گرفته است. من و دارا حاال افرادِ گرفتن داشت. دارا هم به اُتاق برگش
گاه  دارهای سالُن را در زیرِهشتِ آموزش دار در این اُتاق بودیم. عصرِ روزِ دوازدهمِ آذر، تمامیِ حُکم حُکم

ی بعد دادند پُرکردیم که ظاهراً برای ترتیب دادن و تنظیمِ مُالقات در زندانِ جمع نمودند. سپس فُرمی
های خودمان جهتِ انتقال آماده باشیم. آن  گاه اعالم کردند که صبحِ زودِ روزِ بعد با کلّیۀ وسیله بود. آن

ماندند. تلخیِ این  بندانی که در اُتاق می شب باز مراسمِ خُداحافظی بود و قرارومدار گذاشتن با رُفقا و هم
بعد، پس از صبحانه، برای انتقال آماده بودیم.  من و  راه بود. صبحِ زودِ روزِ ها با من هم ها تا مدّت جُدایی

زدیم که دیگر رُفقای سازمانیِ  دانستیم که احتماالً مُدتّی را باهم خواهیم بود. حدس می دارا دیگر می
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ها نخواهیم دید. صبح وقتی ما را صدا زدند، با همه روبوسی و خُداحافظی  خودمان را به این زودی
امیدوار کنم. به علی مُحبّی   ه اسماعیل حُسینی روحیّه بدهم و او را به زندگیکردیم. من سعی کردم ب
پیوندد. سپس من و دارا اُتاق را ترک کردیم و  گیرد و به ما می زودی حُکمی می هم گفتم که احتماالً به

 گاه شدیم. های خودمان روانۀ زیرِهشتِ آموزش با وسیله
وکنار نشسته  هایشان در هر گوشه پا بود. زندانیانِ زیادی با وسیلهای بر گاه غُلغُله در زیرِهشتِ آموزش

دادند. البتّه  ها  تحویل می بودند. ابتدا نگهبانان اموالِ زندانیان را، که هنوز در اختیار داشتند، به آن
عدی نامۀ رانندگی و شناسنامه و غیره را تحویلِ مسئوالنِ زندان ب گفتند که مدارکی از قبیلِ گُواهی می

هایی مانندِ کمربند و کفش و کتاب و مجّله و از این قبیل چیزها را به خودِ  خواهند داد، امّا وسیله
اوین را با خود  های زندانِ چنین اعالم کردند که اجازه نداریم وسیله ها هم دادند. آن زندانیان تحویل می

ها  عتمادی به این حرفخواهند داد. امّا ما ارا به ما  ی الزمها جدید تمامیِ وسیله ببریم، چراکه در زندانِ
گی کشیده  ست کرده و رویش مالفۀ خانهاز پتوهای زندان دُر نداشتیم، بنابراین تُشکِ خودمان که

 دادیم. بودیم، را تحویل نمی
گاه آورده و در زیرِهشت جمع کرده بودند. زندانیان گاه آشنا  های مُختلفِ آموزش زندانیان را از سالن

کردند. طبعاً هدفِ زندانبان این بود که در این  زدند و اطالّعاتی مُبادله می آمدند و باهم گپ می درمی
گروهِ انتقالی از هر تیپی را جا بدهد. تدریجاً معلوم شد که تعدادی نادم و توّاب هم از بندهای مُختلف 

جدید برسیم و  که به زندانِ تا این حتیاط کردن بودحُضور دارند. بنابراین، اصل بر ادر این گروهِ انتقالی 
گاه سوارِ دو اُتوبوس  جا بیُفتیم. به هر صورت، پس از چندی ما را راه انداختند و در بیرونِ آموزش

 کردند. من و دارا در روی یک صندلی کنارِ هم نشستیم.  
الی آخر. تا اتوبوس  ریش، و راه هستیم؛ پیر و جوان، باریش و بی های مُختلفی هم مُتوجّه شدم که با تیپ

داخلِ اُتوبوس  راننده یا پاسدارِ نگهبانِ "؟آقا سیگار بکشیم حاج"راه اُفتاد، صدای زندانیان بُلند شد: 
اوین خارج  که اُتوبوس از زندانِ پس از آن ".نوبت، تا دود بقیّه را اذیّت نکند بکشید ولی به"جواب داد: 

بندها را برداریم و  دارِ داخلِ اُتوبوس دستور داد که چشمشد و به خیابانِ بیرونِ زندان رسید، پاس
ویژه به تماشای مردم  ها، و به ها و ساختمان های اُتوبوس را هم باز کنیم. من به تماشای خیابان پرده

شد که بیرونِ زندان و مردم را ندیده بودند. اُتوبوس  پرداختم. اغلبِ زندانیان شاید یکی دو سالی می
احتمالِ قوی  دانستیم که مقصد به طرفِ کرج ادامه داد. همه می هران خارج شد و راهش را بهباالخره از ت

 حصار است. قزل زندانِ
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 "اصالحات"حصار در دورانِ  قزل فصلِ پنجُم: زندانِ
   
 
١ 

 : در زیرِهشتِ واحدِ سه... ١٣٦٤آذرماهِ سالِ 
بیل ، الغراندام و بدونِ س ساله حُدوداً چهل  سالِ اُتوبوسِ ما تازه از شهرِ کرج رد شده بود که زندانیِ میان

پچی کرد و  طرفِ جلویِ اُتوبوس رفت. درِگوشِ پاسدار پچ  شُده، بُلند شد و به و با سر و صورتِ تازه اصالح
هر بیرون رفت و پس خود برگشت. اُتوبوس از خُروجیِ مهرشنشنید سرِ جایِ  ظاهراً چون جوابِ مُثبتی

بندها را  حصار رسید. پاسدارِ داخلِ اُتوبوس دستور داد که دوباره چشم قزل از چندی به منطقۀ زندانِ
ت دهند، و پاسدار هم زیادی سخ دیّتِ زیادی این کار را انجام نمیم. مُتوجّه شدم که زندانیان با جبزنی
زده بودند و از باال و پایینِ آن به تماشای بیرون  بند را فُرمالیته  ها چشم گیرد. درواقع، اغلبِ بچّه نمی

داد  حصار حبس کشیده بود، توضیح می قزل در سابق ظاهراً در زندانِ  مشغول بودند. یکی از زندانیان، که
 کنند.   بند نمی استفاده از چشم، زندانیان را مجبور به "عادّی"که در این زندان، در حالتِ 

چنین قسمتی از دفترِ  های پاسداران و کارکُنان و هم در بخشِ بُزرگی از مُحوّطۀ بیرونِ زندان، خانه
صارِ بُلندِ اطرافِ زندان رسید و ن منطقه رد شد و بعد به بیرونِ حاداریِ زندان قرار داشت. اُتوبوس از ای

سال دوباره به جلوی اُتوبوس رفت و این بار پاسدار به او اجازه داد که  انجا توّقُف کرد. زندانیِ می در آن
از اُتوبوس پیاده شود. معلوم شد که نیاز به قضایِ حاجت داشت. پُشتِ درختی رفت و کارش را کرد و 
 چند دقیقه بعد به اُتوبوس برگشت. یکی از زندانیان یواشکی اشاره کرد و گفت که او بابک زهرایی، دبیرِ

 حزبِ کارگرانِ سوسیالیست )تروتسکیست( است.
 ٣شد. اُتوبوسِ ما در مقابلِ دروازۀ واحدِ شُمارۀ  حصار از سه واحدِ مُجزّایِ کنارِ هم تشکیل می قزل زندانِ

ضمن، هم دفترِ مرکزی و هم مسئولِ  هر واحدی استقاللِ نسبی و مسئولِ خودش را داشت. در٤٧ایستاد.
 ٣مُستّقر بودند. به هر حال، اُتوبوس در بیرونِ دروازۀ واحدِ  ٣اش در همین واحدِ  کّلِ زندان و کارمندان

حصار به داخلِ اُتوبوس آمدند و آمارگیری کردند و پس از  قزل مُنتظر ماند. باالخره، مسئوالنِ زندانِ
یِ ساختمانِ واحدِ ها از دروازه گذشتند و در جلوی وُرودیِ اصل تشریفاتِ اداری اجازۀ وُرود دادند. اتوبوس

ای که به دفترِ مرکزی معروف بود، نگه داشتند.  نخستین چیزی که نظرم را جلب کرد  و مُحوّطه ،٣
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ای( که در سمتِ چپِ ما بود. از دیوارِ بیرونیِ واحد به  تونلِ بُزرگی بود از جنسِ فایبرگالس )فیبرِ شیشه
کننده بود.  های مُالقات رود و خُروجِ خانوادهل مسیرِ وُشد. ظاهراً این تون آن مُتصّل میساختمانِ 

 نداشتند.   رسی  گونه دست دیدند و به مُحوّطۀ داخلی هم هیچ ها داخلِ زندان را نمی که آن طوری
ها پیاده کردند و با  مان از اوین، ما را از اُتوبوس باالخره، پس از گذشتنِ چندین ساعت از زمانِ حرکت

جا رویِ زمین نشاندند. تعدادِ زیادی پاسدار حُضور  بزرگی نمودند. در آنصف داخلِ زیرِهشتِ بسیار 
این سالُنِ انتظار، چندین اُتاق و دفترِ کار موجود بود. باالی درِ  کردند. دوُروبرِ داشتند که ما را کُنترل می

و  اُتاقِ مسئولِ زندان سرِ نگهبان،هایی مانندِ ناهارخوری، نمازخانه، دادیاری، اُتاقِ اف ها عُنوان این اُتاق
شنه بودیم و نیازِ شدیدی داشتیم که هرچه زودتر به تگی گُرسنه و  خورد. ما همه غیره به چشم می

های زندانیان فوری باال رفت و سروصدای زیادی راه اُفتاد. پاسدارها  شویی برویم. خُالصه، دست دست
ای نانِ لواش و کمی پنیر هم به  بعد از مُدتّی، تکهّ نوبت توالت بروند. باالخره اجازه دادند که زندانیان به

 هر زندانی دادند.
و  "خالِد"نشست، نامش  من شروع کردم به آشنا شدن با زندانیانِ دوُروبرم. کسی که طرفِ چپِ من می

 باشد. به اتهّامِ هواداری از گروهِ کوموله گناه می گفت رانندۀ تریلی بوده و بی اهلِ کُردستان بود. می
ام به او  هایی کلّی دربارۀ خودم و اتهّام دستگیر و به ده سال حبس محکوم شده بود. من هم مطلب

غریبی نبود. بسیاری از زندانیان معموالً  و دانست، چیزِ عجیب گناه می که او خودش را بی گفتم. این
دم. در همان حالی که گیرِ قضیّۀ او نش کردند، بنابراین من زیاد پی طور مُعرّفی می خودشان را همین

کردند و اجازه  خوردیم، برخی از زندانیان دست بُلند می نشسته بودیم و نان و پنیرمان را می
خواستند که وُضو بگیرند و نماز بخوانند. این افراد عُموماً زندانیانِ مذهبیِ واقعی )از مُجاهدین و  می

ای  بودند که پس از دستگیری در مرحله نیانِ چپ های مذهبی( بودند و یا احیاناً برخی از زندا دیگر گروه
کردند. ازجُملۀ کسانی که بُلند شدند و رفتند تا نماز بخوانند، همین خالِد بود  شروع به نماز خواندن می

 نشسته بود. من  که در کنارِ
مُتوالی  های در ردیف ، مانندِ امتحانِ کُنکور،٣وطویلِ واحدِ  بعدازظهر همۀ ما را در کُریدورِ عریض

جدید پُر  ما در زندانِ مۀ کتبی بود کهنا دادند که پُر کنیم. این نخستین پُرسش نشاندند و فُرمی
نامیدند.  می٤٨ "گوش و حلق و بینی"نامه را برخی از زندانیانِ قدیمی فُرمِ  کردیم. این نوع پُرسش می

ها هم به  . یک سِری از سئوالکراری درموردِ دستگیریِ زندانی داشتهای ت این فُرم یک سری سئوال
اند یا نه؟ آیا  اند یا نه؟ آیا زندانی شده که: آیا سیاسی بوده شد. مانندِ این اعضای خانوادۀ زندانی مربوط می

های سیاسیِ زندانی بود.  ها هم دربارۀ موضع ری از سئوالیا نه؟ و الی آخر. باالخره، یک ساند  اعدام شده
جُمهوریِ اسالمی را قبول داری یا نه؟ آیا گروهِ سیاسیِ خودت را قبول داری یا  از این قبیل که: آیا نظامِ

 ای یا نه؟ و الی آخر.   نه؟ آیا حاضر به مُصاحبه و اعالمِ انزجار هستی یا نه؟ آیا توبه کرده
. کردم های بعد از دستگیری، این نخستین باری بود که من چنین فُرمی را پُر می پس از پایانِ بازجویی

ای از همان چیزی که قبالً در بازجویی و بازپُرسی  خُالصه، چنین پاسُخ دادم: در بخشِ اوّل، خُالصه
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های مربوط به مُالقات قبالً فقط  ام، من در زندان در فُرم گفته بودم را نوشتم. درموردِ اعضای خانواده
تن از خواهران  شترک فقط اسامیِ سهنوشتم. در کُمیتۀ مُ اسامیِ بعضی از خواهران و برادرانِ خودم را می

عنوانِ افرادِ غیرسیاسی مُعرّفی کردم، در اوین هم نامِ همۀ برادران جُز  و برادران را نوشتم و همه را هم به
جا  خواستم نامِ همه را بنویسم. به این دلیل که، اوالً این نوشتم. حاال، برای نخستین بار میدو نفرشان را 

جا بهتر و بازتر است، و باالخره هم  گاه، ثانیاً اطالّع داشتم که شرایط در این بازداشت دیگر زندان بود و نه
ام، که ابتدا در  جا وجود داشت. نامِ یکی از برادران که امکانِ مُالقات برای خواهران و برادران در این این

هم برای نخستین بار در کشید، را  تبریز حبس می شهرِ خوی و سپس اُرومیّه و حاال در زندانِ زندانِ
های بخشِ سوّم هم نوشتم که من مُخالفِ سیاسیِ حُکومت هستم،  جا مطرح کردم. درموردِ سئوال این

ام قبول دارم، حاضر به مُصاحبه و اعالمِ انزجار  مشی و برنامۀ سازمانِ خودمان را تا زمانِ دستگیری
 م.خوان بینم، و نماز هم نمی نیستم، دلیلی برای توبه نمی

 ٣ها کردند و از مُحوّطۀ واحدِ  باالخره، حُدودِ ساعتِ چهارِ بعدازظهر دوباره ما را سوارِ همان اُتوبوس
ها دوباره مُنتظر  بُردند. جلویِ دروازۀ این واحد اُتوبوس ١طرفِ واحدِ  بیرون آوردند و به سمتِ شُمال و به

گاه  یفاتِ اداری، اجازۀ وُرود بدهند. آنشدند تا مسئوالنِ واحد، پس از سرشُماری و کُنترل و تشر
و در جلویِ وُرودیِ اصلیِ ساختمانِ این واحد ایستادند. بعد همۀ  شدند، ١ها داخلِ مُحوّطۀ واحدِ  اُتوبوس

جا مسئوالن و پاسدارانِ واحد دستور دادند  هایمان به داخلِ زیرِهشتِ اصلیِ واحد بُردند. آن ما را با وسیله
کردیم که اگر  داشتیم. فکر می ها را نگه  ودمان را تحویل بدهیم. بسیاری از ما ولی آنبندهای خ که چشم

حاال دیگر ما  که این اش  کنیم. خُالصه بند باشد، مالِ خودمان را استفاده می در آینده نیازی به چشم
با  ،١واحدِ  معاونِ کّلِ زندان و مسئولِ ،"انصاری" ده و مُنتظر بودیم. در همین موقعباز ایستا چشم

ای پاسدارِ جوان و همعنا بود. عدّ  تمام ودُمِ به شاخ اش ظاهر شد. او یک الت و لُمپن و غولِ بی دارودسته
جا   دیدم که چندین زندانی را آن کردند. می راهی می سال و پیر هم دوُروبرش را گرفته و او را هم میان

که اسم و رسمِ همۀ  اند. به هر حال، پس از آنداشته پا نگه عنوانِ تنبیهی، سرِ ای، رو به دیوار، به در گوشه
ما را در دفتری ثبت نمودند، برخی از زندانیان را جُدا کردند و بُردند. یک گروهِ بزرگِ نزدیک به پنجاه 

وطویلِ واحد به صف کردند. مجموعۀ ساختمانیِ این واحد،  نفرمان را هم، در همان اوّلِ کُریدورِ عریض
های گوناگونی در هردو طرفِ کُریدورِ طویلِ اصلی  ه ولی بسیار طوالنی بود؛ بندها و ساختمانطبق یک

 کردند.   آمد می و قدر طوالنی بود که پاسدارها با دوچرخه در داخلِ آن رفت قرار داشتند. کُریدور آن
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٢ 
 )بندِ قرنطینه( در واحدِ یک...پنج بندِ 

را راه انداختند. پاسداری در سمتِ چپِ کُریدور درِ سوّم یا چهارم، که باالخره، گروهِ پنجاه نفریِ ما 
و سپس ما را داخلِ آن بند  ددرون در را باز نمووشته شده بود، را زد. کسی از ن "٥سالُنِ "باالیش 

کردند. یعنی همۀ ما پنجاه نفر را در زیرِهشتِ کوچکِ بند چپاندند. درواقع، سه چهار زندانیِ توّاب 
ای سالُنِ این بند را از زیرِهشتِ کوچکِ  لِ این بند بودند و ما را تحویل گرفتند.  یک درودیوارِ میلهمسئو

های آهنی، از سروکولِ هم باال  دیگر در داخلِ بند و پُشتِ میله کرد. پنجاه تا شصت زندانیِ آن جُدا می
کردم. در  سّ میجیبی را در صدایشان ححالیِ ع خوشدلیلی، شادی و  رفتند تا بتوانند ما را ببینند. به می

دادند  ها دستور  نوشته شده بود. پاسدارها و توّاب "نمازخانه"طرفِ راستِ زیرِهشت دری بود که باالیش 
رفتن  ینِاخلِ اُتاقِ نمازخانه شویم. در حهایمان را در داخلِ زیرِهشت رها کنیم، و خودمان د که وسیله

دم که بعضی از زندانیانِ داخلِ بند احیاناً از همان گروهی هستند که یکی دو به اُتاقِ نمازخانه، مُتوجّه ش
ها توانستم علی و مُحمّدعلی بیگدلی  گاهِ اوین مُنتقل شدند. در بینِ آن در آموزش ٣هفته پیش از سالُنِ 

ر هر را تشخیص دهم. چه شادی و سُرورِ عجیبی به من دست داد. د ٣در سالُنِ  ٦٤و یاشار از اُتاقِ 
 صورت، همۀ پنجاه نفرمان را داخلِ نمازخانه کردند و کیپِ هم نشاندند.  

سمی ضعیف بود. من با او سالم و علیکی هایت الغر و قدبُلند، و ازنظرِ جن دستیِ من فردی بی زندانیِ بغل
رو و  کردم و باهم آشنا شدیم. نامش حیدر زاغی، از زندانیانِ گروهِ راهِ کارگر، انسانی بسیار خوش

گفت که در زمانِ حاج داوود رحمانی دو سالی در این زندان حبس کشیده است. ظاهراً  بود. می  صمیمی
گرداندند. حیدر  حصار برمی دلیلی دوباره داشتند او را به قزل بعدها به اوین مُنتقل شده بود، و حاال به

 داد که در زندانِ ان توضیح میزاغی که باتجربه و آشنا به وضعیّتِ این زندان بود، به من و دیگر
کرد که  بینی می ضمن پیش های باسابقه مسئولیّتِ بندها را به عُهده دارند. در حصار هنوز هم توّاب قزل
ها  های ما در داخلِ بند را تعیین و مُشخّص خواهند نمود. چند دقیقه بعد، توّاب سلّولزودی  ها به توّاب

 که باالخره نوبت به من هم رسید.   آوردند، تا این بیرون  زندانیان را دوتا دوتا از نمازخانه
های من بودند.  ها مشغولِ بررسیِ وسیله وقتی از نمازخانه بیرون آمدم، در داخلِ زیرِهشت دو نفر از توّاب

تابی در کردیم. پُرسید که آیا ک صدا می "علی اُستوار"بود، که بعدها ما او را  "علی"ها  نامِ یکی از آن
اصطالح داخلِ ساک  های من کرد و به هایم دارم؟ من جوابِ منفی دادم.  دستی توی وسیله وسیله تویِ

گشت، سپس مرا به اُتاقِ مسئولِ بند بُرد. این اُتاق در زیرِهشت و در ضلعِ مقابلِ نمازخانه قرار   را کمی
اند.  نشسته اُتاق روی زمین های مسئولِ بند در دو گوشۀ داشت.  وقتی وارد شدم، دیدم دو نفر از توّاب

وارد نشسته بود. علی اُستوار اشاره کرد که من هم جلوی توّابِ  یکی از زندانیانِ تازه ها جلوی یکی از آن
س با مسئول ابتدا فُرمِ کوچکی به من داد تا تکمیل کنم. مُشخصّاتِ زندانی و راهِ تماّ دیگر بنشینم. توّابِ

 رسید که برای تنظیمِ مُالقات باشد.   ظر میخواستند، و به ن خانواده را می
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نشسته بود.  کردم، گوشم به آن زندانیِ دیگر بود که جلویِ توّابِ دوّمی  در عینِ حالی که فُرم را پُر می
شنیدم که زندانیِ  بار می نامِ این زندانی فرشاد و از هوادارانِ سازمانِ مُجاهدینِ خلق بود.  برای نخستین

اوین شنیده بودم  داد. البتّه قبالً در زندانِ را می "مُنافقین"جوابِ  "اتهّام؟"پُرسشِ  مجاهدی درمقابلِ
دربُردۀ  به مسئوالن زندانیانِ جان ،٦٠ها در سالِ  که بعد از کُشتار و سرکوبِ هوادارانِ مُجاهدین در زندان

ها  مُعرّفی کنند. اگر آن "مُنافقین هوادارِ"یا  "مُنافق"عنوانِ  کردند که خودشان را به مُجاهد را مجبور می
هوادارِ سازمانِ مُجاهدینِ "، و یا "مُجاهدِ خلق"، "مُجاهد"، "هوادارِ سازمان"، "هوادار"خودشان را 

و مُمکن بود که برایشان خطراتِ شدند  شدّت تنبیه و به بازجویی فرستاده می کردند، به مُعرّفی می "خلق
هوادارانِ سازمانِ مُجاهدین این نوع اعالمِ هُویّتِ ، ٦٠ت، پس از سالِ داشت.  به هر صور دّی درپِی میج

 نشینیِ تاکتیکی، پذیرفته بودند.   عنوانِ یک عقب سازمانی را اجباراً، و به
اتهّام، از فرشاد پُرسید که آیا قبالً هم زندانی بوده است یا نه؟ فرشاد جوابِ  توّابِ مسئول، پس از سئوالِ

مورد فقط من در این "اب پُرسید که چرا او دوباره دستگیر شده است؟  فرشاد جواب داد: مُثبت داد. توّ
توّاب  ".ام، مجبور نیستم به تو جوابی بدهم ها داده ام را هم به آن که جواب گو هستم به دادگاه پاسخ

شود، و نه  میآن هم به دادگاه مربوط "فرشاد جواب داد:  "؟این دفعه ظاهراً مُسلحّ هم که بودی"گفت: 
سپس، توّاب از میزانِ محکومیّتِ فرشاد پُرسید؛ جواب داد که هفت سال محکوم شده است. در  ".به تو

من "فرشاد پاسُخ داد:  "؟ای؟ حاضری به بندِ جهاد بروی توبه کرده آیا"آخر توّاب از فرشاد سئوال کرد: 
درنهایت، توّاب به او گفت که  ".روم د هم نمیکنم، و به بندِ جها کاری در زندان نمی مانندِ تو نیستم، هم

 برود. ٩شُمارۀ  سلّولِهایش را بردارد و به  وسیله
هایی کرد. ابتدا  که فُرم را پُرکردم از من هم سئوال روی من نشسته بود، پس از آن توّابِ مسئولی که روبه

خوانم و حاضرم  آیا نماز می ام را پُرسید، که جواب دادم. سپس پُرسید که اتهّام و میزانِ محکومیّت
شما که "مُصاحبه کنم و به بندِ جهاد بروم یا نه؟ من به همۀ این موردها جوابِ منفی دادم. بعد گفت: 

در جواب  ".شوید کاری کنید، خیلی زودتر آزاد می تخصّص دارید اگر به بندِ جهاد بروید و با برادران هم
شود و  پُرسید، چرا؟ گفتم به خودم مربوط می ".دهم یوجه تن به چنین کاری نم من به هیچ"گفتم: 

بروم. من از اُتاق بیرون آمدم  ٧شُمارۀ  سلّولِهایم را بردارم و به  ربطی به او ندارد. دستور داد که وسیله
ایِ بینِ زیرِهشت و سالُنِ بند را باز کرد تا من واردِ بند بشوم.  هایم را برداشتم. توّابی درِ میله و وسیله

پُرسی  ام آمدند. روبوسی و احوال ستقبالاشناختند، به  ها مُنتظر بودند و مرا می ندانیانی که پُشتِ میلهز
ای برپا شد. فقط ده روز بود که علی و مُحمّدعلی بیگدلی و یاشار از من  صورت گرفت و غوغا و هنگامه

بند  دان از نزدیک و بدونِ چشمجدا شده بودند، ولی برخی دیگر از رُفقا را اوّلین بار بود که در زن
گرمی بغل کردیم و بوسیدیم. برخی رُفقای دیگر نیز  دیگر را به جا بود. هم دیدم. رفیق عبدی هم این می
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ها هم روبوسی کردم و گپِ کوتاهی زدم. عبدی دستم را  جا بودند. با آن شناختم، این که از بیرون می
 بروم و با او چای بخورم. ،٩شمارۀ  سلّولِعنی او، ی سلّولِخواست که ابتدا به  گرفت و می
هم شناخته  "بندِ قرنطینه"عنوانِ  بود، که در این زمان به ١یکی از بندهای کوچکِ واحدِ  ٥بندِ شُمارۀ 

ری ار بندِ کوچک، سالُنِ مُالقات، بهداری، آشپزخانه، و یک سچهار بندِ بزرگ، چه ١شد. واحدِ  می
بود؛ در هر  سلّولدرواقع، یک بندِ انفرادی و دارای دوازده  ،٥هم داشت. بندِ های دیگری  دفترها و اُتاق

نتیجه فضای بسیار کمی برای حرکت در داخلِ  طبقه گذاشته بودند. در هم یک تختِ فلزّیِ سه سلّول
با شمارۀ  های سلّولشدند. در  ای به سالُنِ وسطِ بند باز می ها با درودیوارِ میله سلّولماند.  باقی می سلّول

موجود در  سلّولِشد.  شش  مُنفرد، پنجرۀ کوچکی هم موجود بود که به حیاطِ هواخوریِ بند باز می
نیمۀ انتهاییِ سالُن  سلّولِای از شش  ( با درودیواری میله٦تا  ١های  سلّولنیمۀ ابتداییِ سالُن )

وسطِ سالُن، در این زمان همیشه باز بود ایِ  شدند. البتّه این درِ بزرگِ میله جُدا می (١٢تا  ٧های  سلّول)
ها هم برای  و همۀ ما در بند باهم در ارتباط بودیم. سالُنِ وسطِ بند در طولِ روز برای قدم زدن، و شب

رویِ هم قرار  روبه در تاقشد. در بخشِ میانیِ بند، دو اُ خوابیدنِ تعدادی از زندانیانِ بند استفاده می
شویی بند بود. اُتاقِ توالت و  شویی و دیگری هم اُتاقِ حمّام و ظرف الت و دستداشتند، که یکی اُتاقِ تو

حمّام هم  شویی داشت. اُتاقِ تا شیرِ آب هم برای دست شویی سه اُتاقک برای قضای حاجت، و سه دست
شویی داشت. در ابتدای بند در بغلِ  تا شیرِ آب هم برای ظرف ستحمام، و سهتا دوشِ آب برای ا سه
شد  شد. این در معموالً فقط روزی چهار ساعت باز می زخانه، دری بود که به حیاطِ هواخوری باز مینما

رسی داشته باشیم. حیاطِ هواخوری کوچک، و زمینِ آن خاکی و معموالً  تا ما به حیاطِ هواخوری دست
 آور بود.  چندشنهایت کثیف و  های توالت و حمّامِ آن، بی ویژه اُتاق گِلی بود. خودِ بند هم، به

رسید، که حُدودِ ده نفرِ آن توّاب و غیرسیاسی  تعدادِ زندانیانِ بند، حاال مجموعاً به صدوبیست نفر می
توانستند  فقط چهار نفر می سلّولرسید. در هر  انفرادی می سلّولِطورِ مُتوسّط، ده نفر به هر  بودند. به

، مابینِ سلّولهم در فضای خالیِ موجود در کفِ  بخوابند. یعنی یک نفر روی هر طبقۀ تخت، و یک نفر
ها روی کفِ سالُنِ بند، که موکتِ  سلّولها را در بیرونِ  بایست که شب تخت و دیوار. بقیّۀ زندانیان می

ها در کنارِ هم، گوش تا گوش، روی کفِ  خوابیدند. یعنی حُدودِ هفتاد نفر شب ای هم داشت، می وارفته
ها هم از همین  در ابتدای بند بودند، و شب ٢و  ١های  سلّولها در  د. توّابرفتن سالُن به خواب می

کدام  کردند. بنابراین، هیچ ها و اُتاقِ مسئولِ بند و نمازخانه در زیرِهشت برای خوابیدن استفاده می سلّول
 خوابیدند.   ها در سالُنِ بند نمی ها شب از آن
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٣ 
 ...  زندانیانِ غیرسیاسیِ بندِ قرنطینه

کارِ مفعول،  زاده )روحانیِ لواط احمد مُحدّث تنها زندانیانِ غیرسیاسی در این بند عبارت بودند از: شیخ
سعود سودمند )معروف به مسعود گناه(، و م بی  شانجانی )معروف به ولی اهلل ای(، ولی بنها   معروف به شیخ

دِ این بند شدند، فقط تعدادی توّاب و این سه ل(. دو هفته پیش وقتی گروهِ اوّلِ زندانیانِ سیاسی وارقات
توانستند اعتراضی جدّی  نا اوالً نمیوارد و ناآش جا بودند. زندانیانِ سیاسیِ تازه این در زندانیِ غیرسیاسی

های  گفت که به دلیل ها در این رابطه، انصاری می ثانیاً در جوابِ پُرسشِ آن به این موضوع بکنند؛
، که مخصوصِ زندانیانِ غیرسیاسی بود، نگه ٢این سه زندانیِ غیرسیاسی را در واحدِ توانند  مُختلفی نمی

دارند. انصاری مُدّعی بود که، در حالِ حاضر، این بند تنها جایِ مُناسب برای نگهداریِ این سه زندانیِ 
 غیرسیاسی است.

ت آورده بودند، یک روحانیِ ها تا این موقع به دس زاده، براساسِ اطالّعاتی که بچّه احمد مُحدّث شیخ
ای و یا نهادی،  های انقالب در محلّه شده بود. گویا پس از انقالب در یکی از کمیته لباس اصطالح خلعِ به

خانه و  شرتکدۀ )فاحشهدلیلِ راه انداختن و ادارۀ یک ع دارای مسئولیتی بود. از قرارِ معلوم، او را به
سیرت و  شتو زندانی کردند. او مردِ بسیار زلباس  گیر و خلعِدست ٥٨سالِ   خانه( مخفی در همان لواط

ای بود. اوایل او را در بندهای  که اُبنهتر این گرایی داشت، و دقیق جنس کثیفی بود. گویا تمایلِ هم
دّعاهایِ پاسدارها، به دلیلِ رابطۀ جنسی با دیگر زندانیان، داشتند. براساس ا یرسیاسی نگه میزندانیانِ غ

النِ زندان باالخره تصمیم گرفتند که او را پیشِ زندانیانِ سیاسی نگه دارند، چراکه مُطمئن بودند مسئو
 شوند. زندانیانِ سیاسی وارد چنین مُناسباتی با شیخِ کثیف نمی

االصل ولی مُتوّلد  دانست. او آذری تقصیر می  گناه، پس از شش سال زندان، هنوز هم خودش را بی ولی بی
داشت.  اش را هم بسیار دوست می دار بود. خانواده و بچّه  تهران، نسبتاً جوان و تنومند، و زن شدۀ و بزرگ

های انقالب در جنوبِ تهران بود. ظاهراً با  ای در یکی از کمیته گویا در زمانِ انقالب مسئول و یا کاره
ه به جیب زد، و باالخره در گیری و غیر ها تومان از طریقِ باج اش، میلیون استفاده از موقعیّت و قُدرت

حصار درموردِ عملکرد و رفتارِ ولی  دستگیر شد. نظرِ زندانیانِ سیاسیِ باسابقه در قزل ٥٨سالِ   همان
گناه در شکنجه و آزار  گفتند که ولی بی گناه در دورانِ حاج داوود رحمانی دوگانه بود. هردو دسته می بی

امّا در عینِ حال، برخی مُعتقد بودند  کرد. راهی نمی رحمانی هماج داوود و اذیّتِ زندانیانِ سیاسی با ح
ست کرد؛ بعضی این نظر را نادُر سیاسی و غیرسیاسی جاسوسی می که او در آن دوره بر ضّدِ زندانیانِ

گاه با حاج  اش، هیچ رغمِ سابقه و پرونده گناه علی دانستند. این دستۀ اخیر مُعتقد بودند که ولی بی می
نمود و احتماالً جاسوسی هم  راهی نمی مانی درزمینۀ کُنترل و اذیّتِ زندانیانِ سیاسی، همداوود رح

 کردند که ما زندانیانِ سیاسی هم باید مُتقابالً هوایِ او را داشته باشیم. کرد. بنابراین، فکر می نمی
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کرد. او  کاری می ا همه آنها بود و با  ل تنها کسی بود که همواره با توّابدر بینِ این سه نفر، مسعود قات
ا کار و ج ست کردنِ چای برای بند بود، و در زیرِهشت جایی برای خودش داشت که در همانمسئولِ دُر
یکل، خطرناک و بدسابقه بود. شایع بود که زمانِ کرد. مسعود قاتل فردی خشن و قوی ه زندگی می

عتمادِ تاجر، با دُخترش هم ویا پس از جلبِ اجری کار بکند. گجا برای تا انقالب به کُوِیت رفت تا در آن
و را اش، را بُرید و اموالِ نقدینه و باارزشِ ا ازدواج کرد. ظاهراً یک شب سرِ این تاجر، یعنی پدرزن

ل را قانونی از خونِ پدرش نگذشت و مسعود قات اش یتیکُو امّا همسرِ برداشت و به ایران فرار کرد؛
قتل در  اتهّامِ  به ،٦٠یا  ٥٩ایران به دام انداختند. مسعود قاتل از سالِ تعقیب کرد. باالخره او را در 

 زندان محبوس بود.  
های  ها و خیانت ربتِ او بود، و جنایتداوود رحمانی، ظاهراً مسعود قاتل جُزوِ گروهِ ض در دورانِ حاج

و  ز، فحشاء، مواّدِ مُخدّرسی، تجاوتمِ زندانیانِ سیاوش گفتند که در ضرب رتکب شده بود. میزیادی را مُ
بالفاصله خودش را به  ،٦٣غیره در زندان دست داشت. پس از اُفتادنِ رحمانی از قُدرت در سالِ 

مسئوالنِ جدیدِ زندان که از طرفدارانِ مُنتظری بودند نزدیک کرد و برای نجاتِ جانِ خودش، بر ضّدِ 
ل حتّا وپاخت شد. گویا مسعود قات ساخت ها واردِ نرحمانی و دیگر جالّدان و مسئوالنِ سابقِ زندان، با آ

های زندان دست  بر ضّدِ زندانیانِ غیرسیاسیِ دیگر هم، که با او در فحشاء و مواّدِ مُخدّر و جنایت
اش بر  اش، و برای استفاده از شهادت فظِ جانود. مسئوالنِ جدیدِ زندان برای حداشتند، شهادت داده ب

داشتند. مسئوالنِ جدید به  اش، او را در بینِ زندانیانِ غیرسیاسی نگه نمی ضّدِ رحمانی و دارودسته
داده بودند و او هم درمقابل قول داد که هر چه از شخصِ رحمانی و فساد و  مین ٴمسعود قاتل تا

 داند در دادگاه رو کُند. های آن دورانِ او می جنایت
داد که در بینِ زندانیانِ سیاسی  خوبی نداشت و ترجیح میها زیاد رابطۀ  گناه با توّاب طورِ کلّی، ولی بی به

ماند. مُشکلِ اصلی در  راه بود و در زیرِهشت می ها هم طوری که گفتم، با توّاب ل، همانمسعود قاتبماند. 
شان باشد، نه  سلّولخواستند که او در  ها می زاده بود. نه توّاب احمد مُحدّث این بند، حُضور و وجودِ شیخ

را فقط به او اختصاص بدهند. روی اصلِ انسانیّت و  سلّولاین هم نبود که یک  یانِ سیاسی. امکانِزندان
از روی ناچاری، چون تعدادِ زندانیان در بند خیلی زیاد بود، زندانیانِ سیاسی مُوقتاً او را در یکی از 

های سیاسی  هرِ انسانی، بچّهای خودشان پذیرفته بودند، ولی مُداوِم با او درگیری داشتند. ازنظ سلّول
با تعدادی جوان کارِ بسیار  سلّولرد کنند، ولی در عینِ حال نگهداریِ او در خواستند او را ط نمی

شخصیّت بود. به هرحال،  شت، و خودش هم فردی بیاحمد بسیار ز ها و رفتارِ شیخ کتمُشکلی بود. حر
های  دنبالِ اعتراض سیاسی و او، و به انیانِهای گوناگون مابینِ زند سلّولپس از چندین درگیری در 

عنوانِ یک  احمد را به ها را مجبور کردند که شیخ فراوانِ زندانیانِ سیاسی، باالخره مسئوالنِ زندان توّاب
سال و  های میان ها هم او را با دو سه نفر از توّاب در بینِ خودشان جا بدهند. آن "برادرِ مُسلمان"

 قرار دادند. لسلّوجااُفتاده در یک 
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 های بندِ قرنطینه... توّاب
راه با  جا بودند، و چندتا هم هم های این بند هفت یا هشت نفر بودند. چندتا از قبل در این توّاب
محمود "زندانیِ مُجاهدی به نامِ  ،های اوّل و دوّمِ زندانیانِ سیاسی از اوین آمده بودند. مسئولِ بند گروه

اصطالح معاونِ  هم به "سعید"باسابقۀ دورانِ رحمانی بود. زندانیِ توّابی به نامِ های  ، از توّاب"طاهری
او گویا  آزار بود. اتهّامِ دّب و بیٴمحمود طاهری بود. سعید فردی آرام و موذی، و درظاهر بسیار مو

سه  ریعتی بود و ظاهراً به حبسِ ابد هم محکوم شده بود.تِ محفلی از هوادارنِ دکتر علی شمسئولیّ
کردند. چند توّابِ دیگر هم بودند  چهار توّابِ دیگر هم فعاّالنه محمود و سعید را در ادارۀ بند یاری می

دادند، ولی دراساس  رسید فقط برای تخفیف در میزانِ محکومیّت تن به این خواری می که به نظر می
ظاهراً اُستوارِ ارتش و از هوادارانِ  های خبیثی نبودند. ازجملۀ افرادِ این گروه، علی اُستوار بود. او آدم

االصلِ مُتوّلدِ  دستگیر و به ده سال حبس محکوم شده بود. علی اُستوار آذری ٦٢مُجاهدین بود. در سالِ 
ظامی را هم، پس ویی شده بود. محکومینِ دادسرای نتهران بود، که دستگیر و در دادستانیِ ارتش بازج

آوردند. علی اُستوار  ها و بینِ زندانیانِ سیاسیِ دیگر می همین زندان از دورانِ بازجویی و محکومیّت، به
راهی  گی و فرار از حبس، و یا آگاهانه و تاکتیکی، تن به هم هعف و درمانددی بود که قطعاً یا از رویِ ضفر

ضعی کرد تا به هر طریقی که شده با زندانیانِ سرِمو داد. او نهایتِ سعیِ خودش را می ها می با توّاب
طورِ خُصوصی،  های بند و البتّه به ویژه به ما آذری کرد، به ارتباط برقرار کند. در هر فُرصتی که پیدا می

 اش است تا از زندان رها شود. گفت که دنبالِ تخفیف در محکومیّت می
مِ راهِ کارگر مسعودی که اتهّا  کرد، فردی بود با نامِ راهی می ها هم ها، که با توّاب یکی دیگر از همین تیپ

کرد.  کاری می ها هم جا هم با توّاب آمد، و ظاهراً در آن گاهِ اوین می در آموزش ٥داشت. او از سالُنِ 
الحی هم در میان اند. گویا موضوعِ س جایِ برادرش او را گروگان گرفته  ه است و بهگنا گفت که بی می

الح، چون در بازجویی اظهارِ توبه رغمِ موضوعِ س لیخواستند. ع و میبود که یا از او گرفته بودند و یا از ا
گفتند که در  راهی کرده بود، به او فقط پنج سال حبس داده بودند. دیگران می اصطالح هم نموده و به

در یکی از  او جا هم کرد.  این کاری می ها هم گاه، او در کارهای فرهنگی با توّاب در آموزش ٥سالُنِ 
ها و  روشگاه و خرید برای بند بود. هرچند که رابطهاصطالح مسئولِ ف ماند و به ها می های توّاب سلّول

اش  شد حدس زد که توبه کارهای او برای ما پذیرفتنی نبود، ولی از رفتارش با زندانیانِ سرِموضعی می
کرد، و  ایی میه های سرِموضعیِ بند رابطه برقرار کرده بود، کُمک ای از بچّه هکامالً تاکتیکی است. او با عدّ

اش فقط برای دررفتن از سختی و فشارِ حبس  طورِ کلّی با ما خوب بود. به نظرِ من، تالش رفتارش هم به
 بود. تا جایی که بعداً اطلّاع یافتم، درنهایت هم یکی دو سال بعد عفو و تقلیلِ حُکم گرفت و آزاد شد.  
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اسِم از هوادارانِ سازمانِ خودمان بود که یک روز هم راه با ما به این بند آمد ج هایی که هم یکی از توّاب
قولِ خودش، توبه  شده بود. در کُمیتۀ مُشترک، پس از دستگیری، به سلّول در کُمیتۀ مُشترک با من هم

جا  کرده و نمازخوان شده بود. بازجوها هم به او قول داده بودند که وقتی در اوین دادگاه برود، از همان
گیرد. امّا دادگاه به او سه سال حبس داده بود و این سببِ  حدّاکثر یک سال حُکم می شود و یا آزاد می

کاری کرده بود. از  ها هم گاه، رسماً با توّاب در آموزش ٥اش شده بود. او در سالُنِ  گیریِ کامل حال
ار زشت و بدی سرِموضعیِ بندشان رفتارِ بسیهای خوب و  شنیدم که جاسِم با بچّه زندانیانِ آن سالُن می

 کرد. ها کار می های فرهنگی با توّاب در زمینه او جا، و هم در این گاه در آموزش ٥هم در سالُنِ  داشت.

 
٥ 

 با یادِ حیدر زاغی، عابدین افتخاری، کسری اکبری کُردستانی، مُحمّدعلی شهبازی...
دم، ظاهراً کارِ تعیینِ کر خوردم و صحبت می چای می ٩شُمارۀ  سلّولِدر حالی که من با عبدی در 

ها در این زمان به این شکل بود:  سلّولهای زندانیانِ جدید هم تمام شده بود. ترتیب و ترکیبِ  سلّول
اغلب زندانیانِ مُجاهد و  ٦تا  ٣های  سلّولبودند. در  ٢و  ١های  سلّولها و برخی زندانیانِ مُنفعل در  توّاب

زندانیانِ چپ و تعدادی  هم اغلب ١٢تا  ٧های  سلّولده بودند. در تعدادی هم از زندانیانِ چپ را قرار دا
هایی که  ها ظاهراً براساسِ پاسُخ سلّولبندیِ  بُردند. این ترکیب و تقسیم سر می  هم از زندانیانِ مُجاهد به

 های سلّولهای مسئولِ بند داده بودند، صورت گرفته بود. بنابراین در  های توّاب زندانیان به پُرسش
جا تغییرِ  حصار نادم و توّاب بودند، امّا در این قزل مُختلف زندانیانی بودند که تا قبل از رسیدن به زندانِ

ل در زیرِهشت زندگی و را عوض کرده بودند. در این مقطع، مسعود قات موضع داده و رفتار و برخوردشان
 ماند. می ٨شمارۀ  سلّولِزاده هم در  احمد مُحدّث و شیخ ،٣شمارۀ  سلّولِگناه در  کرد، ولی بی کار می

چون وقتِ شام بود، برخاستم که به  ،٩ سلّولِخُالصه، پس از خوردنِ چای و آشنا شدن با زندانیانِ 
این قضیّه را به من  شدم، عبدی تازه  خارج می ٩ سلّولِبروم. وقتی از  ٧ سلّولِخودم یعنی  سلّولِ
های دیگران بروند. تو هنوز نیامده  سلّولندارند که به  انیان حقبقِ ضوابطِ این بند، زندط"زد کرد:  گوش

رفتم. البتّه کسی  ام را کشیدم و گی کمی خندیدیم و بعد من راه همه  ".این ضابطه را زیرِ پا گُذاشتی
کرد و در عینِ حال در این دوره کُنترلِ زیادی هم سرِ این قضیّه موجود نبود.  عایت نمیآن ضابطه را ر

جمع بودند و  سلّولخودم را مُعرفّی کردم. همه در  رفتم، و تا وارد شدم ٧ سلّولِحال، من به  به هر
د، حیدر زاغی، عابدین افتخاری، خال عبارت بودند از: ٧ سلّولِشدند. زندانیانِ  داشتند برای شام آماده می

کسری اکبری وطن،   ، جعفر صدای"رطاه"، "سالک"، "شاهرُخ"شهبازی،  ، مُحمّدعلی"فرُخّ"
 د و با حیدر زاغی هم در همین بندد در زیرِهشتِ واحز میانِ این زندانیان، من با خالکُردستانی، و من. ا

شناختم.  کمی آشنایی پیدا کرده بودم، ولی بقیّه را ابداً نمی ما را در نمازخانه چپانده بودند زمانی که
سازمانیِ افراد به این شکل مُشخّص شد: حیدر  کردند، وابستگیِ میموقعی که همه خودشان را مُعرّفی 
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د و فرُخّ از پور(، خال قانی )یا گروهِ حُرمتیزاغی از گروهِ راهِ کارگر، عابدین افتخاری از گروهِ اشرف ده
ر و کسری اکبری از حزبِ شاهرُخ و سالک و صدای وطن و طاه سازمانِ کوموله، مُحمّدعلی شهبازی و

های مُخالفِ حزبِ توده بودند.  ای و نصفِ دیگر از گروه آذر. یعنی نصف توده ١٦ توده، و من از فداییانِ
 ونیم سال، حیدر زاغی و عابدین ازنظرِ میزانِ محکومیّت هم، من پانزده سال، صدای وطن سیزده

د و مُحمّدعلی شهبازی و سالک و کسری اکبری هرکدام ده سال، فرُخّ افتخاری هرکدام دوازده سال، خال
ر سه یا چهار سال حبس داشتیم. به هر صورت، کمی باهم آشنا ال، شاهرُخ چهار سال، و طاههفت س

، سلّولجمعی در  های زندگیِ رورتبرای سروسامان دادن به کارها و ضضمن قرار گذاشتیم  شدیم و در
 اوّلین جلسۀ اُتاق را پس از شام تشکیل بدهیم.

دادند.  اوّلین نُکتۀ جالب در  را در یک یا دو دیگ تحویل می جیرۀ غذایی برای ناهار و شامِ زندانیانِ بند
ها و غیره  حصار کارهایی مانندِ آشپزی و تقسیم و حمل و نقلِ جیره قزل این بود که در زندانِ این رابطه 
سیاسی دادند. البتّه این کار به دلیلِ وجودِ زندانیانِ غیر که زندانیانِ غیرسیاسی انجام می ها، بل را نه توّاب
حصار مُتعّلق به شهربانی بود و نه دادستانیِ انقالب. تا سالِ  قزل بود. اساساً زندانِ پذیر  مکانا ٢در واحدِ 

های سیاسی و  داشتند. قبل از آغازِ درگیری گه مییانِ غیرسیاسی را در این زندان نهم فقط زندان ٦٠
رخی از زندانیانِ سیاسی را برای تنبیه به دادستانیِ انقالب گاه ب ،٦٠های گسترده در سالِ  دستگیری

 مُدتّی ٦٠یا  ٥٩فرستاد. مثالً حیدر زاغی در سالِ  حصار و به میانِ زندانیانِ غیرسیاسی می قزل زندانِ
 یِ خردادِ های گُستردۀ بعد از سی سر برده بود. با دستگیری به ٢درمیانِ زندانیانِ غیرسیاسی در واحدِ 

 ٦١اوین، در آغازِ سالِ  مکانات برای نگهداریِ زندانیانِ سیاسی در زندانِا و کمبودِ جا و ،٦٠سالِ 
را برای نگهداریِ مُوقّتیِ زندانیانِ سیاسی از  ١و سپس واحدِ  ٣دادستانیِ انقالبِ مرکز ابتدا واحدِ 

در  ٢هنوز در اختیارِ دادستانیِ انقالب ولی واحدِ  ٣و  ١شهربانی گرفت. در زمانِ ما هم، واحدهای 
ها و مزارع و  توانستند در کارگاه می ٢اختیارِ شهربانی بود. به این ترتیب، زندانیانِ غیرسیاسیِ واحدِ 

 آشپزخانه و غیره کار کنند.
هایشان را  ها و ظرف ها دیگ سلّولکردند که  ها اعالم می شد، توّاب وقتی دیگِ غذا به بند تحویل داده می

شدند و  ها در زیرِهشت چیده می دیگ .خودشان را دریافت کنندبه زیرِهشت ببرند تا جیرۀ غذای 
ها  سلّولها بود، غذا را براساس تعدادِ زندانیان بینِ  مسئولِ غذای بند، که در حالِ حاضر یکی از توّاب

کردند. آن  هایشان پهن می سلّولهای خودشان را جلوی  کرد. در این فاصله، زندانیان سُفره تقسیم می
چند نفری اضافه شده بودند، هم بُشقاب و قاشُقِ کافی برای غذا  سلّولکه در هر  ه به اینشب، با توجّ

 ای پالستیک یا صفحۀ عبارت از تکهّاصطالح سُفره، که در حالِ حاضر  خوردن موجود نبود و هم به
نامه پیدا زار زحمت چندین قاشُقِ پالستیکی و دو سه صفحۀ روزخودمان، با ه سلّولِروزنامه بود. برای 
شد، و  شت از آن استفاده میرموجود بود که برای گرفتنِ آش و آبگوشت و خو سلّولکردیم. دیگی در 
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رفت. غذای آن شب آبگوشت بود که  کار می بود که برای گرفتنِ برنج و غیره به سلّولیک سینی هم در 
درآوردند و در داخلِ سینی ریختند، ها ابتدا مُخلفّاتِ جامدِ داخلِ دیگ را  گرفتیم. بچّه را در دیگ  آن 

های پالستیکی یا با انگشتانِ  سپس مایعِ آبگوشت را در خودِ همان دیگ تریت کردند. بعد با قاشُق
گی باهم از همان داخلِ دیگ غذا خوردیم، چراکه هنوز بُشقاب و قاشقِ کافی نداشتیم. طبقِ  دست همه

پُرسیده  سلّولزمینی و غیره، از همۀ افرادِ  و لوبیا و سیب روالِ معمول در زندان، قبل از کوبیدنِ نُخود
عده دارد. د که حیدر زاغی ناراحتیِ شدیدِ مهستند یا نه؟ معلوم ش ٤٩"ای عدهم"ها  نشد که آیا آ می

 زمینی را برای او جُدا کردند و سپس بقیّه را کوبیدند.  ها کمی از گوشت و سیب بچّه ،بنابراین
ی کمی بیشتر آشنا شدم.  سالک پزشکی سلّول چنین پس از شام، با افرادِ هم در حینِ خوردن و هم

های  ای های باسابقه بود. جعفر صدای وطن باالی شصت سال داشت و از توده ای ساله و از توده  پنجاه
کرد و  وهشتِ مُرداد بود. شاهرُخ بیست سال در کشورِ بلژیک زندگی می دورانِ قبل از کودتای بیست

ها به او  شوخی بچّه ها نمایندۀ حزبِ توده بود. بعدها به ترو بود. ظاهراً در بلژیک سالسِ تونل و ممُهند
ساله بود.  مُحمّدعلی  وپنج  دادند. مردی بسیار فهمیده و نازنین و حدوداً چهل "مهندس بلژیکی"لقبِ 

ای حبس کشیده بود. او  مِ تودهوسالِ من بود، چند سال در زمانِ شاه به اتهّا سّن که حدوداً هم ،شهبازی
ساله به نظر   هشت- وهفت که بیست ،رخوبی بود. طاه انسانی ساده و آرام و صمیمی و دارای شخصیّتِ

بود،  ٣ سلّولِرسید، پس از ضربه به حزبِ توده با رفیقِ خودش انوشه )خُسرو( طاهری، که حاال در  می
های جُمهوریِ اسالمی مُعرّفی نکنند و از  ه مقامزب، خودشان را بح تصمیم گرفتند، خالفِ رهنمودِ

سه یا چهار سال حبس گرفتند.  کشور خارج شوند. موقعِ خُروج از مرز هردو دستگیر شدند و هرکدام
های  بسیار زُبده بود. کسری اکبری در گذشته عضو یا هوادارِ چریک طاهر در کارهای عملی و فنّی

راه با چند نفرِ دیگر، سازمانِ  هم ،٥٩ندان کشیده بود. در سالِ شاه هم ز فداییِ خلق بود و در زمانِ
در ضربه به حزب  او ای عنوانِ توده اکثریّت را ترک کردند و به حزبِ توده پیوستند. بعد هم به فداییانِ

ای. از  خورد تا به توده های او بیشتر به فدایی می صلتالبتّه هنوز هم تیپ و رفتار و خ دستگیر شد.
اهلل  بّتاو و هاش با من بسیار صمیمی و نزدیک بود. در حینِ صحبت، معلوم شد که  اوّل هم رابطههمان 

 مُعینی )هُمایون( فامیلِ هم هستند.  
گفت که قبل از دستگیری بینِ سنندج یا بانه و تهران رانندۀ کامیون و تریلی بود. ظاهراً در  د میخال

ابتدا به همین علّت به زندان اُفتاد.  وح نمود یا کُشت؛کرد و کسی را مجریکی از سفرهایش تصادف 
سپس، او را با ضمانت آزاد کردند تا رضایتِ خانوادۀ مجروح یا مقتول را جلب کند. در این فاصله به 

کاری با گروهِ کوموله توسّطِ اطالّعاتِ سپاه دستگیر شد. در کُمیتۀ مُشترک بازجویی و  اتهّامِ رابطه و هم
آزاد شود، تازه باید به  ٧٤گفت که وقتی در سالِ  شوخی می ده سال حبس محکوم شد. بهدر اوین به 

دادگُستری و دادگاهِ جدیدی برود تا در رابطه با پروندۀ تصادف، محکومیّتِ خودش را در زندان بگذراند. 
در   یریدستگ ودو سال سنّ نداشت. موقعِ ما بود، و حاال بیش از بیست سلّولِترین زندانیِ  فرُخّ جوان

تحصیل را  که فُرصت و شانسِ ساله بود. او بسیار ناراحت بود از این فده یا هیجدهرابطه با کوموله، شاید ه
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دیگر  شدند، و حتّا با یک د و فرُخّ با دیگر زندانیان خیلی صمیمی و نزدیک نمیاز دست داده است. خال
کارانه و مشکوک داشتند. مثالً حتّا  سیار مُحافظهها رفتاری ب کردند. در ابتدا، آن هم صحبتِ زیادی نمی

کردند و  گونه زندگی می گفتند که در کُمیتۀ مُشترک یا اوین در کُدام بند یا سالُن بودند، و چه نمی
 کشیدند.    حبس می

 ظاهراً مسئولیّتی هم در رابطه با تشکیالتِ  حیدر زاغی از اعضای گروهِ راهِ کارگر بود و موقعِ دستگیری
یعنی کمتر از یک سال پس از اعالمِ موجودیّتِ راهِ کارگر، در اُتوبوس  ،٥٩شهرِ قزوین داشت. در سالِ 

ای که به گروهِ راهِ کارگر  عنوانِ مشکوک دستگیر شد. گویا فقط نشریّه در بینِ راهِ قزوین و تهران به
اوین فرستادند. البتّه این ماجرا  نِشد را پیشِ او پیدا کردند، امّا از بدشانسی او را به زندا مربوط می

کردند و بود. به هر حال، در اوین او را به دو سال حبس محکوم  ٦٠های سالِ  ها پیش از درگیری مُدّت
او را  ،٦٢ – ٦٠های  شد، ولی در اوضاع و احوالِ سال تمام می ٦١داشتند. دو سال حُکمِ او در سالِ   گهن

 در رابطه با راهِ کارگر پیش آمد، و ٦٢هایی که تا سالِ  ستگیریها و د رها نکردند. درواقع، ضربه
یعنی بعد  ،٦٤در سالِ  در زاغی در زندان گردید. باالخرهاطالّعاتی که لُو رفت و رو شد، باعثِ ماندنِ حی

از پنج سال حبس، دوباره او را دادگاهی کردند، و این بار به دوازده سال حبس محکوم شد. حیدر زاغی 
به مرورِ  "اند. بار دوازده سال به من داده  دانم دوباره دو سال یا این نمی"گفت:  شوخی می بههمیشه 

طورِ  ترین ارتباط را با حیدر زاغی پیدا کردم. هم افکارمان به من بیشترین و نزدیک سلّولزمان، در این 
مُبارزۀ مُشترک و وحدتِ  زندگی و که او نیز چون من طرفدارِ هم نسبتاً نزدیک بود، و هم این کلّی به

 ای در زندان بود.   ویژه زندانیانِ چپ بود.  به هر حال، او تیپِ بسیار جالب و باتجربه عملِ کُلّ زندانیان به
ی بُلند و صدایی وسالِ من، با قدّ سّن یادماندنیِ زندان بود. شاید هم عابدین افتخاری یکی از افرادِ به

آذری بود. عابدین افتخاری عُضو یا هوادارِ تشکیالتیِ گروهِ  نیمهفارس و  ش، نیمهمن کُلفت، لوطی
ها هنوز هم  اش کرده بودند که بعد از گذشتِ سال قدر شکنجه پور یا گروهِ اشرف دهقانی بود. آن حُرمتی

لتیام پیدا های کفِ یکی از پاهایش هنوز هم ا ویژه زخم کفِ پاهایش دراثرِ ضرباتِ کابل شکاف داشت. به
که حیدر زاغی را قبالً  ناپذیر بود. با آن ه بود. او فردی بسیار سرِموضعی و مُحکم و سازشنکرد
ها همواره باهم بودند و  شناخت و در این بند باهم آشنا شده بودند، ولی از این دوره به بعد آن نمی

مُدّت،  طوالنی های فراوان و ترین رابطۀ دوستانه را داشتند. عابدین افتخاری را پس از شکنجه صمیمی
که  گاه، طبقِ اظهارِ خودش، با آن گاه مُنتقل کردند. در زیرِهشتِ آموزش باالخره از انفرادی به آموزش

کند، چون برخوردش تُند بود مسئوالنِ  خواند و مُصاحبه نمی گفت که سرِموضعی است و نماز نمی می
ند. این سالُن، در آن زمان، محّلِ فرستاد ٦نِ عمداً به سالُ او را ،گاه، برای تنبیه و آزار و اذیّت آموزش

های واقعی بود. بسیاری از این زندانیان از اوّل مذهبی، و  تاکتیکی و توّاب نگهداریِ زندانیانِ مذهبیِ توبه
ماز اصطالح مذهبی شده بودند. عابدین افتخاری چون ن تعدادی هم زندانیانِ چپ بودند که در زندان به
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صورتِ فردی زندگی  رد شده بود و بهآمد، در آن بند تقریباً ط و نجس به حساب میخواند و کافر  نمی
اصطالح توبۀ تاکتیکی کرده بودند، با او  گفت فقط برخی از زندانیانِ مُجاهد و چپ، که به کرد. می می

و چنان سرِموضعی ماند  حشرونشری داشتند. او زیرِ شدیدترین فشارهای روحی و روانی در آن بند، هم
ای  مُنتقل کردند.  او فقط دو سه هفته ٣شرافتمندانه زندگی کرد. باالخره، پس از مُدتّی او را به سالُنِ 

 حصار مُنتقل شد. بود، و بعد هم حُکم گرفت و به قزلدر این سالُن  ٦٣در اُتاقِ 
 
٦ 

 نمازِ درظاهر فردی و درواقع جمعیِ زندانیانِ مُجاهدِ بند...
داوطلب  سلّولهای غذاخوری را جمع کردیم، و دو نفر از زندانیانِ  م شد، وسیلهشام تما وقتی خوردنِ

ها، نظم و ترتیبِ زیادی برای کارها  سلّولها را بشویند. هنوز در سطحِ بند، و در اغلبِ  شدند که ظرف
بودند.  های غذاخوری، اغلبِ زندانیانِ بند در داخلِ سالُن آوریِ وسیله موجود نبود. بعد از شام و جمع

بار بود که بسیاری از  پرداختند. نخستین ای ایستاده بودند، و بعضی هم به قدم زدن می برخی در گوشه
گونه بندی دورِ هم بودیم. رُفقای سازمانیِ خودمان، که سیزده  ما در چنین جمعی از زندانیان و در این

ها، تعدادِ  ای ند، بعد از مُجاهدین و تودهای از سالُن جمع شدیم. در این ب نفر در این بند بودیم، در گوشه
، اصغر و مُراد و ٦٤ها بیشتر بود. یاشار و علی و مُحمّدعلی بیگدلی و دارا و من از اُتاقِ  ما از بقیّۀ گروه

در  ٣سالُنِ در  ٦٥و فرزین از اُتاقِ  ،٦٣، عبدی و امیر باقری و حبیب از اُتاقِ ٦٢داریوش از اُتاقِ 
سازمانیِ ما بود،  حصار مُنتقل شده بودیم. جاسِم هم، که هم به این بندِ قرنطینه در قزلگاهِ اوین  آموزش
کرد. در این بند، در روزهای  ها زندگی و کار می جا با توّاب آمد و در این گاه می در آموزش ٥ از سالُنِ

ندد. چون خواست که به ما بپیو آمد و می شدیم، جاسِم هم می نخست، وقتی ما دورِ هم جمع می
گونه با او  دانستیم که چه وارد بودیم، بنابراین در ابتدا نمی وضعیّتِ بند هنوز مُشخّص نبود، و ما هم تازه

ها به تعریفِ  خندیدیم. بچّه گفتیم و می شدیم، می برخورد و رفتار بکنیم. به هرحال، ما دورِ هم جمع می
، ٣ سلّولِفقای سازمانیِ ما، حبیب و داریوش در شدند. از رُ ها مشغول می خاطره و از این قبیل صحبت

اصغر  ،١٠ سلّولِ، علی در ٩ سلّولِ، یاشار و مُحمّدعلی بیگدلی و عبدی در ٨ سلّولِدارا و امیر باقری در 
 .بودم ٧ سلّولِ، و من هم در ١٢ سلّولِو مُراد و فرزین در 

مذهبی )اغلب مُجاهد( به نماز ایستادند. چون  مُدتّی بعد از شام بود که در نیمۀ ابتدای سالُن، زندانیانِ
ایستادند. امّا چون تقریباً  تک و پراکنده به نماز می ها تک نماز خواندنِ جمعی ممنوع بود، درظاهر آن

شکلِ یک اقدام و عملِ  شد، و کردند، درعمل تبدیل به نمازخواندنِ جمعی می زمان این کار را می هم
 بار بود که بسیاری از ما در زندان با یک چنین اقدامِ گرفت. نخستین عتراضی به خود میسیاسی و ا

جا  جا و آن طورِ تکی و فردی این شدیم. البتّه کسانی هم بودند که به رو می آهنگ و جالب روبه هم
 ها یا افرادِ مذهبیِ غیرمُجاهد، یا زندانیانِ مُجاهدِ بُریده و خواندند. این ایستادند و نمازشان را می می
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ها افرادِ  طورِ کلّی، این اصطالح نمازخوان شده بودند. به توّاب، و یا زندانیانِ چپ بودند که در زندان به
مُجاهد شناخته بشوند.  خواستند وابسته به زندانیانِ لحاظِ سیاسی یا فکری نمی نمازخوانی بودند که به

 خودمان بود. سلّولِاز د روز تنهایی به نماز ایستاد، خال یکی از افرادی هم که در این
 
٧ 

 اوّلین جلسۀ اُتاق...
مُشترکِ خودشان سروسامان و  ها جلسۀ اُتاق داشتند تا به اُمورِ زندگیِ سلّولآن شب ساعتِ هشت اغلبِ 

 سلّولخودمان رفتم. وقتی واردِ  سلّولِنظم و ترتیبی بدهند. من هم برای شرکت در جلسۀ اُتاق به 
نیستند.  سلّولاند ولی بقیّۀ زندانیان هنوز در  دورِ هم جمع شده سلّولایِ  دهشدم، دیدم که زندانیانِ تو

کرد، از طرفِ بقیّۀ  که احساسِ نزدیکیِ بیشتری با من می ،تا داخل شدم و نشستم، کسری اکبری
خواهد موضوعِ مُهمّی را با تو در میان بگذارد. ما  جعفر صدای وطن می"گفت:  سلّولهای  ای توده

سپس، جعفر  ".کنیم که این مطلب را به تو بگوییم، و بعد تو خود دانی که چه بکنی وظیفه میاحساسِ 
بار  بازجو شده بود و حتّا یک د در کُمیتۀ مُشترک کمکخال"صدای وطن شروع به صحبت کرد و گفت: 

ادن به من ضمنِ گوش د ".اش باشیم زد. او آدمِ خطرناکی است، و باید مُواظب الّق میخودِ مرا هم ش
شان در  ها در تخریبِ شخصیّتِ مُخالفان ها و روشِ کارِ آن ای جایی که به سابقۀ توده این مطلب، از آن

در این شرایط، من درموردِ همه "ها تشّکر کردم و فقط گفتم:  بیرون از زندان آشنا و آگاه بودم، از آن
اندیشیدم که باید اطالّعاتِ مُوثّقِ  می پیشِ خودم "د هم خواهم بود.حتاط هستم، و طبعاً مُواظبِ خالمُ

به چه د درعمل ببینم که وضع و رفتارِ خالضمن  در ا کنم؛بیشتری در این باره، از منابعِ مُستّقلی، پید
ام با دیگران  توانستم در رفتار و رابطه ها نمی ای دعّای تودهرود، وگرنه، صرفِ حرف و ا شکلی پیش می
 تغییری بدهم. 

و یا در لبۀ تخت دورِ  سلّولجمع شدند. هر یازده نفرمان کفِ  سلّولها همه در  دریجاً بچّهبه هر حال، ت
حصار داشتم، آن شب قبل از  قزل هم نشستیم. عالوه بر اطالّعاتی که از پیش در رابطه با وضعیّتِ زندانِ

دانستم که در  ی، میطورِ کلّ هم، کمی با رُفقای سازمانیِ خودمان مشورت کرده بودم. به سلّولآمدن به 
حصار، در رابطه با موضوعِ مُهّمِ شیوه و سیستمِ زندگی در زندان، بینِ  بندهای اصلی و قدیمیِ قزل

دّی های ج چپ از طرفِ دیگر، اختالف زندانیانِ مُجاهد و چپ از یک طرف، و در درونِ طیفِ زندانیانِ
گاه و  در آموزش ٣عی، مابینِ زندانیان در سالُنِ ویژه روی چنین موضو ها، به گونه اختالف وجود دارد. این

به چه  سلّولبینی کرد که جلسۀ  شد پیش موجود نبود. به هر صورت، نمی ،٦٤طورِ مُشخّص در اُتاقِ  به
 روالی پیش خواهد رفت.  
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ن دانستیم که بحثِ محوری در آ بود، و همه می سلّولاُمورِ زندگی در  دهیِ بحثِ اصلیِ جلسه سازمان
فردی، کُمونی و  سلّولآیا زندگی در  گونه باشد. چه سلّولمینه این است که شیوه و فُرمِ زندگی در ز

در ابتدا وقتی این موضوع به بحث گذاشته شد، همه حاشیه  ی، و یا به شکلِ دیگری خواهد بود؟جمع
زندانیانِ باتجربه نظرِ داد. این قضیّه به این معنا نبود که این  نهادِ مُشخصّی نمی رفتند و کسی پیش می

ل به دریا بزند و احیاناً خواست د کس نمی چکه به این دلیل بود که هی مُشخصّی در این باره ندارند، بل
 بخورد.   "برچسبِ سیاسیِ بدی"

نهادی بدهند،  ترسیدند که اگر پیش که اکثریّت هم داشتند، می ،سلّولهای  ای واقعیّت این بود که توده
د، و عابدین افتخاری، حیدر زاغی، خال در اُتاق )یعنی "رادیکال و برانداز"های  به گروهمحفلِ وابسته 

نشعاب در شکل و شیوۀ زندگی ممکن بود که مُنجر به تفکیک و ا فرُخّ( با آن مخالفت کنند. این قضیّه
دند که دیگر )مُحمّدعلی شهبازی و کسری اکبری( افرادی بو سلّولهای  ای بشود. بعضی از توده سلّولدر 

های جُداگانه  ها و سُفره ما کُمون سلّولِکردند. بنابراین، اگر در  ها پیرویِ نسبی می های بند از آن ای توده
توانست در سطحِ کّلِ بند گُسترش پیدا کند.  شد، این قضیّه می ها ایجاد می ای ها و غیرتوده ای برای توده

داشتند،  مُشترکِ جمعی  اگر هم تمایلی به یک نوع زندگیِ ولسلّهای محفلِ رادیکالِ  از طرفِ دیگر، بچّه
ترسیدند که در بینِ سایرِ زندانیانِ چپ در بند، و حتّا در  ها می از طرحِ آن سخت بیمناک بودند. آن

سُفره شده و کُمونِ  خرج و هم ها هم ای سطحِ کّلِ زندان، مُتهّم شوند که آگاهانه و داوطلبانه با توده
 اند.   شکیل دادهمُشترکی ت
نهادی بدهم، و مسئولیّتِ سیاسیِ آن  کردم که همه انتظار دارند من جلو بیُفتم و پیش حساس خُالصه، ا

را هم به دوش بگیرم. من البتّه هیچ مُشکلی با این مسأله نداشتم، چراکه واقعاً مُعتقد بودم که همۀ ما 
کامل  بستگیِ اُمورِ صنفی، باید درمقابلِ زندانبان همقولِ زندانیان در  رمِ زندگی، یعنی بهحّداقل در فُ

جمعی و مُشترک، یا به قولی کُمونی، اعتقادِ کامل داشتم.   داشته باشیم. من در زندان به فُرمی از زندگیِ
گاهِ اوین، که زندانیانی با  در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٤ای کوتاه مطرح کردم که در اُتاقِ  بنابراین، با مُقدّمه

هرکس  ؛کردیم های بسیار گوناگونِ سیاسی هم در آن حُضور داشتند، ما به این شکل زندگی می ایشگر
مسئوالنِ  ریخت؛ به صندوقِ مُشترکِ اُتاق میکه مُالقاتی و تواناییِ مالی داشت، پس از هر مُالقات پولی 

کردند، و همه در اُتاق  می روریِ اُتاق هزینهرفعِ نیازهای جمعی و عُمومی و ض اُتاق از این صندوق برای
هم  سلّولنهاد کردم که ما همان روش را در این  شدند. بعد هم پیش مند می هم از این امکانات بهره

 کار ببریم. به
های من مطلب را ادامه داد و  ییدِ حرفٴدور از انتظارِ من، این عابدین افتخاری بود که بالفاصله در تا

ایم و داریم و  ای که داشته های سیاسی ختالفرغمِ ا صحیح است. علی عفر کامالًصُحبتِ رفیق ج"گفت: 
ها شاهدِ جُداییِ  خواهیم داشت، باید درمقابلِ زندانبان وحدتِ عمل داشته باشیم، و نباید بگذاریم که آن

که  گی کنیم بل ایستاده صف یا سُفرۀ غذای ما باشند. ما نه فقط از نظرِ سیاسی باید در برابرِ دُشمن
سمی و المتیِ جمُشترکِ پُربار و س باید از تمامیِ امکاناتِ خودمان برای زندگیِ نفی هم میزنظرِ صا
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مُشترک  نهادِ رفیق جعفر دربارۀ نوعی زندگیِ جا استفاده کنیم. من پیش روحی و روانیِ خودمان در این
سم و روحی سالم مُقاومت با ج خوب تغذیه کنیم تا بتوانیم کنم. به نظرِ من، ما باید یید میٴرا کامالً تا

کنم که همه هر پولی که دارند، یا در  نهاد می نماییم و به مُبارزۀ خودمان ادامه دهیم.  بنابراین، پیش
 ".گیرند، را بریزند وسط تا باهم خرج کنیم مُالقات می

نهاد  پیشرسید حتّا فراتر از آن چیزی است که من  نهادِ عابدین افتخاری به نظر می صُحبت و پیش
یید کردم و ٴهای او را تا کردم. البتّه برای شخصِ من پذیرشِ آن ابداً مُشکل نبود. بنابراین فوراً صحبت می

یید ٴگی تا ها وقتی شرایط را مُناسب یافتند، طبعاً همه ای خواستم که دیگران هم اظهار نظر کنند.  توده
گاه حیدر زاغی نوبت گرفت، و با  ر اُتاق شدند. آنمُشترک د گونه زندگیِ کردند و خواستارِ شرکت در این

کید کنم که ٴخواهم تا نهادِ اوّلیۀ رفیق جعفر کامالً موافق هستم. می من با پیش"متانتِ کامل گفت: 
شده، آن چیزی است که من حاضرم در آن وارد بشوم، نه کُمونِ  مُشترک با سقفِ پولیِ تعیین زندگیِ

طوری که رفیق جعفر در ابتدا مطرح  همانکند.  توجّه، مطرح می جّه یا بیوکاملی که رفیق عابدین، بات
داشته باشیم که از منابعِ آن برای رفعِ نیازهای جمعی و عمومیِ اُتاق  سلّولکرد، صندوقِ مشترکی در 

 مان باشد.  مُشترک سُفره باشیم، و این حّدوحُدودِ زندگیِ خرج و هم استفاده شود. یعنی به این شکل هم
کنم منظورِ  رفیق عابدین کمی احساساتی شد و از کُمونِ کامل صحبت کرد، امّا فکر می نظرم، به

یید کرد، ٴهای حیدر زاغی را تا عابدین افتخاری بالفاصله صحبت ".اش همین بود که من هم گفتم واقعی
 ز آن.  نهادِ اولیۀّ من بود و نه چیزی بیش ا و گفت که منظورش دقیقاً در مُوافقت با پیش

خرج و  من با هم"د هنوز هیچ اظهارِ نظری نکرده بودند. باالخره فرُخّ نوبت گرفت و گفت: فرُخّ و خال
توانم همیشه پول به صندوقِ مُشترک  سُفرۀ مُشترک مُوافق هستم، امّا چون مُالقاتِ مُرتبّی ندارم، نمی

همین است که اگر کسی پول  من و عابدین توضیح دادیم که هدف از صندوقِ مُشترک هم "بریزم.
کند.   مُشترک استفاده نداشت یا کمتر پول داشت، بتواند به اندازۀ افرادِ دیگر در اُتاق از امکاناتِ زندگیِ

شده، پول در صندوقِ  قداری که بتواند، بیشتر یا کمتر از سقفِ تعیینتوضیح دادیم که هرکس هر م
تواند از امکاناتِ صندوق و  گیرد، باز هم می ندارد و پولی نمیریزد. کسی هم که ابداً مُالقاتی  مُشترک می

شیِ خاّصِ خودش گفت: من فتخاری دوباره با شوخی و لوطیطورِ مُساوی استفاده کند. عابدین ا کُمون به
کنیم،  ریزیم وسط و خرج می اش بدیم؛ هرچه پول داریم می فتخواد دیگه ل قدر نمی ها، این ذهببابا الم"

زودی برقرار و مُرتّب خواهند شد و هیچ  ها هم که به باالخره پول گیرمان بیاد دیگه. مالقات تا باز هم
 ضایت داد و مُوافقت کرد.سرانجام فرُخّ هم ر ".مُشکلی نخواهیم داشت

ای در این باره نگفته بود. از او خواستیم که اظهارِ نظری بکند تا  د تنها کسی بود که هنوز کلمهخال
ها در  من در این نوع بحث"گونه بود:  العملِ اوّلیۀ خالِد این گیری کنیم. عکس بندی و نتیجه بتوانیم جمع

کردند، و فرّخ هم ابداً دخالتی در کارِ  های اُتاق تقریباً صحبتی با او نمی ای توده ".کنم زندان شرکت نمی
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قانع کنیم که او هم  د رالبدین افتخاری و من سعی کردیم خانمود. بنابراین، حیدر زاغی و عا او نمی
 سلّولِدادیم که این جلسه برای آن است که بدانیم ما یازده نفر در این  به او توضیح  رضایت بدهد.

من پولی ندارم و در آینده هم "داد:  گونه جواب  خواهیم باهم زندگی کنیم. خالد این گونه می کوچک چه
ت داشته باشم. پس این موضوع اصالً شاملِ حالِ من توانم ابداً در این صندوق شرک نخواهم داشت، نمی

کند، چراکه هدفِ اصلی از این کار اتفاقاً افرادی  دوباره توضیح دادیم که او کامالً اشتباه می ".شود نمی
غذایی در زندان ندارند ولی به اعتقادِ ما باید از  مانندِ او هستند، که هیچ منبعِ مالی برای تهیّۀ کمک

نکار. د و از او اساعت، از ما اصرار بو مند شوند. خُالصه، برای نیم بهره سلّولترک و برابر در امکاناتِ مُش
کرد. او در  کارانه عمل می د هنوز ترسِ زیادی داشت و بسیار محافظهه ما مُتوجّهِ قضیّه بودیم. خالالبتّ

مالً غیرسیاسی است. بازجویی اعالم کرده بود که هیچ رابطۀ سیاسی و تشکیالتی ندارد و فردی کا
کرد. بنابراین، حاال  ها زندگی و کار می دانستیم که قبالً اظهارِ توبه نموده و در بندِ توّاب ضمن، می در

رود. ادامۀ نماز  رب میارِ قبلیِ خودش خارج شود، زیرِ ضوحشت داشت که اگر از شیوۀ زندگی و روالِ ک
هم به همین دلیل بود. به هر صورت، به  سلّولی در جمع اش به شرکت در زندگیِ خواندن و عدمِ تمایل

غذا  سلّولسُفره باشیم و او تنهایی و جُدا از ما در  خرج و هم توانیم ده نفری هم او فهماندیم که ما نمی
سُفره خواهم بود، بنابراین  من با شما هم"د مُوافقتِ خودش را چنین اعالم کرد: بخورد. باالخره، خال
شریک خواهم بود، امّا درعمل فقط از جیرۀ زندان استفاده خواهم کرد  سلّولجمعیِ  درظاهر در زندگیِ

 ".غذایی یا هرچیزِ دیگری که از پولِ صندوقِ مُشترک خریداری شود، استفاده نخواهم کرد و از کمک
 خُالصه، قرار شد که فعالً به همین ترتیب عمل بکنیم.  

 خواهِ گاه،  هرکس به دل انتخاب کردیم. آن سلّولی و نمایندۀ نفعنوانِ مسئولِ ص ن افتخاری را بهعابدی
توانست پول در صندوقِ اُتاق ریخت. حاال حُدودِ چندهزار تومان پول در  ای که می خودش و به اندازه

ها رویِ خریدنِ میوه و سبزیِ تازه،  کیدِ بچّهٴخرید کند. تا سلّولدستِ عابدین افتخاری بود تا بتواند برای 
البتّه اگر فروشگاهِ زندان  ا و ماست و تُنِ ماهی و غیره بود؛غذاهای دیگری مانندِ انجیر و خُرم کو کم

سامانِ بند صحبت کردیم. قرار ، کمی هم درموردِ وضعِ نابسلّولکرد. در پایانِ جلسۀ  ها را عرضه می آن
دانستیم که این موضوعِ  گی می گی فعّال شویم تا وضعِ بند را هم کمی سروسامان دهیم. همه شد همه

خواهد بود. خُالصه، جلسه را با شوخی و  سلّولیک  دهیِ تر از امرِ سازمان تر و پیچیده آخری مُشکل
اب باهم قدمی خارج شدند تا قبل از خو سلّولخنده تمام کردیم. حیدر زاغی و عابدین افتخاری از 

کبری و مُحمّدعلی شهبازی هم از من خواستند زنی رفتند. کسری ا د هم باهم برای قدمبزنند. فرُخّ و خال
ها باهم  ها و از این قبیل مسأله ها و شُغل و تحصیالت و خانواده که باهم قدمی بزنیم. کمی دربارۀ گذشته

دم  های گروه و سازمانِ خودشان هم حرف زدیم. درواقع، در زندان اغلبِ افراد تمایل داشتند که با بچّه
ام را در این بند با علی و عبدی و دیگر رُفقای سازمانیِ خودمان  بیشترِ وقت باشند. خودِ من هم هنوز

 گذراندم.   می
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٨ 
 آخرین بحث و مُذاکره با جاسِم...

تایی  د که جاسِم تقاضا کرده است که سهدر این بند، یک بار دارا مطرح نمو در همین روزهای نخست
شترک با او آشنایی داشتیم. دارا و من باهم مشورت باهم قدمی بزنیم. هم من و هم دارا از کُمیتۀ مُ

کردیم و تصمیم گرفتیم که درخواستِ جاسِم را بپذیریم تا ببینیم که چه چیزی برای گفتن دارد. 
ارزیابیِ شخصیِ دارا این بود که جاسِم توّابِ واقعی نیست و فقط چنین تاکتیکی را در پیش گرفته تا 

گاهِ اوین، که مُتعلقّ به  در آموزش ٥هایِ سالُنِ  دان رها شود، امّا بچّههرچه زودتر از حبس و سختیِ زن
گفتند که او در آن  ها می های سیاسیِ مُختلفی هم بودند، دیدِ دیگری دربارۀ جاسِم داشتند. این جریان

اذیّتِ کرد و در آزار و  راهی می ها هم نمود و با آن رقصی می های دیگر خوش بند برای پاسدارها و توّاب
 نمود.   های خوب و سرِموضعیِ بند کوتاهی نمی بچّه

های او گوش دهیم.  به هر صورت، ما پذیرفتیم که برای آخرین بار با جاسِم قدم بزنیم و به صحبت
زدیم. جاسِم ابتدا ماجرای  بنابراین، طبقِ قرار روزی من و دارا در حیاطِ هواخوریِ بند با جاسم قدم 

اجراییِ تشکیالتِ ما را در خانۀ خود، در روزِ  سرش و اعضای هیأتِدستگیریِ خودش و هم
عتقادِ او، و گفت که به ا ایمان تعریف کرد. میبر  با جُزئیّات ، دوباره٦٣وهشتمِ مهرماهِ سالِ  بیست

و به نظرش آن روز  پُلیس  ر زیرِ فشار خانه را لو داده بود؛احتمالِ قوی، جالل قبالً دستگیر شده و د به
های آن  م مُعتقد بود که تلفنآورده بود. جاسِ الل را با ماشین از کُمیتۀ مُشترک به بیرونِ آپارتمانِ او ج

 شد.   ربتِ سپاه زده میترک و یا از داخلِ ماشینِ تیمِ ضروزِ جالل به آپارتمانِ او هم، از کُمیتۀ مُش
اش بیشتر پِی ببریم، از او پرسیدیم  حیّهکه جاسِم را به صُحبتِ بیشتر تشویق کنیم تا به رو ما برای این

به نظرِ من، جالل "حساسی دارد و نظرش چیست؟ در جواب گفت: هایش چه اکه درموردِ جالل و کار
داد. از یک طرف،  بست قرار می ما درواقع جاسِم را در بُن این سئوالِ ".کارِ خوبی کرد که خانه را لُو داد

شد در لحنِ گفتارش درموردِ لُو رفتنِ خانه و دستگیریِ  را می او از دستِ جالل ناراحت بود و این
خانه از توانست لُو دادنِ  عنوانِ یک توّاب، درظاهر یا درواقع، نمی اش دید؛ از طرفِ دیگر، به خودش و زن

هایش کامالً  دیگر هم از او کردیم، که از جواب ست بداند. ما یکی دو سئوالِطرفِ جالل را کاری نادُر
سالمی و ادستانی است. او از اعمالِ اهای د شد که شدیداً تحتِ نُفوذِ بازجوهای اطالّعات و مقام م میمعلو

ها به او دو ماه  کرد، چراکه آن انسانیِ بازجوها و مسئوالنِ زندان و از این قبیل چیزها صُحبت می
چنین  جاسم هم و برود.اریِ همسرش بتواند پیشِ امُرخصّی داده بودند تا به دلیلِ ناراحتی یا بیم

گفت که او در زندان کاری به سیاست و فعالیت ندارد و در آینده در بیرون هم کاری به این چیزها  می
 نخواهد داشت.  
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ست باشند، که به نظرِ های تو دُر ها و دیدگاه یِ نُکتهاگر هم تمام"ما هردو او را نصیحت کردیم و گفتیم: 
که،  ویژه این کشی تا سربُلند آزاد بشوی. به ات را نمی شرافتمندانه حبسما نیستند، چرا مانندِ دیگران 

من واقعاً توبه کرده و به اسالم روی "جاسِم جواب داد:  "فقط دو سالِ دیگر از حبسِ تو باقی است.
میِ سالها و اعمالِ ا آخرِ عُمرم وظیفه ساز است و من تا بخش و انسان سالم تنها ایدئولوژیِ نجاتام. ا آورده

در کُمیتۀ  سلّولمگر تو خودت در "جا دیگر جوش آورد و گفت:  دارا این ".خودم را انجام خواهم داد
شوی، و یا  گاه در اوین آزاد میاند که تو از همان داد گفتی که بازجوها قول داده مُشترک به من نمی

بازجوها تالشِ  به نظرِ من"جاسِم جواب داد:  "؟گیری؟ پس چی شد اکثر یک سال حُکم میحّد
در پایان، ما دوباره و برای آخرین  ".خودشان را کردند، ولی دادگاه نپذیرفت و به من سه سال حُکم داد

اش را بکشد.  ها بیرون بیاید، و مانندِ ما زندگی بکند و حبس بار به او توصیه کردیم که از پیشِ توّاب
عادّی و معمولی وجود ندارد؛ زندانی یا  ن، زندگیِدر این نوع زندا"گونه بود:  م هم سُخنِ آخرش اینجاسِ

ما از او خُداحافظی کردیم  ".خواهم در بینِ زندانیانِ سرِموضعی باشم توّاب است یا سرِموضعی. من نمی
و رابطۀ مُستقیمی با او  گونه تماّس کدام از ما دیگر هیچ چمان را جُدا نمودیم. پس از آن، هی و راه

 نداشتیم.
 
٩ 

 گاهی... بحورزشِ صُ
گاهی )یعنی  هرروز ساعتِ پنجِ صُبح، درِ حیاطِ هواخوریِ بند را به مُدّتِ یک ساعت برای ورزشِ صُبح

کردند. سپس در طولِ روز، یعنی صُبح تا ظُهر یا بعدازظُهر تا عصر، چهار ساعتِ  دویدن و نرمش( باز می
شد، بنابراین  هم به حیاطِ ما باز می ٦رۀ های بندِ کوچکِ شما دادند. پنجره دیگر هم به ما هواخوری می

ها از طریقِ  بگیریم. در همان روزهای نخست، بچّه های آن بند تماّس وانستیم با بچّهت از این طریق می
ای  ، مُبارزه٣و  ١حصار، یعنی در واحدهای  قزل دریافتند که در اغلبِ بندهای سیاسی در زندانِ ٦بندِ 

حورِ اوّلیه و اصلیِ باشد؛ م نیانِ توّاب در جریان میاخلیِ بندها از دستِ زنداهای د برای گرفتنِ مسئولیّت
 این مُبارزه هم حولِ گرفتنِ مسئولیّتِ ورزش است.  

تدریج به داخلِ بندهای اصلیِ زندان روانه  داشتند تا به ما را درواقع مُوقتاً در این بندِ قرنطینه نگه می
الزم  دهیِ ای نه سازمان برای راه انداختنِ چنین مُبارزه داشت، زندانیان کنند. چون بندِ ما حالتِ مُوقّتی

گاهی و هم در  در این روزهای نخست، هم در ورزشِ صُبحدیگر داشتند.  تقابلِ کافی به همعتمادِ مُو نه ا
دویدن  خواست در حیاط به میسِ اُمور بودند. صبحِ زود، اگر کسی ٴها در را طولِ هواخوریِ روزانه، توّاب

داد. ورزشِ  ها انجام می ش کردن بپردازد، باید این کار را تحتِ رهبری و مسئولیّتِ یکی از توّابو نرم
 طورِ کلّی، ممنوع بود.   حصار به قزل فردی در این بند، و در زندانِ
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سئولیّتِ ای برای گرفتنِ م به هر حال، پس از آگاه شدن از این موضوع که در بندهای اصلیِ زندان مُبارزه
اند این مسئولیّت را از  که در برخی از بندها زندانیانِ سرِموضعی توانسته ورزش در جریان است، و این

تدریج برخی از زندانیانِ بندِ ما هم در هواخوری شروع به سرپیچی و اعتراض و  ها بگیرند، به دستِ توّاب
شت است و نوعِ ورزشِ او با دیگران هیکلِ او دُر. مثالً، عبدی با این بهانه که کردند ها  درگیری با توّاب

کشید. توّاب هم از روی  تفاوت دارد، خودش را از صف و از زیرِ مسئولیّتِ توّابِ مسئولِ ورزش بیرون 
ای از حیاط  نداشت. عبدی یک درِ بزرگِ آهنی را، که در گوشه احترام یا از روی ترس کاری به کارِ او 

 داد.   های خاّصِ خودش را انجام می برداری و نرمش  و با آن کارِ وزنهداشت  اُفتاده بود، برمی
ها هم  ها درگیر شدند، و توّاب ها در حیاط با توّاب روزِ قبل از وُرودِ ما به این بند، گویا یکی دو نفر از بچّه

های  هفوری افسرِ نگهبان را خبر کرده و گزارش دادند. انصاری، مسئولِ واحد، به بند آمد و بچّ
گرفته  اصطالح زهرِچشمی سرِموضعی را جلوی همه شدیداً کُتک زد و بعد هم به انفرادی فرستاد تا به

باشد. در عینِ حال، توّابی را هم که عاملِ درگیری بود، از بند به جایِ دیگری مُنتقل کرد. خُالصه 
سرِ ورزش در هواخوری هم  های اصلی در بند بسیار بد بود. درگیری که، رابطۀ بینِ ما و توّاب این
 چنان ادامه داشت. هم

کردند تا او را قانع  د کار میزاغی و عابدین افتخاری رویِ خال از همان روزهای اوّل در این بند، حیدر
د نمازخوانی کند. باالخره، پس از چند روز خالکنند که دیگر ترسی نداشته باشد و نماز خواندن را رها 

آمدند،  ان در اوین میدو سه نفرِ دیگر از زندانیانِ چپ هم که از بندهای نمازخو ورا کنار گذاشت. غیراز ا
کم این کار را کنار  کم دادند، عایتِ ظاهر را کرده و به نماز خواندنِ خودشان ادامه میو هنوز هم ر

یانِ مُجاهد، پس از یک هفته در این بند، نمازخوانی فقط کارِ زندانیانِ مذهبیِ بند، یعنی زندان گذاشتند.
ها بودند، نمازشان را  های مذهبی و یا از چپ ها هم، که سابقاً از مُجاهدین یا دیگر گروه بود. البتّه توّاب

 خواندند. مُرتّب می
 

١٠ 
 مراسمِ شانزدهِ آذر...

طورِ خُصوصی در رابطه با امکانِ بُزرگداشتِ  از همان نخستین روزی که من واردِ این بند شدم، به
فعالیتِ جمعی دار داشتیم. این نخستین تجربۀ کار و  دامهگویی ا و گفت آذر با عبدی ١٦معیِ روزِ ج دسته

بود.  می طورِ خاصّ،  حصار به قزل طورِ کلّی، و در زندانِ فقای سازمانیِ ما در زندان بهبرای این دسته از ر
ریِ جِریانِ فکری و سازمانیِ ما بود. گی چنین روزِ توّلد و شکل جو، و هم آذر ازنظرِ تاریخی روزِ دانش ١٦

های تشکیالتیِ خودمان چنین بزرگداشتی را برگزُار  آذر، در حوزه ١٦بیرون که بودیم، در سالگردِ روزِ 
کردیم که پس از  کردیم. من این موضوع را با علی هم در میان گذاشتم. عبدی و علی و من فکر می می
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توانیم از این فُرصت استفاده کنیم  در دورانِ بازجویی، حاال میسبی ضربه و دستگیری، و اُفتِ روحیِ ن
تا فعّاالنه به تقویتِ روحی و پیوندهای فکری و تشکیالتیِ رُفقای سازمانیِ خودمان بپردازیم. سالِ پیش 

 امّا حاال تعدادی از ما که حُکم داشتیم، باهم در انفرادی و زیرِ بازجویی بودیمگیِ ما  در این موقع، همه
 بود.   مکانی برایمان فراهم بُردیم، و بنابراین چنین ا سر می  در یک بند به

به هر صورت، در روزِ چهاردهِ آذر، سه نفری باهم مشورتِ نهایی و تقسیمِ کار کردیم. قرار شد که 
از  آذر مطرح و ١٦گیِ بُزرگداشتِ  هایی در رابطه با چگونه هرکدام با سه نفر از رُفقای سازمانی سئوال

ها نظرخواهی کنیم. آیا اساساً دست زدن به این کار در شرایطِ موجود مصلحت است یا نه؟ اگر  آن
کلی مُناسب است؟ با توجّه به وضعیّتِ مُوقتّی و امنیّتیِ بندِ صلحت باشد، برگزُاریِ آن به چه شم

ای وجود نداشت.  عیِ چنین برنامهجم تجربه بودنِ ما، طبعاً امکانِ برگزُاریِ دسته وارد و بی قرنطینه، و تازه
نهادِ ما سه نفر  کردیم. پیش کل و فُرمی مُناسب و مُنطبق با شرایطِ موجود را انتخاب میشبنابراین، باید 

زمان مراسمِ  هم آذر ١٦های دو یا سه نفره، در روزِ  این بود که در سطحِ بند و هواخوری، در گروه
 بُزرگداشت صورت بگیرد.  

شناختیم و رابطه داشتیم،  ها را هرکدام با سه یا چهار نفر از رُفقایی که خوب می ئوالاین طرح و س
بندی  نهادهای رُفقا را جمع مطرح و نظرخواهی کردیم. روزِ بعد، عبدی و علی و من نظرها و پیش

در  آذر و تالشِ ما، با شرکت ١٦گفت که ضمنِ احترام به روزِ  نمودیم. فقط یک نفر )امیر باقری( می
کید بر این نُکته که چنین کاری ٴچنین مراسمی مُخالف است. دو نفر )اصغر و داریوش( هم با تا

ضمن  با آن مُخالف بودند، امّا این دو نفر در شود دهی در زندان محسوب می ازماندرحقیقت نوعی س
مُخالفِ خودشان، در آن  با حفظِ نظرِ ،ها آن فقا با این برنامه مُوافق باشندگفتند که اگر اکثریّتِ رُ می

کنند. بنابراین، تصمیم گرفتیم که مراسم را در سه گروهِ سه یا چهار نفره پیش ببریم. قرار  شرکت می
ار گردد. مُحتوای برنامه عبارت بود از: یک دقیقه و مُفید و به شکلِ مُتحّرک برگُز شد که برنامه کوتاه

آذر و  ١٦جو، مُرورِ کوتاهی بر بیانیّۀ  دآوریِ کوتاهی از روزِ دانشسُکوت برای یادبودِ مُبارزانِ راهِ آزادی، یا
زنی در هواخوری یا در  و غیره. این مراسم به شکلِ قدم یِ سازمانِ خودمان، تعریفِ خاطرهگیر شکل

ار شد.  این نخستین تالشِ با مُوفقیّت برگُز ٦٤آذرِ سالِ  ١٦سِ ساعتِ مُعینّی در روزِ ٴداخلِ بند، در را
 بود. جُمهوریِ اسالمی  ای از ما در این حّد و وُسعت در زندانِ یاسی و تشکیالتیِ دستهس
 

١١ 
 وابطِ بند...ض

دیوار چسبانده  های زندان را برای این بند رویِ اصطالح ضابطه کنار درِ حیاطِ هواخوری، مسئوالن به
در حیاط، هرنوع کار  ٦های بندِ  رهدیگر، نزدیک شدن به پنج های هم سلّولبودند؛ بر این اساس، رفتن به 

خوردنِ جمعی، نماز خواندنِ جمعی و  فردی، سُفره انداختن و غذا و فعالیتِ جمعی، دویدن و نرمشِ
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ن با توجّه به شدند، چو عایت نمیها ابداً در بند ر از این ضابطه بعضی گی ممنوع بودند. غیره همه
های غذا یا نماز  لی نبود. موردهایی مانندِ انداختنِ سُفرهها عم مکاناتِ بند اجرای آنمحدودیّتِ فضا و ا

آمدند. موردِ نرفتن به  طوری که قبالً توضیح دادم، درعمل به شکلِ جمعی درمی خواندن، همان
ها هم حّداقل در این روزها تواناییِ  کردیم، و آن عایت نمیدیگر را هم ما زندانیان عمداً ر های یک سلّول

طورِ کلّی، در این زندان در این دوران  دادند. به که اهمیّتِ زیادی به آن نمی اشتند، یا اینکُنترلِ آن را ند
بود و یا  موردهایی که زندانبان رویش حساّس کردند، جُز عایت نمیها را زیاد ر گونه ضابطه یان اینزندان
مانندِ  برداری نماید؛ ها بهره آناکره با ها برای فشار رویِ زندانیان یا باز کردنِ بابِ مُذ خواست از آن می

 ش در حیاطِ هواخوری.ورزش و نرمموردِ 
ها در سالُنِ بند  به دلیلِ کوچک بودنِ فضای بند برای بیش از صد نفر، اغلبِ زندانیان در اکثرِ وقت

یِ پوشاند. تمام ای می کفِ سالُن را موکتِ کُهنه و فرسوده زدند. ایستادند، و یا قدم می ، مینشستند می
تمامیِ کارهای مربوط به ورزش و بهداری و غذا و نظافت ها  ها بود. آن های بند در دستِ توّاب مسئولیّت

هری، از تاب و غیره را بینِ خودشان تقسیم کرده بودند. مسئولِ بند، محمود طاو فروشگاه و روزنامه و ک
نوبت در طولِ روز در زیرِهشت ل در سه طرفِ زندانبان تعیین و انتصاب شده بود. چای را مسعود قات

کرد.  ست میدادند، و او چای را دُر به او میکرد. مسئوالنِ زندان جیرۀ چایِ خُشکِ بند را  تهیّه می
ها  سلّولند. بعد ها را پُر ک چیدند تا او آن د میهای خودشان را در زیرِهشتِ بن رموسها ت سلّولسپس 

شد که زندانیان از  مکاناتی محسوب میرموس یکی از بهترین اگرفتند.  ت ها را تحویل می و آن رفتند می
 گرفتند. های خودشان در مُالقات تحویل می خانواده

ها صورت  بجمعی و به رهبریِ یکی از توّا طورِ دسته گاهی باید به های زندان، ورزشِ صُبح طبقِ ضابطه
آهنگی و  مگونه توافق و ه ی هنوز هیچگیریِ بند، وقتی که زندانیانِ سرِموضع کلگرفت. در ابتدایِ ش می
کردند. در حالی  های ورزشی به رهبریِ توّاب شرکت می ی نداشتند، تعدادی از زندانیان در فعالیتکلّتش

نمودند. خودِ اصلِ ورزشِ جمعی در این زندان،  که تعدادی دیگر از ورزش به این شکل خُودداری می
( دویدن ٣اوین )حّداقل در سالُنِ  یار عجیب بود. چراکه در زندانِآمدیم، بس اوین می برای ما که از زندانِ

پرداخت. در اوین،  ها می گونه فعالیت طورِ فردی به این بایست به و نرمشِ جمعی ممنوع بود و هرکس می
جمعی بازی بکنیم. به هر صورت، به دلیلِ  صورتِ دسته ما فقط مُجاز بودیم که فوتبال و والیبال را به

های گوناگونی را  گاهی راه آهنگیِ الزم در این بندِ قرنطینه، زندانیان درموردِ ورزشِ صُبح جودِ همعدمِ وُ
 شد.   و غیره می کردنِ کامل، تحریمِ کامل، درگیریانتخاب کرده بودند که شاملِ شرکت 

بود که ما مُدام به قدر بد  شرایط در بندِ قرنطینه، ازنظرِ میزانِ فضا و تمیزی و مقدارِ جیره و غیره، آن
گفتند  ها معموالً در جواب می آوردیم تا ما را به بندهای اصلیِ زندان مُنتقل کنند. آن مسئوالن فشار می

وارد در بندِ قرنطینه، ظاهراً  فلسفۀ نگه داشتنِ زندانیانِ تازه دانند.  چنین کاری را صالح نمیکه فعالً
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حصار مدتّی  جدید به جمعِ زندانیانِ بندهای قدیمی و اصلیِ قزل گونه بود: اوالً، تا پیوستنِ زندانیانِ این
گی کُهنه و سوخته  ها حاملِ قرارومدار و یا اطالّعاتی بودند، همه اُفتاد. به این ترتیب اگر آن فاصله می

 های زندان عادت کنند. ها و ضابطه وارد به سیاست خواست که زندانیانِ تازه شد. ثانیاً، زندانبان می می
شویم، به  اصطالح تربیت کنند تا شاید وقتی داخلِ بندهای اصلی می خواستند ما را به یعنی می

نپیوندیم.  ثالثاً، در این مدتّی که ما در بندِ قرنطینه بودیم، مسئوالن  "سازان مسأله"و  "سازی مسأله"
 آوردند.   می ها  به دست اصطالح شناختی از آن کردند، و به تکِ افراد مُطالعه می رویِ تک

که  های آهنی نصب بود، طوری یک دستگاهِ تلویزیون هم در بخشِ جلوییِ بند در ارتفاعِ باالتر روی میله
توانستند در کفِ سالُن بنشینند و تلویزیون تماشا کنند. البتّه کُنترلِ انتخابِ  همۀ زندانیانِ بند می

های تلویزیونِ جُمهوریِ اسالمی معموالً  بود. برنامهها ی تلویزیونی در دستِ توّابینِ مسئولِ بند  برنامه
شد، و خاموشی در بند و زندان هم همان موقع بود. البتّه ما زندانیان باید سرِ  ساعتِ یازدهِ شب تمام می

ها برای  کردیم.  توّاب عایت میبودیم و سُکوتِ کامل را ر مان میساعتِ خاموشی در جایِ خوابِ خود
ها از بینِ خودشان برای داخلِ بند  کردند تا ما را زیرِ نظر داشته باشند. آن کار می طولِ شب هم تقسیمِ

اگر شب کسی خاموشی و سُکوت را  گذاشتند. های نگهبانی برای طولِ شب می افسرِ نگهبان و شیفت
 شد.   دادند، و زندانی شدیداً تنبیه می ارش میها به پاسدارن گُز کرد، توّاب نمیعایت ر

دادند تا کسانی که نیاز به غُسل داشتند بتوانند استفاده  ، برای یک ساعت، به بند آبِ گرم میها صبح
کردند. در این روز،  ِ زندانیانِ بند، آبِ گرم را باز می تمامی ای یک روز هم جهتِ حمّامِ کنند. هفته

ار کثیف هم بود. چون داشتند. حمّام سه اُتاقکِ دوش داشت و بسی ترتیب نوبتِ حمّام می ها به سلّول
شویی ایجاد  شویی موجود نبود، در همین حمّام جایی هم برای ظرف جایِ دیگری در بند برای ظرف

کردیم و از داروی نظافت )واجبی(  آمیز بود که ما در همان مکانی که حمّام می کرده بودند. واقعاً فاجعه
دمان را هم بشوییم.  توالتِ بند هم سه های غذای خو نمودیم، مجبور بودیم روزانه ظرف استفاده می

شویی داشت. جایِ بسیار کثیفی بود و مرا به  اُتاقک برای قضای حاجت، و دوتا شیرِ آب هم برای دست
انداخت، که در دوران کودکی و نوجوانی، هم در تبریز و هم در تهران،  های عُمومیِ بازار می یادِ توالت

 تجربه کرده بودم. 
و نه برای  ،داشت وشش زندانی جا  وچهار یا حّداکثر سی فقط برای بیست درواقعکثیف  این بندِ کوچکِ

صدوبیست نفری که ما حاال در آن بودیم. البتّه این ظاهراً باز هم خیلی بد نبود، چراکه حیدر زاغی 
نفر را وپنج  ها سی تا سی سلّولدر هرکدام از این  حاج داوود رحمانی ٦٢ – ٦١کرد در سالِ  تعریف می

اش  باری که این موضوع را شنیدم باور کردن داشت. نخستین گه میها را هم بسته ن سلّولچپاند و درِ  می
کردم برایم  حضور داشتم، هرطور بررسی می سلّولبرایم آسان نبود. حاال که خودم در همین 

عیّت دوام بیاورند. امّا این ها در این وض توانستند مُدّت طور می غریب بود که آن تعداد زندانی چه و عجیب
گونه  ها در آن وضعیّت چه ه آنکرد ک گونه برایمان تشریح می موضوع واقعیّت داشت. حیدر زاغی این

هایی روشن و نظمی آهنین و طرحی دقیق، همۀ  براساسِ ضابطه"خوابیدند:  گونه می زیستند، و چه می
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. خوابیدن هم به همان نشستند ایستادند یا می میشدۀ خودشان  همواره در جاهای تعیین سلّولزندانیانِ 
کردیم. به این ترتیب که  استفاده می سلّولگرفت. ما از تمامیِ فضای داخلِ  کل و ترتیب صورت میش

کشیدند، شش  راز میر در فضای زیرِ طبقۀ اوّلِ تخت دنشستند، دو نف هشت نفر در هر طبقۀ تخت می
نشستند. براساسِ برنامۀ چرخشیِ  ایستادند یا می می سلّولدیوارِ تا هشت نفر هم در فضای بینِ تخت و 

عیف و مُسنّ جای بهتر البتّه، برای افرادِ بیمار و ض  شد. دقیقی، جاهای افراد در طولِ روزوشب عوض می
ودو نفرِ دیگر برای  ها با سی سلّولگرفتیم. من خودم در یکی از همین  در نظر می سلّولو راحتی را در 

  ".ماندم ها می تمُدّ
توانستیم از  همیشه باز بود، و در طولِ روزوشب هم می سلّولبودیم، درِ  سلّولحاال، ما فقط یازده نفر در 

سالُنِ بند استفاده کنیم. بنابراین وضعیّتِ ما هرچند که بسیار بد و دُشوار، امّا با وضعیّتِ زندانیان در 
نبود. در این موردها اصطالح و شوخیِ معمول بینِ  یسهقابلِ مُقا ٦٢ – ٦١های  همین مکان در سال

گفتند:  برخی هم درمقابل می "!یتهجا حاال عینِ کُو بابا این"گفتند:  های زندان این بود که می بچّه
وچهار نفر یا حّداکثر  به هر حال، بندی انفرادی که برای فقط بیست "!یِ یت چیه، خودِ ابوظبیکُو"

بود را برای نگهداریِ صدوبیست نفر در حالِ حاضر، و بدتر از آن برای وشش نفر ساخته شده  سی
 کردند. های پیش، استفاده می نگهداریِ تا پانصد نفر در سال

 
١٢ 

 (..."جالل"رضا( زبردست )معروف به  با یادِ نادر )علی
طوری  نکردیم. هما و دستگیریِ خودمان صحبت می ٦٣ها عبدی و من درموردِ ضربۀ سالِ  یکی از شب

در یک حوزه بودیم و در یکی از  ٦٢تا اوایلِ سالِ  ٦٠که قبالً هم گفتم او و من از اواسطِ سالِ 
آمد داشتیم. از  و دیگر هم رفت های هم ضمن، به خانه در .کردیم های سازمانی باهم فعالیت می کمیته
اطی باهم تقل شد، ما دیگر ارتببه بخشی دیگر از تشکیالتِ سازمان در تهران مُن ، از وقتی که او٦٢سالِ 

ظاهراً رابطۀ عبدی هم  ،٦٢هایی از سازمان در تهران در پاییزِ سالِ  ربه خوردنِ بخشنداشتیم. پس از ض
 .ای قرار داشت برای مدتّی تشکیالتِ سازمان در شرایطِ امنیّتیِ اضطراری و ویژه .با تشکیالت قطع شد

رسید. باالخره، او به این فکر اُفتاد که از طریقِ  جایی نمی   د بهمُجدّ بنابراین تالشِ عبدی برای ارتباطِ
اش را مُجدداً با سازمان برقرار کند. به هر  شناخت، رابطه س با افرادی که از سابق در بخشِ ما میتماّ

از طریقِ یکی از اعضای تحتِ مسئولیّتِ من، یادداشتی به دستم رسید و مُتوجّه  ،٦٣حال، اوایلِ سالِ 
م که از طرفِ عبدی است. من موضوع را با جالل، که در این مقطع رابط و مسئولِ من بود، در میان شد

شناخت. جالل گفت که من خود قرارِ مُالقاتی برای عبدی  البتّه جالل هم عبدی را از قدیم می .گذاشتم
داخل دربارۀ عبدی و  اجراییِ تشکیالتِ ها در هیأتِ فظ کنم تا آنبا او را مُوقتاً ح  ستم و رابطهبفر
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او در تشکیالت تصمیم بگیرند. من نیز قراری برای عبدی فرستادم و  دهیِ گیِ ارتباط و سازمان چگونه
که دوباره به هم  حال بودیم از این قدر خوش دیگر را در آغوش گرفتیم و چه خودم هم سرِ قرار رفتم. هم

یچی خوردیم و کمی باهم صحبت کردیم، بعد هم رود که ابتدا رفتیم ساندو رسیدیم. هیچ یادم نمی می
فروشی نشستیم و بستنی خوردیم و به بحث و تبادُلِ نظرِ بیشتری پرداختیم. درنهایت،  در یک بستنی

اش از طرفِ رفقای مسئولِ سازمان  دیگر را ببینیم تا قرارِ تشکیالتی بار هم ای یک قرار گذاشتیم که هفته
چندین بار عبدی را دیدم. بعد هم جالل قراری داد که من آن را به عبدی م من به او برسد. در آن ایاّ

دیگر را  بار من و عبدی هم بود که آخرین ٦٣کنم حُدودِ اُردیبهشت یا خردادماهِ سالِ  رساندم. فکر می
م ای را خواهی دیدارِ دوباره دانستیم که آیا باز هم شانس و امکانِ بیرون از زندان دیدیم. آن موقع نمی

 داشت یا نه؟
ربه و دستگیریِ خودمان هم رسیده بودیم و باهم دربارۀ ض به هر حال، حاال با عبدی در زندان به

 هایی هستند که عبدی از وضعیّتِ خودش در قبل و بعد از ارتباطِ ها مطلب کردیم. این صُحبت می
که تو قرارِ جدیدی  س از آنپ"کرد:  چنین از دستگیریِ خودش، در زندان برایم تعریف می مجدّد، و هم 

کردنِ طرحِ  را به من دادی، خودِ جالل سرِ قرارم آمد. به من گفت که با رُفقای رهبری در حالِ پیاده
یدا و تعیین سازمانیِ مُناسبی هم برای من پ بایست در آن طرح جایِ می جدیدِ تشکیالت هستند و

دانستند در  ها نمی تم. مُشکل ظاهراً این بود که آن، هر از گاه قراری با جالل داشهکنند.  برای چند هفت
هایی  کی از طرحهای من استفاده کنند. اتفاقاً ی دهی نمایند و از توانایی گونه مرا سازمان طرحِ جدید چه

می( خواستند من و تو و حُسین صدرایی )اقدا کرد این بود که می مشورتی با من مطرح طورِ  که جالل به
دانست، و نه من  قرار بدهند. البتّه نه خودش دقیقاً می ʻکُمیتۀ تحقیق ۥ ی به نامِ را در کُمیتۀ خاصّ

ورت، عدمِ وجودِ ست فهمیدم که وظیفه و هدف و مسئولیّتِ آن کُمیته چه خواهد بود. به هر صدُر
 زد.   تصمیمیِ فراوان، در این مرحله در کارها مُوج می سامانی و بیانداز و ناب چشم

جالل قراری به من داد  ٦٣سامانی، در اواسطِ تابستانِ ها ناب پس از هفته"ه چنین ادامه داد: گا عبدی آن
های تشکیالتیِ دیگری هم داشت و  که از طریقِ آن من به حُسین صدرایی وصل شدم. حُسین مسئولیّت

یمی و ترین رُفقای قد نزدیک صورتِ فردی با او رابطه داشتم. درواقع، چون حُسین از من فقط به
کردند تا در آینده تصمیم بگیرند که آن طرحِ کُمیتۀ تحقیق  هریِ من بود، مُوقتاً مرا به او وصل میش هم

کنند. در هر حال، من چند ماهِ آخرِ قبل  نمایند یا فکرِ دیگری به حالِ من و تو و حُسین می را پیاده می
 از دستگیری را در ارتباطِ فردی با حُسین بودم.  

و قطعِ ارتباطِ من با تشکیالت، خطر کّلِ سازمان را  ،٦٢پس از ضربۀ سالِ "داد:  ضمن توضیح  عبدی در
و اقسام افرادِ سیاسی به   نمود. خانوادۀ من هم در معرضِ خطر بودند. پس از انقالب، انواع تهدید می

 ه کنم و محّلِ زندگیِآمد کرده بودند. بنابراین، من تصمیم گرفتم که از آن فُرصت استفاد و خانۀ من رفت
ای در شهرِ کرج خریدیم.   خودمان را تغییر دهم. ما خانۀ خودمان را در تهران فروختیم، و خانۀ تازه

ام دوباره با تشکیالتِ تهران وصل شد،  تو به سرِ قرارِ من آمدی، و بعد هم رابطه ٦٣وقتی در اوایلِ سالِ 
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س در تشکیالتِ خودمان، و یا هیچ فردِ سیاسیِ ک کردم. هیچ من دیگر در شهرِ تهران زندگی نمی
ام بسیار  ام از بابتِ امنیّتِ خانه و خانواده دیگری، اطالّعی از آدرسِ جدیدِ من نداشت. بنابراین، خیال

  راحت بود. 
ام برقرار شد، من جریان را به او گفتم. تصمیم گرفتیم که  وقتی با حُسین رابطه"عبدی در ادامه گفت: 

بود.  تر می سالم لحاظِ امنیتّی، این کار بهتر و از آن به بعد همیشه در خانۀ جدیدِ من باشد. به دیدارمان
گی باهم داشتیم که توجیهِ  آمدِ خانواده و بودیم و رفت  هری و رُفقای بسیار قدیمیش درضمن، ما هم

یم؛ گاهی من او را بیرون کرد من و او تا زمانِ دستگیری همین کار را می. بود مان می خوبی برای ارتباط
آمد. روزِ اوّلِ آبانِ سالِ  رفتیم، و گاهی هم حُسین خودش به خانۀ ما می دیدم و باهم به خانۀ من می می
ها پاسدارانِ کُمیتۀ انقالبِ اسالمیِ  ربت به خانۀ ما ریختند. من با این فکر که آنمورانِ گروهِ ضٴما ،٦٣

که یکی دیگر از  ها درگیر هم شدم، طوری دم. حتّا با یکی از آنکر ها جرّوبحث می محّل هستند، با آن
حُسین شهریورماهِ  :ها به رویِ من اسلحه کشید. بعدها فهمیدیم که ماجرا ظاهراً به این ترتیب بود آن
احتمالِ قوی پُلیس او را تحتِ تعقیب و مُراقبت قرار داد، و از آن طریق از  خورد. به رد  سرِ قرارِ جالل ٦٣
دانستند که من کی هستم  نظرم ابداً نمی ها به خانۀ من ریختند، به مله به خانۀ ما هم رسید. وقتی آنجُ

یختند و مرا هم دستگیر ام. به هر حال، ابتدا حُسین را بازداشت نمودند، و سپس به خانۀ من ر کاره و چه
چه قرار است. هزاران  رسیدن به کُمیتۀ مُشترک من هنوز مُطمئن نبودم که ماجرا ازکردند. تا 

برند، دیگر یقین پیدا  فکروخیال در مغزم جریان داشت. وقتی مُتوجّه شدم که مرا به کُمیتۀ مُشترک می
  کردم که باید دستگیریِ وسیعی در کار باشد. 

در همان نخستین بازجویی، وقتی بازجوها اطالّعاتِ مُشخصّی "گونه پایان داد:  اش را این عبدی صُحبت
ام. خوشبختانه، من ارتباط  کردند، من یقین پیدا کردم که در جریانِ ضربۀ بزرگی دستگیر شده می را رو

نداشتم. با پذیرشِ  ، در این زمانگونه مسئولیّتِ تشکیالتی هم با کسی جُز حُسین، و درواقع هنوز هیچ
تّا یک ضربه شالّق هم بخورم، ح که گی و بدونِ این ساده رابطۀ فردیِ خودم با حُسین، بازجوییِ اولیّه را به

شد.   تدریج رو می های بعدی از خودم و دیگران، البتّه سابقۀ من به پری کردم. در جریانِ بازجوییس
زندانیِ سیاسی بودنِ من در زمانِ شاه، فعالیتِ من در ایالتِ گیالن، نامزدِ انتخاباتی بودنِ من در اُستانِ 

فتی برایم تشکیل ها پروندۀ کُل سبب شدند که آن  هاز انقالب، هم گیالن از طرفِ سازمانِ فدایی در بعد
جا  گاهِ اوین مُنتقل شدم. آن زمان با شما، من هم به آسایش دهند. پس از دورانِ کُمیتۀ مُشترک، و هم

های سازمانِ خودمان باهم بودیم. بعد هم مرا به  با تعدادی از بچّهمدتّی را  ١٦٨در اُتاقِ عُمومیِ شمارۀ 
جا به دادگاه رفتم و به ده سال حبس محکوم  مُنتقل کردند. از همان ٣در سالُنِ  ٦٣گاه و اُتاقِ  آموزش

 ".مُنتقل شدم ٥حصار و به این بندِ  قزل دار به زندانِ شدم. اوایلِ آذرماه هم با گروهی از زندانیانِ حُکم
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ام برای عبدی صُحبت و تعریف  یّتمن هم دربارۀ وضعیّتِ خودم و دستگیری و دادگاه و میزانِ محکوم
و دوستانِ مُشترک و غیره کمی بیشتر باهم  ٦٠ - ٦٢ های های سال چنین دربارۀ خاطره کردم. ما هم

 ضمن، باهم قرارومداری برای کار و فعالیتِ مُشترک در بند نیز گذاشتیم. صُحبت کردیم. در
 

١٣ 
 ...٥٠، و کیانبا یادِ حبیب سُروش

گاهِ اوین  در آموزش ٥های گروهِ راهِ کارگر، که از سالُنِ  از بچّه "مُعین"فردی به نامِ در همین روزها با 
ها رفاقتِ  که آن اُتاق بود بل تنها او با حبیب سُروش هم گفت که در آن سالُن نه آمد، آشنا شدم. او می می

گیِ  بر سرِ چگونه بسیار نزدیکی هم باهم داشتند. مُعین در روزهای نخست در همین بندِ قرنطینه،
کُتکِ مُفصّلی خورد، و چند روزی را  درگیر شد. بعد هم از دستِ انصاریها  ورزش در هواخوری، با توّاب

در زیرِهشتِ واحد گذراند. ظاهراً همان روزی که گروهِ ما واردِ این بند شد، او  ٥١"گاودانی"هم در اُتاقِ 
ام با مُعین، دربارۀ حبیب سُروش از  به هر صورت، پس از آشناییگشته بود.  تازه از اُتاقِ گاودانی به بند بر

اصالً قابلِ مُقایسه  ٥حبیب سروش با دیگر زندانیانِ سالُنِ "هایی کردم. مُعین چنین گفت:  او پُرسش
گذاشتند. البتّه به دلیلِ وضعیّتِ  نبود؛ در آن بند همه، از زندانیِ توّاب تا سرِموضعی، به او احترام می

توانست در اُمورِ بند زیاد فعّال باشد. با این حال، شخصیّتِ او  و زیرِحُکم بودن، او نمی  ینِ پروندهسنگ
ل د توانست در آن بند با هرکسی هم داشتند. حبیب سروش نمی طوری بود که همه احترامِ او را نگه می

که داشت، کمی بیشتر احتیاط  دم بشود و به دلیلِ فشارِ زیادی که رویش بود، و وضعیّتِ بالتکلیفی و هم
کم بینِ من و او رفاقت و صمیمیّت و اعتمادِ  بودیم، کم سلّول هایی که من و او هم کرد. در طولِ ماه می

 شد.   مُتقابلِ زیادی ایجاد می
اش را،  حبیب جریانِ دستگیری"مُعین در ادامۀ صحبت، به ماجرای دستگیریِ حبیب سُروش پرداخت: 

اش به  او  و یکی از رُفقای سازمانی. کرد که در خاطرم مانده است، به این شکل تعریف میالبتّه تا جایی 
مشکوک  افرادِعنوانِ  از طرفِ گشتِ کُمیته به زدند، ... در تهران قدم می نامِ کیان، در حالی که در خیابانِ

خواهد قبل از برگشتن به  یگوید که از تبریز آمده و م گیرند. کیان به پاسدارها می موردِ تفتیش قرار می
تبریز دوستِ قدیمیِ خودش، یعنی حبیب، را ببیند و بعد برود. حبیب سروش به پاسدارها گفت که او 

ها داد. چون  عنوانِ مسکنِ خودش به آن کند، و آدرسی در شرقِ تهران را هم به در تهران زندگی می
تند، به نظرِ حبیب، پاسدارانِ گشتِ کُمیته گونه مدرک و مطلبِ سیاسی و سازمانی با خودشان نداش هیچ

ها را رها کنند. امّا درنهایت، البتّه حبیب  خواستند آن ها را پذیرفته بودند و می های آن ظاهراً توجیه
ها را به کُمیتۀ انقالبِ  دانست به چه دلیلی، پاسدارانِ گشتِ کُمیته تصمیم گرفتند که آن سروش نمی

ز تحقیقاتِ بیشتری رها سازند. در کُمیتۀ نارمک هم ظاهراً دوباره هردویِ نارمک مُنتقل کنند و پس ا
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هایشان هم نسبتاً  ها را تفتیش کردند و این بار هم گویا گفتار و رفتارشان بسیار طبیعی و توجیه آن
   تناقض بود. خوب و بدونِ

مورانی را ٴرمک درنهایت مابازجویِ کُمیتۀ نا"مُعین به تعریفِ خودش از قولِ حبیب سُروش ادامه داد: 
ستیِ گردند و دُر موران برمیٴها تحقیقاتی صورت بدهند؛ ما فرستد به آدرسی که حبیب داده بود تا آن می

ها  که دیگر آنکرد  فکر می او گفت، ها، حبیب سروش می  کنند. در آن لحظه یید میٴاو را تا محّلِ زندگیِ
رد و ه دلیلی، بازجوی کُمیتۀ نارمک حبیب و کیان را رها نکامّا معلوم نیست به چ کنند؛ نجات پیدا می

بند زدند و  ها دست دو در کُمیتۀ نارمک گذراندند. صبح هم به هردویِ آننگه داشت. خُالصه، شب را هر
دانستند که اگر پایشان  اوین مُنتقل کنند. هردو می در صندلیِ عقبِ ماشینِ پیکانی نشاندند تا به زندانِ

سد، دیگر رهایی برایشان میسّر نخواهد بود. به هر صورت، کیان در طرفِ راستِ صندلیِ عقب، به اوین بر
ها  نشسته بود. دو پاسدارِ مُسلّح  حبیب سروش در طرفِ چپِ صندلیِ عقب، و یک پاسدار هم بینِ آن

که  آن با کرد و دیگری هم مُواظبِ صندلیِ عقبِ ماشین بود. هم در جلو بودند که یکی رانندگی می
اندیشیدند که باید  شان می لتی باهم بکنند، ولی تهِ دتوانستند صُحب حبیب و کیان در آن شرایط نمی

پُل  در ترافیکِ سنگینِ صُبح در رویِو  نِ پیکان به پُلِ سیّدخندان رسید؛کاری بکنند. خُالصه، ماشی
درِ ماشین را باز و خودش را به  ای تُند و مُحکم کیان آهسته در حرکت بود. ناگهان و با حرکت و ضربه

کرد که درِ  حبیب سروش هم تالش می ʻ٥٢آتیل حبیب، آتیل!ۥزد:   ضمن داد می بیرون پرت کرد. در
الفِ از ماشین، بُلند شد و در جهتِ خ شد. کیان، پس از پریدن طرفِ خودش را باز کند امّا مُوفق نمی

طرفِ او  خطار، بهی گروهِ ضربت، پس از دادنِ ایست و اه فرار گذاشت. پاسدارهاترافیک در رویِ پُل پا ب
صابتِ گلوله قرار دادند. کیان روی زمین اُفتاد و دوباره دستگیر دند و او را از ناحیۀ پا موردِ اشلیّک کر

اوین رساندند. بنابراین،  ترین بیمارستان، و حبیب سروش را هم به زندانِ شد. پاسدارها او را به نزدیک
 حدّی از هم جُدا شد.   مُدّت، پروندۀ این دو نفر تا در کوتاه

در اوین، بازجوها حبیب را زیرِ شکنجۀ "اش از قولِ حبیب سُروش ادامه داد:  مُعین به صُحبت
. حبیب سروش هم دای هستن ها حتماً کاره که آن اکی بُردند، چراکه حاال دیگر شکّی نداشتندوحشتن

دانند، و  ها نمی دانست که بازجوها هنوز چیزِ زیادی دربارۀ آن می کرد، چراکه ای می مُقاومتِ جانانه
ها  کرد که اگر کمی بیشتر  مُقاومت کند، آن ها شناخته نیست. حبیب فکر می هُویّتِ او هنوز برای آن

ها او را شناسایی و  که درنهایت برخی توّاب طور هم بود، تا این دارند. همین باالخره دست از سرش برمی
اش در شهرِ  ردستان، سابقهاش در کُ زمانِ شاه، سابقه کنند. خُالصه، سابقۀ زندانِ اش را رو می تهُویّ

تنها  داند و نه رحمانه موردِ شکنجه قرار می و غیره همه رو شدند. حاال، بازجوها او را بی تبریز
که اطالّعاتِ  بل و دربیاورندرا از ا ٦٠تا  ٥٧های  خواستند تمامیِ اطالّعاتِ مربوط به کُردستان در سال می

خواستند. حبیب سروش تا جایی  به بعد را هم از او می ٦٠آذر از سالِ  ١٦ مربوط به تشکیالتِ فداییانِ
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نویسی در رابطه با کُردستان  گفت که بازجوها ابتدا یک تک کرد. می که توانایی داشت، مُقاومت می
یز )جواد( دربارۀ فعالیتِ او در کُردستان نوشته بود. رضا اکبری شاند جلوی او گذاشتند که ظاهراً علی

فایده  اش در کُردستان بی نویسی، مُتوجّه شد که عدمِ پذیرشِ فعالیت های آن تک پس از دیدنِ مطلب
تمان آذر ک ١٦ امّا هنوز هم درموردِ سازمانِ فداییانِ شود. شکنجۀ بیشتر و بیهودۀ او میاست و سببِ 

ها ندارد، و اساساً پس از کُردستان تشکیالتِ فداییان  یچ فعالیت و ارتباطی با آنگفت که ه کرد و می می
 .را دیگر رها کرده  است

زمانی که حبیب زیرِ بازجویی بود و "گونه به صُحبتِ خودش ادامه داد:  مُعین از قولِ حبیب سُروش این
یتۀ انقالبِ نارمک داده بود، ظاهراً درموردِ آدرسی که او در کُمکرد، برای تحقیقاتِ بیشتر  مت میمُقاو

آذر به نامِ داوود آدرسِ  ١٦های تشکیالتِ  موران آن خانه را زیرِ نظر داشتند. یکی از بچّهٴگروهی از ما
ضطراری در یب سروش داده بود تا در شرایطِ ااش تعلّق داشت، به حب این خانه را، که به یکی از بستگان

شان هم این بود که داوود دیگر به  حّلِ سکونتِ خودش استفاده کند. توافُقعنوانِ م تهران، از آن خانه به
حبیب امن و سالم باشد.   عنوانِ محّلِ زندگیِ مکان بهگاه سُراغِ آن خانه نرود تا آن ا وجه هیچ هیچ

دلیلی، که هنوز هم برای حبیب سروش روشن نبود، داوود به سُراغِ آن خانه رفت و موردِ شّکِ  به
ران قرار گرفت و دستگیر شد. داوود را به اوین منتقل کردند و زیرِ شکنجه بُردند، در حالی که موٴما

ربۀ ی حبیب این خبر را شنید دُچارِ ضگونه اطالّعی از این قضیّه نداشت. بعدها، وقت حبیب سروش هیچ
ها  گرفتند؛ آن می روحیِ شدیدی شد. طبقِ معمول، بازجوها از آن فُرصت و اتفّاق به نحوِ شیطانی بهره

کردند  که حبیب آن خانه و او را لُو داده و خودش هم بیرونِ خانه تویِ  به داوود وانمود و تلقین می
اند، و او توبه  ها داوود را گرفته گفتند که آن ماشین نشسته بود. بعدها، البتّه به حبیب سروش هم می

کردند که او خانه را لُو داده  هم وانمود و تلقین میکند. به خودِ حبیب  کاری می ها هم کرده است و با آن
های داوود بود که آن شخص  و سببِ دستگیریِ داوود شده است. این آدرس مُتعلّق به یکی از فامیل

وجه و  شان با داوود این بود که، در صورتی که او به هیچ شناخت. توافُق حبیب سروش را هم خوب می
 لی برای توجیهِ محّلِ زندگیِعنوانِ محم جا به بیب سروش از آنرود، حتحتِ هیچ شرایطی به آن آدرس ن

دلیلی  ضطراری، استفاده کند. به هر صورت، ظاهراً بهر تهران، و آن هم فقط در موردی اخودش د
   .نامعلوم، داوود به آن آدرس رفت و دستگیر شد

درپِی خورد، و پروندۀ  پِی های مُهلک و حبیب سروش به این ترتیب ضربه"در پایان گفت: مُعین 
ای کرد و دورانِ بازجویی را از سر گذراند.   سنگینی هم برایش تشکیل دادند. با این حال، مُقاومتِ جانانه

خواند یا  گاه مُنتقل کردند، طبقِ معمول در زیرِهشت از او پُرسیدند که آیا نماز می وقتی او را به آموزش
نشینیِ  کرد که این عقب خواند. مانندِ بسیاری از ما او هم فکر می ینه؟ او هم در پاسُخ گفت که نماز م

که واقعاً توبه و  ثیری در پرونده و حکمِ او داشته باشد، و شاید بتواند بدونِ آنٴتاکتیکی ممکن است تا
در  ٥گونه بود که او به سالُنِ  ای کرده باشد جانِ خودش را نجات دهد. به هر حال، این کاری هم

اُمِ  در سی کشید، و در دادگاه هم ازنظرِ سیاسی کوتاه نیامد. آمد. خوب و اُستوار حبس می گاه آموزش
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سفّانه، ما ٴاش را هم خواستند. مُتا او را از بند بیرون بُردند، و پس از چندی کلّیۀ وسایل ٦٤شهریورِ سالِ 
یقِ مُالقات باخبر شدیم که در حتّا فُرصتِ آخرین دیدار و خُداحافظی با او را هم پیدا نکردیم. از طر

ن اعدام های گوناگونِ فداییا راه با تعدادی دیگر از زندانیانِ طیف اُمِ شهریور حبیب سروش را هم یک و سی
 "!رامی باداش گ کردند. یاد و خاطره

 
١٤ 
 ..."تُرکِ پاستوریزه"

ۀ مُشترک، یعنی مُراد را به من ی و رفیقِ دورانِ انفرادیِ خود در کُمیتسلّول یکی از همین روزها، علی هم
گفت که  گاه به من می در آموزش ٦٤شناختم. علی در اُتاقِ  مُعرّفی کرد. من او را در بیرون از زندان نمی

های جالب و زیادی هم دربارۀ او  بود، و تعریف سلّول او در کمیتۀ مشترک با فردی به نامِ مُراد هم
تایی باهم شروع به قدم زدن  سه شدم. مُراد از نزدیک آشنا مین با بار بود که م کرد. این نخستین می

ولی  ای خاّص ان بود، تُرکی را با لهجهشدۀ تهر ای آذری ولی مُتولّد و بُزرگ کردیم. مُراد که از خانواده
طورِ  است. البتّه به "تُرکِ پاستوریزه"گفتم که او  شوخی می کرد. من از همان ابتدا به خوب صُحبت می

کرد. علی هم که اهلِ  وار صُحبت می مشدی شهری و داش ، مُراد به زبانِ فارسیِ غلیظِ جنوبمعمول
کرد.  غریبی تُرکی صُحبت می و آبادِ اصفهان امّا دراصل تُرک بود، با لهجۀ عجیب روستایی در اطرافِ نجف

شد.   ا خوب مُتوجّه نمیمن و مُراد در فهمیدنِ تُرکیِ او مُشکل داشتیم و علی هم مُتقابالً تُرکیِ ما ر
تایی باهم و یا هرکدام از ما تنهایی با علی هستیم، فارسی صُحبت  وقت سه بنابراین، قرار گذاشتیم که هر

 کردیم.   کنیم. البتّه، زمانی که فقط من و مُراد باهم بودیم، تُرکی صحبت می
حصار را برایم تعریف کرد.  اوین به قزل خودش از اوّلی که با او آشنا شدم، ماجرای انتقالِ مُراد همان روزِ

ایِ خاّصِ مُراد اندکی ناتوان است، امّا به هر حال  البتّه قلمِ من در طرحِ طرزِ بیان و روحِ زبانِ مُحاوره
ها مثلِ گوسفند ما را چپوندن تویِ اتوبوسی. تا سوار  ندهمادرج"گونه بود:  های آن روزِ  او این تعریف

یای دیگه هم هستند. خُالصه، خیلی حال کردم. اتوبوسه باالخره  ستایی و خیلیشدم دیدم که علیِ رو
شنه و گُرسنه با مُکافاتِ زیادی رسیدیم به قزل. ناکسا، عینِ شمر و یزید تا لنگِ ظُهر ما را ت راه اُفتاد و

اطالّعی از  حصار قزل نگه داشتند. بعدازظهری، باالخره گفتند چون زندانِ ٣تو اُتوبوس دمِ درِ واحدِ 
ها، انگار که ما برای  مادرقحبهاین گروه از زندانیان ندارد، بنابراین از تحویل گرفتنِ ما معذورند.  انتقالِ

ای نان و آب به ما  که  لُقمه ایم. خُالصه، ما را نپذیرفتند و بدونِ این مهمونی یا تور دیدن و چیزی آمده
کبیری کردند و برمان گردوندند به اوین. عصری رسیدیم به اره ما را سوارِ همان اُتوبوسِ ابدهند، دوب

ا دیگر مان به دفترِ مرکزیِ زندان. پس از مدتّی انتظار کشیدن، معلوم شد که ما ر اوین، و مُستقیم بُردن
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ها، ما را ردیف در  دستگیری گردونند. جاتون خالی، عینِ تازه مان برنمی قهای ساب به بندها و اُتاق
   بند تا روزِ بعد نگه داشتند. رِ مرکزی زیرِ چشمراهروهای دفت

همۀ ما بود. یارو باال  ای نگهبانِ جیغویِ کوتوله کبیریِ جیغجا پاسدارِ الدنگِ ا آن"گونه ادامه داد:  مُراد این
  ʻبندا پایین! بندا پایین! چشم چشمۥ  گفت: ی میدوید، و ه رفت و می آمد، راه می رفت و پایین می می

شویی دارند.  یاز به دستکم صدای همه بُلند شد، که ن ه دوباره در دورانِ بازجویی بودیم. کمانگار ک
ب صبر کنید؛ نوبتِ خواهراست صبر کنید، خوۥزد:   رفت و داد می ی باالپایین میپاسدار اکبیری هم ه

قمه نان و پنیر خُالصه سوختیم و ساختیم تا شب یک لُ ʻشاشند حاال. که بشاشند حاال؛ خواهرا دارند می
توبوس کردند، و بند ماندیم. صبح همه را سوارِ اُ دادند، و بعدش هم روی زمینِ لُخت تا صبح زیرِ چشم

مان  شمه قبولحصار با ناز و کر قزل ل راه اُفتادیم. تا عصر طول کشید، امّا باالخره زندانِطرفِ قز دوباره به
ثافت. جات خالی، وقتی آمدیم تو دیدیم فقط چند نفری این بندِ قرنطینۀ ک کرد، و ما را چپاندند تویِ

شده  فُالن گناهه! تعدادی توّابِ فُالن ای و یکی هم بی ل و یکی اُبنهجا هستند، که معلوم شد یکی قات نای
 ".لاین هم از تجربۀ آمدنِ ما به قزهم باالی سرمان بودند. 

شدم. امّا نخستین چیزی که نظرم را  بُر می ه رودهبُردم و از خند از تعریف کردنِ مُراد لذّتِ فراوانی می
هایی بود که معموالً در زبانِ افرادِ  ها و کلمه کرد، زبان و ادبیّاتِ خاّصِ او، و استفاده از اصطالح جلب می

زد، و  ذوقم می شدند. ابتدا این جنبه از گفتار و رفتارِ او کمی تویِ کار گرفته نمی سیاسی زیاد به
فاقتی پیدا کردیم که تا امروز که او را بیشتر شناختم، و ر ز آنرسید. امّا پس ا به نظر میغریب  و عجیب

کم که فرهنگِ کوچه و محّل و خیابان و شهرِ مُراد و سیستمِ شخصیّتیِ او را  هم ادامه دارد، و کم
ام از او  شناخت تدریج که آشنایی و ضمن، به فهمیدم، دیگر این موضوع برایم بیگانه و عجیب نبود. در می

نظیرِ او را نیز  های فرهنگی و ادبی و سیاسی و شخصیِ بی ها و توانایی شد، برجستگی بیشتر می
توانست  ویژه، این قضیّه که او در بدترین شرایط هم حبس کشیدن را برای دیگران می یافتم. به درمی
ترین و هُنرمندترین افرادی  ن و باحالتری تر کند، از وُجوهِ غالبِ شخصیّتِ او بود. او یکی از شوخ آسان

شناختم. من و او در زندان ازنظرِ سیاسی همواره مُشابه به هم فکر  خودم  است که من در دورانِ زندانِ
داد. بعدها،  کردیم، هردو آذری بودیم، و عالوه بر آن بسیاری چیزهای دیگر هم ما را به هم پیوند می می

 که ما دوتا برادر هستیم.کردند  بسیاری در زندان فکر می
 

١٥ 
 ری...با یادِ امیر باق

ش های چاکرمن هشتِ بند شدند؛ توّاباش واردِ زیرِ صبحِ روزِ هفدهُمِ آذر، انصاری با دارودسته
ها دستور داد که همۀ  ها شتافتند. انصاری به توّاب وصلوات به استقبالِ آن آقاگویان و با سالم آقاحاج حاج

ها و توالت و  سلّولها راه اُفتادند و همه را از  ر سالُن جمع و روی زمین بنشانند. توّابزندانیانِ بند را د
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ساعتی کار  نیم"غیره به داخلِ سالُن آوردند. انصاری از همان داخلِ زیرِهشت شروع به صحبت کرد: 
شان را  ی که اسمکه ما به او اجازه داده باشیم. این آقایان خورد مگر این داریم؛ کسی از جایش تکان نمی

شان را بردارند و بیایند به زیرِهشت. کسی  خوانم، بدونِ سروصدا و با آرامش بُلند شوند، کلّیۀ وسایل می
کرد. حُدودِ  بعد هم از روی لیست شروع به خواندنِ اسامی ".هم حّقِ خُداحافظی و این کارها را ندارد

ری از رفقای سازمانِ ما هم جزوشان بودند، صدا اقی و مُحمّدعلی بیگدلی و امیر ببیست نفر را، که عبد
ها هم به این  هایشان را جمع کنند. توّاب رفتند تا وسیله شدند و می یکی بُلند می زد. این زندانیان یکی

 تر آماده شوند و به زیرِهشت بروند.   آوردند که سریع زندانیان فشار می
شویی دارند؛ ابتدا  گفتند که نیاز به دست ند و میکرد در این فاصله، بعضی زندانیان دست بُلند می

باالخره مُوافقت نمودند که فقط سه نفر  ،کردند  ولی با اصرار و سماجتِ زندانیان پاسدارها مُخالفت می
شد و در آن شلوغی برخی از ما هم از  وجوش  شویی بروند. این قضیّه سببِ جُنب در هر نوبت به دست

ا زندانیانِ انتقالی خُداحافظی نمودیم. من هم فُرصتِ خُداحافظی و روبوسی با فُرصت استفاده کردیم و ب
ری خُداحافظی کنم. اتفاقاً سفانه نتوانستم با امیر باقٴعبدی و مُحمّدعلی بیگدلی را پیدا کردم، ولی متّا

های  م. بچّههم، که تازه با او آشنا و رفیق شده بودم، خُداحافظی کن "مُعین"فُرصتی هم دست داد تا با 
دادند تا فُرصتِ خُداحافظی و تنظیم و مبادلۀ قرارومدار  ش میهم طبعاً آماده شدنِ خودشان را کانتقالی 

را ایجاد کنند. باالخره، پس از یک ساعت توانستند همۀ این زندانیانِ انتقالی را در زیرِهشت جمع کنند.  
 رفتند. این گروه می جعفر صدای وطن، کسری اکبری، و طاهر در ما سلّولِاز 

پایانی دست  وتحلیلِ بی های کوچکِ مُتعدّدی به تجزیه پس از رفتنِ این افراد، زندانیانِ بند در هسته
گیِ  زدند، که تا آخرِ آن شب و حتّا تا یکی دو روزِ دیگر هم ادامه داشت.  چرا این تعداد را بُردند؟ ویژه

هایی از این دست، که ذهنِ همۀ ما را تا مُدتّی  ؟ و سئوالاند ها را کُجا بُرده شان چه بود؟ آن ترکیب
کرد. تحلیلِ غالبِ موجود در بند این بود، که این زندانیانِ انتقالی افرادی هستند که در  مشغول می

ها در موردشان گزارش داده و باعثِ  اند، و توّاب ها درگیری داشته ای با توّاب گونه روزهای گذشته به
رموردِ برخی از این زندانیان اند. این موضوع اگر هم د به انفرادی یا به بندی تنبیهی شده ها انتقالِ آن

حّت نداشت. البتّه زندانیانِ قدیمی و باتجربه مُعتقد بودند ها ابداً ص ا درموردِ نیمی از آنبود، امّ ست میدُر
زیر را هم با افرادِ  زندانیانِ سربهراه کردنِ ما معموالً تعدادی از  در این موردها زندانبان برای گُم که

کند. نظر و تحلیلِ دیگری مُعتقد بود که هیچ تنبیهی در کار نیست و این زندانیان را  تنبیهی مخلوط می
ند با کرد اند. افرادِ مُعتقد به این نظر تالش می حصار مُنتقل کرده قزل به یکی از بندهای اصلیِ زندانِ

های  اند. بسیاری تحلیل ها را به کدام بند بُرده گیرند تا بفهمند که انتقالیب بندهای دیگر در زندان تماّس
 دیگر هم در این رابطه در بند موجود بودند. 
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در این باره   را به بند برگرداندند. وقتی "جهانگیر"شده به نامِ  بعد از دو سه روز، یکی از زندانیانِ مُنتقل
ی سلّولا را به اوین مُنتقل کردند، هرکس را به همان بند و اُتاق و بوس م با مینی"داد:  جویا شدیم، پاسُخ 

وقتی هم پُرسیدیم که پس چرا او را دوباره به  ".جا بود حصار در آن برگرداندند که قبل از انتقال به قزل
 مرا بُردند بازجویی و از من خواستند که"صراحت چنین اعتراف کرد:  اند، جهانگیر به جا برگردانده این

ها را نپذیرفتم، امّا  جا برگردم برایشان گزارش دهم و جاسوسی کنم. من این درخواستِ آن وقتی به این
   ".جا برگرداندند با این حال مرا به این

هایی که او را از  جهانگیر هوادارِ گروهِ سهند یا کوموله بود، و سه سال هم محکومیّت داشت. بچّه
ها و زندانبان،  گفتند که در آن بندها هم با توّاب شناختند، می وین میگاهِ ا آموزش در ٦و  ٥های  سالن

گفتند که جهانگیر در دفترِ دادستانی تابلوی  کرد. حتّا برخی می کاری می ویژه در کارهای فرهنگی، هم به
ز کرد. بنابراین، طبیعی بود که بسیاری ا نوشت و از این قبیل کارها می ها می شُعار و تبلیغ برای آن

فرستادند. ابتدا  ١٢ سلّولِزندانیان شدیداً به او مشکوک باشند. جهانگیر را پس از برگشتن از اوین، به 
 تر شد.   ها با جهانگیر عادّی کم رابطۀ آن کردند، امّا کم خیلی با احتیاط رفتار می سلّولهای این  بچّه

، در این موردِ خاصّ، دلیلی نداشت که به و دوگانه بود. مثالًکه در این موردها وجود داشت، دولخطری 
بود، و  خواستند با ما در میان بگذارد. این درظاهر دلیلی بر صداقتِ او می جهانگیر کاری را که از او می

شد. از طرفِ دیگر، او مُمکن بود آدمِ بسیار پیچیده و  شاید هم سببِ افزایشِ اعتمادِ ما به او می
های مُهلکی بر ما  یّه به این شکل، اعتمادِ ما را جلب و سپس ضربهخطرناکی باشد که با طرحِ این قض

به او کمی کاهش یافت. ما هم تدریجاً   ها هم نسبت وارد کند. به هر صورت، مدتّی گذشت و حساسیّت
رسیدیم که احتماالً افرادِ دیگری هم درمیانِ جمع هستند که مخفیانه دارند جاسوسی  به این نتیجه 

مان ساخته نبود.  هارچوبِ شرایطی که در آن قرار داشتیم، کارِ زیادی از دستکنند. در چ می
 "طبیعیِ" بایست که زندگیِ توانستیم زندگی و اعصابِ خودمان را سرِ این قضیّه داغون کنیم. می نمی

، از بودند کسانِ دیگرینمودیم.  عایت میطورِ کلّی ر ای امنیتّی را هم بهه کردیم، و مسأله خودمان را می
خودمان، که در دورانِ بازجویی و حتّا پس از آن تا زمانِ حُکم گرفتن و شاید هم  سلّولِد در جُمله خال

ها پس از  های گوناگونی در سطوحِ مُختلف با زندانبان کرده بودند. این کاری تا زمانِ انتقال از اوین، هم
خودشان را رها کرده و با جمعِ زندانیانِ حصار، مواضعِ سابقِ  گرفتنِ حُکم و در زمانِ انتقال به قزل

 راه شده بودند. سرِموضعی هم

 
١٦ 

 ت و تحریم و...بایکو
صت، در شرایطِ واقعاً موجود در آن دوره، های دهۀ ش سال کاری و غیره در زندانِ ندامت و توبه و هم

ها برخورد کرد.   کانیکی با آنگی و سطحی و م ساده که نباید به ای هستند های بسیار پیچیده موضوع
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شدند،  اصطالح توّاب می طورِ کلّی به شکستند و به وسطایی می های قرون زندانیانی که زیرِ فشارِ شکنجه
کردند.  دّی ایجاد میهایی ج و مُقاومت در زندان مشکل برای زندانیانِ مُبارز و مُقاوم و برای تداوُمِ مُبارزه

وچرایی را  چون گونه زندانیانِ توّاب موضعِ تحریمی و بی این به  ناچار نسبتزندانیانِ سرِموضعی هم به
های اوّلِ  ، در شرایطِ سالای گیری فت و سخت و چنین موضعگونه مرزبندیِ س نمودند. این می اختیار
روری و حیاتی مِ مُقاومت و مُبارزه در زندان ضصت، برای بقایِ زندانیانِ مُقاوم و مُبارز و برای تداوُدهۀ ش

اصطالح دورۀ اصالحات، و درپِیِ آن  و آغازِ به ٦٠ - ٦٣رور و وحشتِ های ت نِ سالبا پایان گرفتبود؛ 
های تهران، برای سُرعت بخشیدن به فُروپاشیِ این پدیدۀ  حّداقل در زندان ،بازی تضعیفِ پدیدۀ تواّب

یانِ سرِموضعی نامُبارک تغییرهای مُتناسبی هم در سیاستِ برخوردی و در تاکتیک و رفتارِ زندان
بینیم که در عملکرد و در برخوردِ عُمومیِ  ، میکنیم آمد. وقتی به آن دوره نگاه می وجود می بایست به می

گرشِ وده است. اساسِ مسأله، در نوعِ نهایی موجود ب گی به این پدیده، ناپُخته زندانیانِ سرِموضعی نسبت  
زیرِ بازجویی ت و توبه بود. به این معنا که با زندانیانی که زندانیانِ سرِموضعی یا غیرتوّاب به موضوعِ ندام

گونه  کردند، چه راهی می کاری و هم دادند و یا با مسئوالن هم عفی نشان میو شکنجۀ ددمنشانه ض
به زندانیانِ  شد؟ به عقیدۀ من، نگرش و رفتارِ زندانیانِ سرِموضعی نسبت  برخورد و رفتاری باید می

بود.  بایست کامالً انسانی می ژیم در زندان، میعکسِ رفتارِ عُمّالِ ردیدۀ شوم، برگرفتارشده در آن پ
های مُبارز را  گرانِ رژیم بود که آن انسان چراکه دراساس رفتارهای غیرانسانیِ مسئوالنِ زندان و شکنجه

ود و به آلتِ دستِ نم حدّی تُهی می ها را از انسانیّتِ خودشان جُدا و تا شکست و آن زیرِ فشارِ شکنجه می
 کرد. خودشان تبدیل می

گرانِ رژیم  ها و شکنجه خورده، که در سطوحِ گوناگونی با مقام شُده و شکست های مسخ این انسان
گو  باید که پاسخ تند، و میکردند، مسئولِ اعمال و رفتارِ خودشان در زندان هس کاری می راهی و هم هم

گی و ریشۀ این پدیده، و ندیدنِ علّت و عاملِ  توجّهِ کافی به چگونهامّا نادیده گرفتن و یا عدمِ  باشند؛
ۀ به این پدید  شد که بسیاری از زندانیانِ سرِموضعی نسبت اصلیِ رفتار و اعمالِ این زندانیان، سبب می

سّفانه، پس از ٴپایه، و غیرانسانی در پیش گیرند. مُتا کانیکی، بیپیچیده و شوم نگرش و برخوردی م
ش و درکِ برخی از زندانیان و مُبارزانِ و رو زمان، هنوز هم نگرش و راه  نزدیک به سه دهه از آن گذشتِ

وجه قصد ندارم که  تغییر مانده است. من به هیچ ها، بی سابق نسبت به این موضوع، همانندِ گذشته
رز و مُقاوم تبرئه کنم. بحثِ ها را از اعمالِ ناشایست و غیرانسانیِ خودشان در رابطه با زندانیانِ مُبا توّاب

باید که در آن زمان با نگاهی  من این است که ما زندانیانِ سرِموضعی دربارۀ این پدیدۀ شوم می
 طور.  کردیم، و البتّه امروز هم همین تر برخورد و داوری و رفتار می انسانی

عیِ زندان دربارۀ این پدیده به زندانیانِ سرِموض دیدگاهِ عُمومیِ  ٦٤و  ٦٣های  به هر صورت، بعد از سال
نمودیم. اساساً در این مورد  کردند، تحریمِ کامل می کاری می هایی را که با رژیم هم این ترتیب بود: توّاب
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های مُتفاوتی از آن  ای درمیانِ زندانیانِ سرِموضعی موجود نبود، امّا درعمل برداشت اختالفِ عُمده
آمیز،  این افراد باید رفتاری تهاجُمی، و درصورتِ لزوم حتّا خُشونتشد. برخی نظرشان این بود که با  می

خی دیگر اعتقاد داشتند که داشته باشیم. بعضی مُعتقد بودند که با این افراد حتّا حرف هم نباید زد. بر
ها به  ها با رژیم، برای خنثی کردن و جلبِ این افراد باید با آن کاریِ آن ردِ همضمنِ نکوهش و ط

کوهشِ روش و کارِ عضی حتّا مُعتقد بودند که ضمنِ نداشت. ب ها داخت و رفتاری انسانی با آنگو پر و گفت
طورِ  فعّال با این افراد ارتباط برقرار  این افراد، وظیفۀ ما است که برای پیشبُردِ امرِ مُبارزه در زندان، به

 شانیم.  ها را از آن راه جُدا و به مسیرِ خودمان بک کنیم و برخی از آن
شد که در بسیاری از موردها رفتارهای  وسفید و مکانیکی به این قضیّه سبب می سّفانه نگرشِ سیاهٴمُتا

ناهنجاری از طرفِ برخی از زندانیانِ سرِموضعی سر بزند. گاه حتّا زمانی هم که زندانیانِ نادم و توّاب از 
هم  ها، هنوز درخُصوصِ پذیرشِ آن ،عیگشتند، زندانیانِ سرِموض موضع و روشِ سابقِ خودشان برمی

گرفتند. گاه رفتارِ  را در پیش می ها و رفتارهای گوناگونی از اعتمادِ کامل تا طرد و تحریمِ کامل نگرش
رزمان و  هایی که روزی هم های برگشته، انسان ویژه با توّاب ها به برخی از زندانیانِ سرِموضعی با توّاب

تر از رفتارشان با پلیس و  آمدند، تُندتر و غیرانسانی شُمار می خودشان به سازمانیِ رُفقای نزدیک و هم
ز برخورد با زندانیانی بود که هرگ ترین موضوع، نحوۀ انگیزترین و تلخ مسئوالن و عُمّالِ خودِ رژیم بود. غم

دورانِ در  های خودشان، تشکیالتی این بود که به نظرِ هم "شان جُرم"حتّا توّاب هم نشده بودند. تنها 
ها موردِ  نشان داده بودند. گاه به همین دلیل، چنین افرادی سال "عفض"بازجویی و یا پس از آن 

کردند. این موضوع  گرفتند، و تنهایی زندگی می ترین رُفقایِ سابقِ خودشان قرار می تحریمِ نزدیک
از زندانیانِ سرِموضعی  کانیکی و غیرانسانی در بینِ بسیارینگرِ آن است که چنین طرزِ فکرِ منشا

 شد. ر و محدود نمیبه زندانیانِ توّاب مُنحص  نسبت های عمیقی داشت، و فقط به نگرشِ آنان ریشه
 

١٧ 
 شُده... هخورده و ل از انجیر و خُرمای خیسمخلوط و معجونی 

بلی هرکس هر به هشت نفر کاهش یافت. طبقِ قرارِ ق سلّولبا انتقالِ سه نفر از زندانیان، تعدادِ ما در 
خواست، به صندوقِ عُمومیِ  اش می لای یک بار هر مقداری که د و هفتهمقدار پولی که داشت، یا د

غذایی و سروسامان  ، به خریدِ موّادِ کمکسلّولنفیِ عنوانِ مسئولِ ص بدین افتخاری بهریخت. عا می سلّول
خورد، و  چند روز فقط از جیرۀ زندان می پرداخت. خالد برای می سلّول زندانیانِ دادن به تغذیه و زندگیِ

کرد که در خرید و خوردن و کارهای جمعی شرکت نداشته باشد؛ مثالً، از میوه یا  خیلی احتیاط می
کرد. این قضیّه  نمی  خریدیم، در روزهای نخست، استفاده غذایی می انجیر و خرمایی که ما برای کمک

دین افتخاری و من، مُرتّب با ویژه حیدر زاغی و عاب گی به ن همهکننده بود، بنابرای برای ما بسیار ناراحت
 سلّولجمعی در  که پس از یک هفته، پذیرفت که به زندگیِ کردیم تا این د سرِ این موضوع بحث میخال
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شده را برای صبحانه در این  هخورده و ل از انجیر و خُرمای خیسبپیوندد. نخستین بار معجونِ مخلوطی 
گی، مقدارِ زیادی خُرما و  یک شب عابدین افتخاری و حیدر زاغی، پس از خریدِ هفته خوردم. سلّول

جیرۀ راه با  ه کردند، و بعد هم آن را همروز بعد، این مخلوط را در کاسه لانجیر را خیس نمودند. صبحِ 
دو بار در ذّت بُردیم. از آن به بعد، این ترکیب و مخلوط حّداقل یک یا کوچکِ کرۀ زندان خوردیم و ل

بودن هم به  که ازنظرِ مُلیّن مُفید بودند، بلتنها از نظرِ غذایی  هفته، بخشی از صبحانۀ ما بود. این موّاد نه
کردند. به دلیلِ استرس و محدودیّتِ تحّرُک و تغذیۀ نامُناسب  سیستمِ گوارشیِ زندانیان کُمکِ زیادی می

 زندانیان بود.   ومیِ های عُمده و عُم و غیره، یبوست یکی از ناراحتی
، که گاهی زندانیان بود "خامه" رای نخستین بار در این بند خوردمهایی که ب یکی دیگر از صبحانه

کردند تا با جیرۀ مُربّایِ زندان بخوریم. برای تهیّۀ این نوع خامه، از پودرِ شیرِ خُشکی که  ست میدُر
گی را در  ها ابتدا جیرۀ کرۀ هفته شد. بچّه استفاده میدادند،  های زندانیان از طریقِ مُالقات می خانواده

کردند و  کم پودرِ شیرِ خُشک را به آن اضافه می زدند تا نرم شود؛ سپس، کم ای با قاشُق می کاسه
مُربّایِ  گیِ راه با جیرۀ هفته آمد. این خامه هم صورتِ خامه درمی که مخلوط به زدند تا این چنان می هم

 داد.   ار مزّه میهویجِ زندان، بسی
ذا در غ گاه مانده بودیم، در آموزش ٣طورِ کلّی، در مُقایسه با اوین، حّداقل برای ما که در سالُنِ  به

ای یک بار  یفی اندکی بهتر بود. قبل از آمدنِ ما به این زندان، ظاهراً هفتهحصار ازلحاظِ کمّی و ک قزل
غذا تقریباً  های البتّه حاال دیگر قطع شده بود. نوع و وعده دادند، که برای ناهار کبابِ کوبیده با برنج می

 یفیّتِ پُختِ آن کمی بهتر بود.مانندِ اوین، ولی مقدار و ک
 

١٨ 
 با یادِ مسعود انصاری )حُسین لُر(...

یکی از این روزها، با علی تصمیم گرفتیم که سُراغِ فرزین، یکی از رُفقای سازمانی، برویم و کمی با او 
بودند.  باهم گاهِ اوین در آموزش ٣در سالُنِ  ٦٥دانستیم که او و هُمایون مُدتّی در اُتاقِ  یم. میگپ بزن

های سازمانی و غیره  های سازمان و یا موضع خواستیم بدانیم که آیا بینِ او و هُمایون دربارۀ ضربه می
رزین در ابتدا بسیار مُحتاط گوی جدید و خاصّی صورت گرفته است یا نه؟ در این بندِ قرنطینه، ف و گفت

آذر  ١٦رسید. حتّا اوّل مُخالفِ برگزُاریِ برنامۀ  کرد، و درظاهر کمی افسُرده و ناراضی به نظر می رفتار می
زدیم،  ِ اوّلی که با او گپ می م شرکت کرد. به هر صورت، نوبتداً با حفظِ نظرِ مُخالف در مراسبود امّا بع

ای بینِ او و هُمایون مطرح نشده است. درموردِ خودش هم،  بحثِ تازهو  یچ مطلبِ خاّصگفت که ه می
جا هم  گفت که در تهران دستگیر و بازجویی شده و بعد هم او را به لُرستان مُنتقل و آن فقط می

 اند.   بازجویی نموده و دوباره به تهران مُنتقل کرده
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و روشِ رُفقای رهبریِ سازمان، بسیار   اهها، و ر گیِ ضربه و دستگیری دراساس، او از چرایی و چگونه
ثیرِ چندان خوبی روی ما نداشت. امّا مُدّتِ ٴآزُرده و ناراحت بود. نخستین واکُنش و رفتارِ خودش هم، تا

زیادی نگذشت که روحیّۀ او تدریجاً تغییر پیدا کرد و بسیار سرِحال و فعّال شد. خُالصه، چندی بعد من 
کرد یا  او پرسیدیم که آیا هُمایون درموردِ صمد و جالل اظهارِ نظرِ خاصّی میطورِ مُشخّص از  و علی به

وقتی "نه؟ و اصوالً هُمایون چه شناختی از این دو نفر داشت؟ فرزین در پاسُخ چنین توضیح داد: 
و هُمایون عالوه بر آن، من شد، من تنها فردِ سازمانی در آن اُتاق بودم.  ٣در سالُنِ  ٦٥هُمایون واردِ اُتاقِ 

مان را در اُتاق باهم  دیگر هم هستیم، بنابراین طبعاً بسیاری از وقت هری و آشنا و فامیلِ دورِ همش هم
گذراندیم. هُمایون، به دلیلِ موقعیتّی که در سازمان داشت، تحمّلِ دو سال بازجویی و شکنجه و  می

کرد.  عایت میطورِ  کامل ر امنیّتی را بهائلِ به او داشتند، مس  انفرادی، و حساسیّتی که بازجوها نسبت
کرد. البتّه از من  درموردِ مسائلِ اطالّعاتی و سازمانی نه با من و نه با هیچ کسِ دیگری صُحبتی نمی

دانستم به آگاهیِ او رساندم.   چه را که می ام آن پُرسید، و من هم در حّدِ توان ٦٣دربارۀ ضربۀ سالِ 
)معروف به حُسین لُر، که اهلِ لُرستان و یکی از  ه غیراز مسعود انصاریروزی هم من از او پُرسیدم ک

آیا او دو گی داشت(  اجراییِ تشکیالتِ ما در تهران بود، و با هُمایون هم نسبتِ خانواده اعضای هیأتِ
  ۀبه وضعیّتِ پروندشناسد؟ با توجّه  های مُستعارِ جالل و صمد را می اجرایی با نام عُضوِ دیگرِ هیأتِ

من بدهد، که البتّه  هُمایون و شرایطِ زندان، انتظارِ زیادی نداشتم که او جوابِ صریحی به این سئوالِ
زد   شناسد. حدس می ها را نمی گفت که آن دو نام برای او آشنا نیستند، و او آن طور هم شد. می همان

 پیدا کرده و به عُضویّتِ هیأتِ مقام یِرتقافر ااحتماالً این دو ن ،٦٢اش در سالِ  که پس از دستگیری
 "اند. اجراییِ تشکیالتِ داخل رسیده

)مسعود انصاری( ارتباط  "حُسین لُر"البتّه خودِ فرزین هم هیچ شناختی از صمد و جالل نداشت. او با 
داد:  داشت و در همان رابطه هم دستگیر شده بود. ما از او دربارۀ حُسین لُر پُرسیدیم. چنین توضیح 

ها پس از  گاه او را ندیدم. ماه رِ قرارِ با حُسین دستگیر شدم، ولی در کُمیتۀ مُشترک هیچمن س"
دستگیری و بازجویی در کُمیتۀ مُشترک، باالخره در خردادماه و در آن انتقالِ بزرگ من هم به اوین 

قعِ سوار شدن، از زیرِ کردند. مو آباد مرا سوارِ ماشین می مُنتقل شدم. در اوین، روزی برای انتقال به خُرّم
آباد مُنتقل  بند مُتوجّه شدم که حُسین هم در همان ماشین است و طبعاً او را هم به خُرّم چشم

نبود. در یکی دو فُرصت برای س زیاد فراهم کردند. به دلیلِ حُضورِ پاسدارها در ماشین، امکانِ تماّ می
وجه تن به این  کردم، او به هیچ شِ خودم را میآمد و من تال آباد پیش می هم که در مسیرِ خُرّم تماّس

اش اصالً خوب نبود. در انتهای مسیر و قبل از پیاده شدن از ماشین، وقتی  نظرم، روحیّه داد. به کار نمی
جالل همه چیز را خراب، و ما را نابود کرد.  ۥ  :فُرصتِ مُناسبی پیش آمد، رو به من کرد و سریع گفت

های  سلّولگاهِ اطالّعاتِ سپاهِ پاسداران بُردند، و در  آباد ما را به بازداشت در خُرّم ʻدیگه با من حرفی نزن. 
جُداگانه انداختند. حُسین در گذشته مدتّی مسئولیّتِ تشکیالتِ سازمان در لُرستان را به عُهده داشت. 

ا موجود بود را به ج بعد از رفتنِ او به تهران، من مسئولیّتِ تشکیالتِ بسیار کوچکی که هنوز در آن
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چنین مسئول و رابطِ سازمانیِ من هم  عُهده گرفتم.  حُسین در تهران ناظرِ این بخش از تشکیالت، و هم
ابتدا حُسین دستگیر شد و بعد من هم در سرِ قرار با او در تهران بازداشت  ،٦٣بود. در ضربۀ پاییزِ سالِ 

 شدم.
بُردند، اغلبِ  تا زمانی که ما دو نفر را به لُرستان می ٦٣زِ در فاصلۀ ضربۀ پایی"فرزین چنین ادامه داد: 

دیگر چیزی از تشکیالتِ سازمانیِ ما در  و های ما در آن اُستان دستگیر شده و یا فرار کرده بودند، بچّه
آباد بازجوها هنوز هم درموردِ همه چیز و همه کس از حُسین و من  جا باقی نبود. با این حال، در خُرّم آن
دادند. یک روز من در اُتاقِ بازجویی بودم، که  خواستند، و ما را زیرِ فشارِ زیادی قرار می الّعات میاط

داد و فریادِ کسی را از راهرو شنیدم. چند لحظه بعد، این شخص ناگهان داخلِ  بی ناگهان صدای دادو
ن بود که با حالتِ روحی و اُتاقی شد که من تنهایی در آن نشسته بودم. من توانستم او را ببینم. حُسی

دوید. یکی دو پاسدار ریختند تویِ اُتاق، و سپس او را روی زمین  زد و می روانیِ بسیار بدی داد می
حرکتِ او را کشیدند و با خودشان  انداختند و با مُشت و لگد و شالّق به جانِ او اُفتادند. بعد هم تنِ بی

رویی  های پیش در کُمیتۀ مُشترک و اوین، و حاال در روبه ماههای زیادی در  بُردند. پس از تحمّلِ شکنجه
های روحی و روانیِ  رسید که حُسین دُچارِ مشکل آباد، به نظر می با فشارهای جدید و بیشتری در خُرّم

 ٣اوین برگرداندند؛ مرا به سالُنِ  شدیدی شده بود. به هر صورت، پس از مدتّی ما را به تهران و به زندانِ
خواند و وضعِ روحیِ  جا نماز می فُرستادند. شنیدم که او در آن گاه در آموزش ٥ن را هم به سالُنِ و حُسی

کرد. احتماالً هنوز هم او در  کاری نمی وجه توّاب نشده بود و با عواملِ رژیم هم خوبی نداشت، امّا به هیچ
 ".است گاه در آموزش ٥همان سالُنِ 

خودمان، و حتّا از برخی از اشخاصِ غیرسازمانی هم، درموردِ وضعیّتِ  علی و من از دیگر افرادِ سازمانیِ
کرد:  شدیم. دارا در این باره چنین تعریف می جالل و صمد و رفتارشان در کُمیتۀ مُشترک و اوین جویا 

بودم. در این دوره، فردی  ١بندِ در  ١شمارۀ  سلّولِمن، پس از دستگیری، مدتّی در کُمیتۀ مُشترک در "
زدند. از  صدا می ʻ باقر صمصامیۥبود که بازجوها و پاسدارها و مسئوالنِ زندان او را   ٢شمارۀ  سلّولِر د

احتمالِ زیاد از رُفقای  های بازجوها و مسئوالنِ زندان با این شخص، معلوم بود که این آقا باقر به صحبت
اش صورت  سلّولآمدِ زیادی هم به  و بُردند، و رفت سازمانیِ خودمان است. او را هرروز بازجویی می

زدند. خوب یادم است که  شنیدم که بازجوها او را اغلب باقر، ولی گاه صمد هم صدا می گرفت. می می
کردند. شبِ عید بود که او را با  هم صدا می ʻباقر رضاییۥها گاه او را   ، آنسلّولاش از آن  پیش از انتقال

گفت با تاریخی که باقر رضایی نامی را به  این تاریخی که دارا می ".بُردند سلّولاش از آن  کلّیۀ وسایل
احتمالِ زیاد باقر صمصامی یا باقر رضایی یا  نطباق داشت. بنابراین، بهآوردند، کامالً ا ٥من در بندِ  سلّولِ

با نامِ بود و سپس او را  ١دارا در بندِ  سلّولِدر بغلِ  ٢شمارۀ  سلّولِصمد همان کسی بود که ابتدا در 
 مُنتقل کردند.   ٥من در بندِ  سلّولِعنوانِ مسئولِ شیرازِ گروهِ راهِ کارگر شبِ عیدی به  باقر رضایی و به
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ما از صمد کردیم که آیا مجموعه اطالّعاتی که  بندی می علی و من مُرتّب باهم بحث و بررسی و جمع
کرد، آیا  کاری می رفت و با پُلیس هم میاگر او پس از دستگیری واقعاً بیرون  داریم کافی است یا نه؟

ییدِ این قضیّه وجود دارد؟ همۀ اطالّعاتِ ما تا این زمان، ٴدلیل و مدرک و شاهدی از بیرون از زندان در تا
اطالّعاتی باشد که پُلیس اش ضّد ن بود. امکان داشت که همهدر رابطه با عملکردِ صمد، از درونِ زندا

به این نتیجه رسیدیم که بدونِ در دست داشتنِ اطالّعاتِ مُوثّقی از بیرون از کرد. بنابراین، ما  پخش می
و کار این بود که از   توانیم دربارۀ صمد داوری کنیم. به هر حال، بهترین راه وجه نمی زندان، به هیچ

قای رهبریِ های خودمان، و از طریقِ رُفقای دستگیرنشده در داخلِ کشور و یا رُف کانالِ مُالقات و خانواده
 بیشتر و مُعتبر و مُوّثقی به دست بیاوریم. سازمان در خارج از کشور، درموردِ صمد و جالل اطالّعاتِ

 
١٩ 

 جمعی در بند... دهیِ سازمان
که فقط چند روز یا چند  اُفتادیم و اُمیدمان از این کم در این بندِ کوچک و کثیفِ قرنطینه جا می کم

رسید که برای مدتّی  شد. حاال دیگر به نظر می رفته به نااُمیدی تبدیل می مانیم، رفتهدر آن می  هفته
کار شویم و وضعِ  طوالنی در این وضعیّتِ نابسامان ماندگار باشیم. بنابراین، تصمیم گرفتیم که دست به

نبود، کارِ چندان دشواری  سلّولریزی برای هر  های خودمان و کّلِ بند را سروسامان بدهیم. برنامه سلّول
 ها، و وضعیّتِ انتقالی و ناپایداریِ های سیاسیِ افراد و گروه امّا درموردِ کّلِ بند، با توجّه به تنوّعِ گرایش

د که از چه ترین مسأله این بو ای نبود. اساسی اُمور کارِ چندان ساده دهیِ بند، سروسامان دادن و سازمان
د، و سپس نظرها نبحث گرد ومی در بند طرح وی عُمها عیاری، باید موضوعطریق و با چه روش و م

 کننده و مسئولِ اجرایِ آهنگ چنین، چه نهادی هم گیری صورت گیرد؛ هم بندی، و تصمیم جمع
 های بند خواهد بود؟   تصمیم

که  ها، بل ها و باورهای فکریِ افراد و گروه های سیاسی و موضع البتّه منظورِ موردِ بحث طبعاً نه موضوع
جُمهوریِ  نفیِ عُمومِ افرادِ بند بود. مسئوالن مُدّعی بودند که در زندانِص مربوط به زندگیِ های مسأله

ها، هرگونه کارِ جمعیِ زندانیانِ سرِموضعی  نفی و سیاسی نامُمکن است. از دیدِ آناسالمی، تفکیکِ ص
عی اعتقاد داشتند که شد. امّا زندانیانِ سرِموض عنوانِ فعالیتِ تشکیالتی و کارِ سیاسی تلقّی می به

کوت های سُ روزمرّه مانندِ اُمورِ نظافت و تقسیمِ جیرۀ غذایی و تنظیمِ ساعت های مربوط به زندگیِ مسأله
کردند که  نفی هستند و هیچ جنبۀ سیاسی ندارند. از همین زاویه فکر میهایی کامالً ص و غیره، مسأله

 خود در سطحِ کّلِ بند بپردازند.   اُمورِ روسامان دادنِصورتِ جمعی به س زندانیان باید آزاد باشند تا به
روشی را   و بایست راه  گیری درموردِ مسائلِ عُمومیِ بند، ابتدا می در هر حال، برای مشورت و تصمیم

نفی یا گیریِ جمعی )ص برای هرگونه تصمیمتوانستیم طبعاً از این راه،  کردیم. پس از آن می تنظیم می
نهادِ زیر موردِ پذیرش قرار گرفت: جمعِ  های مُقدّماتی، پیش کنیم. پس از بحثسیاسی( استفاده 
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صورتِ جمعی و  باشند. چون امکانِ تشکیلِ جلسه به کنندۀ بند می آهنگ ها، کُمیتۀ هم سلّولمسئوالنِ 
ه های دو نفر ها در گروه علنی برای اعضای این کُمیته، که ده نفر هستند، وجود ندارد، بنابراین آن

ها  سلّولهای خودشان را دوباره در  کنند و سپس بحث بندی می گیری و جمع ها را بررسی و نتیجه مسأله
یِ عُمومی ٴهای خودشان را به را نهاد و تصمیم توانند نظر و پیش نمایند. درصورتِ لُزوم، می مطرح می
 بگذارند.  

ها  کار شدند. آن این کُمیته دست بهی مسئولِ خودش را مُعرّفی کرد، اعضای سلّولکه هر  پس از آن
گذاشتند، و  ی ٴروزمرّۀ بند به بحث و سپس به را ها را برای سامان دادنِ زندگیِ سلّولنهادهای  پیش

گی و  شده عبارت بودند از: چگونه های تصویب رساندند. ضابطه های عُمومی برای بند را به تصویب  ضابطه
ها و طولِ  ویژه نظافتِ حمّام و توالت، نوبت های نظافتِ بند، به گی و نوبت شویی، چگونه های ظرف نوبت

ویژه بعد از  زنی در بند، به گی و طولِ مدّتِ قدم زمانِ سُکوتِ مُطلق و نسبی در بند در طولِ روز، چگونه
ال گیِ بازیِ فوتبال و والیب ها و چگونه هواخوری بسته باشد، نوبت های غذا و مخصوصاً موقعی که درِ وعده

 های مُشابهِ دیگر. در هواخوری و مسأله
گیِ ورزشِ  رفت که درگیری و مُشکلی ایجاد نماید، چگونه احتمال می موضوعِ مُهّمی که در این زمان 

د زیرِ رهبریِ زندانیِ توّاب خواستن گاهی در حیاطِ هواخوری بود. اکثرِ زندانیانِ سرِموضعی نمی صُبح
که به چه ترتیب  یم که این مسئولیّت در دستِ خودمان باشد. امّا اینخواست ش و ورزش کنند. ما مینرم

ای از زندانیان مُعتقد  کارها را پیش ببریم تا به هدفِ خودمان برسیم، اتفّاقِ نظری وجود نداشت. دسته
دایتِ ه قضیّه از ورزش کردن زیرِ گاهی را باید تحریم کرد، و تا حّلِ بودند که بالفاصله ورزشِ صُبح

هواخوری  یِدانیِ توّاب خودداری نمود. تعدادی دیگر مُعتقد بودند که چنین اقدامی مُنجر به تعطیلزن
کند. این گروهِ  نصیب می شود و ما را از این امکانِ مُهّم، که برای سالمتیِ خودمان ضروری است، بی می

ییم، آ های دربسته می یا از اُتاقدّت و مُ کردند که چون بسیاری از ما از انفرادیِ طوالنی اخیر استدالل می
گاهی نیازِ مُبرم  زشِ صُبحسمی و روحیِ خود به حیاطِ هواخوری و وردر حالِ حاضر برای تقویتِ ج

 گام و تدریجی بودند و نه تحریمِ فوری و قطعی.   به   ها خواستارِ اقدامِ گام بنابراین این داریم؛
رح بودند ولی در عینِ حال تعدادی از زندانیانِ مُجاهد و هایی مط از زمانِ شکل گرفتنِ بند، چنین بحث

ها  کردند. این وضعیّت برای بسیاری خوشایند نبود، و آن گاهی شرکت می چپ در ورزشِ صُبح
آهنگیِ کامل اجرا  زندانیانِ سرِموضعی تصمیمِ مُشترکی بگیرند و آن را با هم خواستند که تمامیِ  می

 کنند.
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٢٠ 
 ها بر سرِ ورزش در هواخوری... بدرگیری با توّا

گاهی، در طولِ روز هم حیاطِ هواخوری برای چهار ساعت باز بود. بیشترِ زندانیان  عالوه بر ورزشِ صُبح
پرداختند. البتّه هواخوری یک روز به فوتبال و روزِ  در این زمان معموالً به ورزشِ فوتبال یا والیبال می

ها در هر  راکه، حیاط بسیار کوچک و جا فقط برای یکی از این بازیداشت، چ دیگر به والیبال اختصاص 
وتوک از  بود. در نخستین روزهای شکل گرفتنِ بند، هم زندانیانِ سرِموضعی و هم تک نوبت فراهم 

های  ها را به تیم وضعی توّابهای سرِم های بازی حُضور داشتند. پس از یکی دو هفته، بچّه ها در تیم توّاب
دادند و برای بازی  ها خودشان یکی دو تیم تشکیل می دادند. از آن به بعد، برای مدتّی توّاب نمیراه  خود

ها خودداری نموده و زمینِ  های توّاب های زندانیانِ سرِموضعی از بازی با تیم گرفتند. تدریجاً تیم نوبت می
ها  نکردند. وقتی آ زی میها بینِ خودشان با های توّاب کردند. چند وقت هم، تیم بازی را ترک می
گونه  رفتیم. چون هیچ ایستادیم و یا به داخلِ سالُنِ بند می رِ حیاط میشدند، ما دو مشغولِ بازی می

آمیزی هم پیش  شهای مُضحک و گاه تن گرفت، صحنه ها صورت نمی گویی میانِ ما و توّاب و گفت
 شدند.   از بازیِ فوتبال و والیبال هم مُنصرف می آمدند، و ها دیگر به هواخوری نمی آمد. تدریجاً، توّاب می

بود.  زده و یا پُر از آب  خیاطِ خاکیِ بند معموالً گِلی و یبه دلیلِ بارندگی و سرما و برفِ زمستان، ح
مند به فوتبال یا والیبال، با زحمتِ زیاد، و با استفاده از سطل و کاسه و غیره آب را جمع  زندانیانِ عالقه

کردند. این هم شاید یکی دیگر از عواملِ مُنصرف شدنِ تدریجیِ  مین را برای بازی آماده مینموده و ز
ها  گاه که هوا آفتابی و نوبتِ بازیِ والیبال بود، توّاب به ها از بازیِ فوتبال و والیبال در حیاط بود. گاه توّاب

 های دیگر هم کرد، تیم ت نمیا صُحبه دادند تا بازی کنند، امّا چون کسی با آن هم تیمی تشکیل می
 شد.   آمد و یا قضیّه مُنجر به درگیری می صحنه های مُضحکی پیش می ازی کنند،ها ب حاضر نبودند با آن

پس از چندین مسأله و مُشکل و اتفّاق، یک روز پس از تعطیلیِ هواخوری محمود طاهری، توّابِ مسئولِ 
انیان برای آمارگیری در سالُن جمع شوند. پس از آمارگیری، بند، از طریقِ بُلندگو اعالم کرد که همۀ زند
خواهید با برادرانِ توّاب فوتبال و والیبال بازی  چرا شما نمی"او از زندانیانِ سرِموضعیِ بند سئوال کرد: 

ها صُحبت  فت و از این قبیل مسألهٴنداد. سپس، او از اخالقِ اسالمی و را کسی البتّه جوابی به او  "کنید؟
کرد.   کس از بینِ زندانیانِ سرِموضعی محلیّ به او نگذاشت، و حتّا کسی به او نگاه هم نمی  رد. باز هیچک

زد.  لی به دریا میونه خواهد بود، امّا به هر حال دگ العملِ ما این دانست که عکس البتّه، او خود می
رفت. واقعیّت این است که  اش را کشید و به اُتاقِ خودش در زیرِهشت باالخره، محمود طاهری راه

ژیم گران و عُمّالِ ر ازجوها و شکنجهها را، که هنوز هم آلتِ دستِ ب زندانیانِ سرِموضعی این تیپ توّاب
وجه حاضر نبودند که  ها به هیچ کردند. آن ها، کامالً تحریم می ویژه با توجّه به سابقۀ آن بودند، به

 ای بشوند.   رهها  واردِ رابطه و مذاک داوطلبانه با این
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محمود طاهری پس از رفتن به دفترش، بالفاصله از بُلندگو اعالم کرد که او مجبور شده است موضوعِ 
میان بگذارد. یکی دو روز بعد، انصاری و  های ورزش را با مسئوالنِ زندان در هواخوری و مشکل

در سالُن جمع شوند و بعد  اش برای همین منظور به بند آمدند؛ انصاری دستور داد که همه دارودسته
ای  شده آهنگ سئوال کرد مُشکلِ ورزش و هواخوری چیست؟ چون هنوز در بند نظرِ مُشترک و هم

ندانیانِ مُجاهد، که شد. ز ها مطرح می نظرهای مُختلفی از طرفِ بچّه ها و نُکته موجود نبود، صحبت
که ما  کید داشتند: یکی اینٴد، روی دو موضوع تاگیِ بند را دارن کردند که انگار نماینده مود میمعموالً وان

که مسئولِ ورزش باید فردی از میانِ خودمان باشد.   ها نیستیم، و دوّم این حاضر به بازی کردن با توّاب
اوالً همه باید باهم بازی کنید، و  ؛گفت میپنی و تُند و تهدیدآمیز بود. ها التی و لُم پاسُخِ انصاری به آن

 کنند نه خودِ زندانیان.   هر کاری را مسئوالنِ زندان تعیین می ثانیاً مسئولِ
پس از رفتنِ انصاری، بحثِ شدیدی درمیانِ زندانیانِ سرِموضعی راه اُفتاد؛ تعدادی از زندانیانِ چپ به 

مه ها نمایندۀ ه آهنگی با بقیّه، و با لحنی که انگار آن گرفتند که چرا بدونِ هم های مُجاهد ایراد می بچّه
ضمن، این دسته از  کردند؟ در ها را با انصاری به آن شکل مطرح می گونه مسأله زندانیان هستند، این

ها، در این بندِ  زندانیانِ چپ مُعتقد بودند که طرح و تاکتیکِ گرفتنِ مسئولیّتِ ورزش از دستِ توّاب
ها از اغلبِ  کردند که آن رح میروانه است. زندانیانِ مُجاهد درمقابل مط قرنطینه، امری غیرواقعی و چپ

دانند که مسئولیّتِ ورزش در دستِ خودِ  حصار خبر و اطالّعِ دقیق دارند، و می بندهای اصلیِ قزل
گرفتند که ما هم در این بند باید سعی کنیم  ها از این قضیّه نتیجه می زندانیانِ سرِموضعی است. این

ییم. زندانیانِ چپ دراساس با این موضوع مُشکلی نداشتند. ها را از این مسئولیّت کوتاه نما دستِ توّاب
آهنگی با زندانیانِ مُجاهدِ بندهای دیگر، و  مسأله و مُشکل این بود که زندانیان مُجاهدِ بندِ ما در هم

چپِ این بند، خودسرانه این موضوع را با انصاری مطرح کرده  آهنگی با ما زندانیانِ بدونِ مشورت و هم
نخستین تجربۀ بسیاری از ما بود، که دیرتر به زندان آمده بودیم و هنوز با چنین شیوۀ  بودند. این

 برخورد و رفتاری در زندان آشناییِ زیادی نداشتیم.  
ها در زندان از اکثریّتِ نسبی برخوردار  گونه بود: چون آن و رسم و باورِ زندانیانِ مُجاهد دراساس این  راه

های زندان لروماً با دیگر زندانیان مشورت و  نیازی ندارند دربارۀ مسألهکردند که  بودند، فکر می
کردند. در این راه  بُردند و دنبال می های خودشان را پیش می ها و برنامه ها تصمیم آهنگی بکنند. آن هم

ت و پذیرف ها را نمی و اگر کسی موضعِ آن ،شد راه می ها هم پذیرفت، با آن ها را می اگر کسی موضعِ آن
ها مُهّم این نبود که بخشی  گذاشتند. از دیدِ آن کرد، او را به حالِ خودش رها کرده، تنها می مُخالفت می

که مُهّم این بود که سیاست و تاکتیکِ مُجاهدین پیش برود. این طرزِ فکر  راهی نکنند، بل از زندانیان هم
هدینِ خلق در بیرون از زندان سرچشمه ها، البتّه از مشی و سیاستِ سازمانِ مجا و شیوۀ رفتارِ آن

گیِ  ثیرِ زیادی در چگونهٴها  نُفوذ و تا گرفت. واقعیّت این است که به دلیلِ اکثریّت بودن در زندان، آن می
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 ،٦٠ها در سالِ  اعضا و هوادارانِ آن گی و اعدامِ داشتند. مُقاومت و ایستاده   وضعیّتِ زندان در هر دوره
توبۀ "ها  زندانیان و جُنبشِ مُقاومت در زندان شد. بعدها هم، زمانی که آن موجبِ تقویتِ روحیّۀ

بُردند، این حرکت هم تبدیل به جُنبشی گُسترده و  پیش می صورتِ خطّی را در زندان به "کتیکیتا
 . مُتنّوع در زندان گردید

نشینیِ نسبی شده  عقب در یک سالِ اخیر، که شرایطِ زندان کمی تغییر پیدا کرده و زندانبان مجبور به
در حرکت و  ،٦٣تا  ٦٠های  داده در سال های ازدست بود، مجموعۀ زندانیان برای پس گرفتنِ موضع

حوری قایل ت هم برای خودشان نقش و رسالتِ مجُنبشِ جدیدی بودند. زندانیانِ مُجاهد در این حرک
وی کنند. امّا ترکیبِ زندانیان، روحیّۀ ها پیر بودند، و انتظار داشتند که همۀ زندانیانِ دیگر هم از آن

گرگونی بودند. در همین بندِ کوچکِ قرنطینه، تعداد و در حالِ د  سیاسی در زندان، همه ها، و شرایطِ آن
بود. زندانیانِ مُجاهدِ بندِ ما،  ترکیب طوری بود که پیشبُردِ طرح و تاکتیکِ زندانیانِ مُجاهد عملی نمی

کردند، چیزی نگذشت  حصار عمل می قزل ِ زندانِ ی خودشان در بندهای قدیمیآهنگی با رُفقا که در هم
کنند و نه با زندانیانِ مُجاهدِ  ها با ما در یک بند زندگی می که سرانجام به این واقعیّت پِی بُردند که آن

آهنگی با ما  مباید در این بند درپِیِ ه بندهای دیگر. به همین دلیل هم، باالخره دریافتند و پذیرفتند که 
 باشند.  

های  نیانِ چپ به گروهکه زندا تقریباً نیمی از زندانیانِ بندِ قرنطینه مُجاهد و نیمی دیگر چپ بودند. با این
حدّی  لبانۀ زندانیانِ مُجاهد، تاخالفت با طرزِ فکر و خّطِ مشیِ انحصارطامّا در مُ ق داشتندعّلُگوناگونی ت

با سیاست و مشیِ  ٦١ - ٦٠های  دسته از زندانیانِ چپ هم که در سال  آنباهم وحدتِ نظر داشتند. حتّا 
ند، این روزها ها به مُبارزه و مُقاومت پرداخته بود راه با آن آهنگی داشتند و هم مُجاهدین در زندان هم

ی دو رط با زندانیانِ مُجاهد را قبول نداشتند. عاملِ دیگر هم این بود، که در یکقیدوش دیگر اتحّادِ بی
آذر و راهِ  ١٦ اکثریّتی و یا از فداییانِ –ای دستگیرشُده از طیفِ توده سالِ گذشته اغلبِ زندانیانِ تازه

اکثریّتی،  –ای  آذری، دوچهارُم توده ١٦چهارُم  کارگر بودند. مثالً از زندانیانِ چپ در این بند تقریباً یک
 های چپ بودند. چهارُم هم از دیگر گروه و یک

دیگر، درموردِ رفتارِ زندانیانِ مُجاهد موضعِ مُشترکی را  آهنگ با یک ال، ما زندانیانِ چپِ بند، همبه هر ح
عنوانِ  نهادهای خودشان به ها را در طرحِ نظرها و پیش های خودسرانۀ آن ها اعالم کردیم، و اقدام به آن
هایی  بعد در برابرِ چنین اقدام های تمامیِ بند محکوم کردیم. اکیداً یادآور شدیم که از این به موضع

بایست از  ها می ها و بحث کنم که همۀ این مذاکره شدیداً واکنش نشان خواهیم داد. البتّه، یادآوری می
جُمهوریِ  های سیاسی در زندانِ شد، چراکه سازمان نفیِ بند پیش بُرده میص دهیِ کانالِ سازمان

های  ها و گرایش ه و بیرونی نداشتند. افرادی که جریانیافت اسالمی، درظاهر، وُجود و حُضورِ سازمان
صورتِ دو نفره در بحث و  دیگر به کردند، معموالً با یک گیِ غیررسمی می سیاسی و گروهی را نماینده

های صنفیِ بند باید از  گونه بود: مسأله ها این ها و مُذاکره مُذاکرۀ مُداوم بودند. نتیجۀ حاصل از این بحث
های بند مطرح شوند.  عنوانِ موضع گاه به بندی و آن ها مطرح و جمع سلّولآهنگی در  ۀ همطریقِ کُمیت
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ای جُز پذیرشِ این قضیّه نداشتند، و مُوافقت کردند که دیگر بدونِ طرحِ  زندانیانِ مُجاهدِ بند، چاره
عنوانِ نظرِ  ری را بهشده، و بدونِ توافُقِ عُمومی، هیچ نظ نهادهای خودشان از کانالِ تعیین نظرها و پیش

 بند با مسئوالنِ زندان مطرح نکنند.
 

٢١ 
 گاهی... عتراضِ جمعی بر سرِ ورزشِ صُبحا

که  نهادی در بند مطرح شد مبنی بر این آمیزِ انصاری، پیش منشانه و توهین پس از صُحبت و برخوردِ الت
قد بودند که گان مُعت ددهندهنها ل تحریم کنیم. پیشطورِ کام گاهی را به ورزشِ صُبح گی باهم همه

شود. درمقابل، تعدادی دیگر از زندانیان  نشینی می شاری، زندانبان مجبور به عقبدرصورتِ تحریم و پاف
ستیِ خودمان اوُمِ مُبارزه و مُقاومت و تندرسمی و روحی برای تدقد بودند که اوالً، ورزش ازنظر جمُعت

ورزش  ،ثانیاً از این امکانِ حیاتی محروم کنیم؛ خودمان رااهمیّتِ زیادی دارد و ما نباید داوطلبانه 
کنند. این  نشینی نمی ز عقبها هرگ رد، و در چنین وضعیّتی آننکردنِ ما برای مسئوالن اهمیّتی ندا

 ها تا پایانِ شب ادامه داشت، و درنهایت هم توافُقی در بند حاصل نشد.   بحث
فتند، امّا از زندانیانِ مُجاهد یکپارچه عمل کردند و به ورزش نر گاهی، روزِ بعد، در رابطه با ورزشِ صُبح

گاهی رفتند. من خود گرچه با تحریمِ عجوالنه  حُدوداً پانزده نفر برای ورزشِ صُبح بینِ زندانیانِ چپ
مُوافق نبودم، امّا طرزِ رفتارِ این زندانیانِ چپ را هم قبول نداشتم، و بدین جهت هم در ورزش شرکت 

گاهی، تعدادی از ما سعی کردیم گروهی  گی ابداً به نفعِ ما نبود. پس از ورزشِ صُبح . این دودستهنکردم
را که به ورزش رفتند قانع کنیم که از فردا مُوقتاً نروند تا شاید بتوانیم در بند به یک توافُقِ عُمومی 

گاهی نبودند، درعمل،  شِ صُبحبرسیم. درواقع، گروهِ بزرگی از زندانیانِ بند که مُوافقِ شرکت در ورز
ها مجبور بودند  ادند. ایند اقلیّتی از زندانیانِ بند را که مُوافقِ شرکت بودند، در وضعیّتِ دُشواری قرار می

که از  الف و در برابرِ اکثریّتِ بند به ورزش زیرِ رهبریِ توّابِ مسئولِ ورزش ادامه دهند، و یا اینیا برخ
الفِ نظر و که برخ دیدند جُز این یای نم یّت کنند. این زندانیان درنهایت چارهخواستِ اکثریّتِ بند تبع

گاهی خودداری کنند. به هر صورت، از روزِ بعد کّلِ بند عمالً  تمایلِ خودشان، از رفتن به ورزشِ صُبح
 گاهی زد.   دست به تحریمِ کاملِ ورزشِ صُبح

گیِ ما در  گی و پراکنده نجام باعثِ چنددستهاهایی سر البتّه در بند این بحث ادامه داشت که چنین شیوه
قابلِ زندانبان پذیرفتند که ما باید صفِ خودمان را درم برابرِ زندانبان خواهد شد. درظاهر، همه در بند می

کرد، این اتحّاد  ند تحمیل میامّا اگر اکثریّتی همواره نظرِ خودش را به اقلیتّی در ب مُتحّد نگه داریم؛
عتقد پذیرفتند و مُ تحریم این نظر و انتقاد را نمی ماند. اغلبِ افرادِ طرفدارِ شد و پایدار نمی میل نحاص

کلّی باید سعیِ بیشتری  طورِ که، به اند. امّا در این کرده ست رفتارها دُر بودند که در این موردِ خاّص آن
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دانستند. طرفدارانِ  ی مُقصّر میحدّ دیگر عمل کنند، خودشان را تا آهنگ با یک شد تا همۀ بند هم می
کار حُضور دارند و  کردند که درمیانِ هر جمعی همواره تعدادِ کوچکی افرادِ محافظه تحریم استدالل می

یِ توّابِ مسئولِ ها نخواهند از ورزش زیرِ رهبر گونه اشخاص شاید برای ماه در این موردِ خاصّ، این
توان مُبارزه را مُتوقّف کرد یا عقب انداخت. بنابراین،  نمی برای این تعدادِ کوچک، ورزش دست بکشند؛

کار  شدیم، چراکه چنین افرادِ محافظهبایست که واردِ عمل می  کننده های قانع ها، پس از بحث ینبه نظرِ ا
 دهند. فقط در پراتیک است که موضعِ واقعیِ خودشان را صریح و روشن نشان می

گاهی را تحریم  ورزشِ صُبح "گانی توافُقی همه"نِ سرِموضعیِ بند با پس از یکی دو روز، همۀ زندانیا
های جُمهوریِ اسالمی هیچ حقّی برای فردفرد یا جمعِ زندانیان قایل  کردند. البتّه مسئوالن در زندان

عنوانِ یک جمع اعالم کنیم که ورزشِ  توانستیم به نبودند. در این زمان، ما هنوز هم رسماً نمی
و  "دهی سازمان"ایم. به هرنوع حرکتِ جمعی در این زمان، برچسبِ  را تحریم کردهگاهی  صُبح

آمدِ آن هم بازجویی و تنبیه و محکومیّتِ بیشتر بود. ما خودمان  زدند، و پِی می "زنی تشکیالت"
ایم. زندانبان هم درواقع  گاهی را تحریم کرده عنوانِ یک حرکتِ جمعی، ورزش صُبح دانستیم که به می

دهی و تصمیمِ جمعی صورت گرفته است. به هر حال، در  دانست که این تحریم برپایۀ نوعی سازمان یم
های فوتبال یا والیبال شرکت  گی در بازی رفتیم و همه نوبتِ هواخوریِ روزانۀ بند، ما به حیاط می

هم دیگر به حیاط ها حتّا در زمانِ هواخوریِ معمولیِ روزانه  کردیم. از این زمان به بعد، توّاب می
العملِ  کردند. حاال، ما مُنتظر بودیم تا ببینیم که عکس آمدند و بازیِ فوتبال و والیبال هم دیگر نمی نمی

 گونه خواهد بود. گاهی از طرفِ ما، چه زندانبان درموردِ تحریمِ ورزشِ صُبح
 
 

٢٢ 
 عر و آواز...محفلِ ش

شدیم و محفلِ  شعر و موسیقی در تهِ بند جمع می ها چند نفر از دوستدارانِ در این دوره، گاهی شب
شان  در بند )مُجاهد یا چپ( از این کار خوش ٥٣"چپول"کردیم. البتّه زندانیانِ  هُنریِ کوچکی را برپا می

که امکاناتی چون  اینراه انداختیم. با توجّه به  آمد. درواقع، مُراد و علی و من این محفلِ هُنری را به نمی
شد، فکر  ها روحیّۀ بسیاری از زندانیان واقعاً خراب می تاب در بند موجود نبود و شبکروزنامه و 

شود. علی و من، مُراد را که هم صدای بسیار  کردیم که چنین کاری باعثِ تقویتِ روحیۀ زندانیان می می
ه بخواند. کردیم که برای ما آواز و تران خوبی داشت و هم اهلِ شعر و موسیقی بود، مُرتّب تشویق می

 پیوستند.   کم افرادِ دیگری هم به این محفلِ ما می کم
ری اُتاق بود، فوری به این محفلِ هُن از زندانیانِ گروهِ راهِ کارگر، که در اوین هم با مُراد هم "پیروز"

خواند.   ویژه بسیار زیبا می های آذری را به نشینی داشت و آهنگ لپیوست. او صدای بسیار خوب و د
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اش ظاهراً کارمندِ وزارتِ اُمورِ خارجه بود. گویا کارمندانِ  ز مُتوّلدِ اُرومیّه و در زمانِ دستگیریپیرو
اش شدند. او کُتکِ زیادی خورده و شکنجۀ فراوانی شده  الهّیِ اداره او را لُو دادند و سببِ دستگیری حزب

راه با  ت، هشت سال محکومیّت گرفت و همبود، چراکه مُتهّم به نُفوذ در وزارتِ اُمورِ خارجه بود. درنهای
های زندان  ترین بچّه ترین و باحال ترین و محبوب حصار مُنتقل شد. پیروز از صادق مُراد و دیگران به قزل

 ها هم به این محفلِ هُنری پیوستند.   خودش داشت، که آن سلّولِبود. یکی دو رفیقِ نزدیک هم در 
داشت.   ای  طورِ مُرتّب هرشب در تهِ بند برنامه شد، و به تر می زرگرفته محفلِ هُنری ب خُالصه، رفته

گرفتند. ما این کارشان  برخی در بند، از جُمله یکی دو نفر از رُفقای سازمانیِ خودمان هم، به ما ایراد می
ای  لیشهها از رابطه و ترکیبِ مُبارزه با زندگی ک کردیم درکِ آن گرفتیم، چراکه فکر می دّی نمیرا زیاد ج

ای از تلفیقِ  جانبه گونه افراد نه در بیرون از زندان درکِ همه بُعدی و مکانیکی است. به نظرِ ما، این و تک
زندگی و مُبارزه داشتند، و نه در داخلِ زندان. معتقد بودیم که گذشتِ زمان و تجربۀ زندگی و مُبارزه در 

زندگی در تمامیِ ابعاد باهم رابطۀ تنگاتنگ و ارگانیک آموزاند که مُبارزه و  ها می زندان، باالخره به آن
های مُختلف  گونه مراسم در زندان، که گروه دارند. دیری نگذشت که اغلبِ این افراد خودشان هم در این

 کردند. دادند، شرکت می های گوناگونی ترتیب می به مُناسبت
بایست برای ساعاتِ روزِ خودمان نوز هم میمان در این بند بسیار محدود بود، امّا ه که امکانات با این
های خارجی  کردیم. برخی در بند، از جُمله خودم، شروع به یاد گرفتن و یاد دادنِ زبان ریزی می برنامه

، خواستم که به من زبانِ "مُهندس بلژیکی"خودمان از شاهرُخ، معروف به  سلّولِکردند. مثالً، من در  می
یل پذیرفت و کالسی را با من شروع کرد. چون کاغذ و قلمی در بند ا کمالِ منسه یاد بدهد و او هم بفرا

سیگار هم  های جایِ قلم، و از زرورقِ داخلِ جعبه وجود نداشت، مجبور بودیم که از سوزن یا سنجاق به
از  کنیم. در یکی دو ماهی که این کالس ادامه داشت، من مُقدّماتِ زبانِ فرانسه راجایِ کاغد استفاده  به

های خارجی و یا  گرفتنِ زبانها هم به فکرِ یاد  زمان، برخی از بچّه مُهندس بلژیکی یاد گرفتم. هم
بُعدی به این کارها با دیدِ  های چپول و تک اُفتادند. امّا هنوز هم تیپ های دیگری می اریِ کالسبرگُز

ویژه   های خارجی، به یریِ زبانکردند. از رُفقای سازمانیِ ما، اصغر در یادگ تمسخُرِ سیاسی نگاه می
ویژه  کرد، و به ها کار می اش در این زمینه تر بود. او تا آخرِ دورۀ زندان فرانسه و انگلیسی، از همه فعّال

شان  سلّول خوبی یاد بگیرد. در همین بند، او و فرزین، بابک زهرایی را که هم توانست زبانِ انگلیسی را به
ی هم ویژه مُکالمه کار بکند. بابک زهرای ها برای یادگیریِ زبانِ انگلیسی و به بود، قانع کردند که با آن

 دادند. دّی در مُدتّی که در بندِ قرنطینه بودیم، این کالس را ادامه میطورِ ج ها به قبول کرد و آن
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٢٣ 
 اش... بابک زهرایی و فلسفۀ زندان

سیالیست، خود در این بند برای ما تعریف بابک زهرایی، دبیرکّلِ حزبِ تروتسکیستیِ کارگرانِ سو
ها با پایِ خودش  ای توضیح کرد که با دعوتِ کتبیِ الجوردی، دادستانِ انقالبِ وقت، برای دادنِ پاره می

به اوین آمد و اسیر و ماندگار شد. پس از انقالب، گروهِ بابک زهرایی از مُدافعانِ سرسختِ رژیمِ جُمهوریِ 
کردند. به  های رژیمِ خُمینی دفاع می ها درکُلّ از سیاست تر از حزبِ توده، بود. آن اسالمی، و حتّا دوآتشه

ها هم  داد. این ها نمی همین دلیل، و چون گروهِ بسیار کوچکی بودند، رژیم اهمیّتِ زیادی به آن
ر خوزستان عواملِ رژیم د، ٦٢یا  ٦١اصطالح به فعالیتِ قانونیِ خودشان مشغول بودند. ظاهراً در سالِ  به
ها در بینِ برخی از  عدادی از اعضا و هوادارانِ گروهِ بابک زهرایی را دستگیر کردند. گویا فعالیتِ آنت

انگیخت. در همین رابطه، دادستانیِ انقالبِ  های کارگری حساسیّتِ سیستمِ امنیتّیِ رژیم را برمی تجمّع
گان دعوت  ر رابطه با فعالیتِ دستگیرشُدهاسالمی بابک زهرایی دبیرکّلِ حزب را برای دادنِ توضیح د

اوین نگه  اش از این فُرصتِ طالیی استفاده و بابک زهرایی را در زندانِ کرد. الجوردی و دارودسته
 حصار مُنتقل شد.   راه با ما به قزل داشتند. او بیش از دو سال در اوین ماند و سپس هم

های  حصار، هنوز هم مُدّعی بود که در زندان ه در قزلبابک زهرایی، در این زمان در همین بندِ قرنطین
که حتّا کُتک هم نخورده  تنها شکنجه نشده بل گفت که نه وجود ندارد. می  جُمهوریِ اسالمی شکنجه

است. به گفتۀ خودش، فقط در یک مورد پاسداری از روی ناراحتی و عصبانیّتِ شخصی یک سیلی به او 
هراً اسدار به دادگاه شکایت نمود. از قرارِ معلوم، در جلسۀ دادگاهی که ظازد. بابک زهرایی هم از دستِ پ

صاص بکند و درمقابل، یک سیلی هم در این رابطه تشکیل شد، حاکمِ شرع حُکم داد که بابک زهرایی ق
گفت که این بدترین  میکه بخشید.  او پاسدار را نزد، بلگفت که  او به آن نگهبان بزند. بابک زهرایی می

ان زده هایی هم که به برخی از زندانی تفّاقی بود که در اوین برایش پیش آمده بود. مُعتقد بود که شالّقا
گیرد.  رعی به نامِ تعزیرِ اسالمی صورت میع و درواقع در چهارچوبِ قانونی شرشود، با حُکمِ حاکمِ ش می

زنند و بسیاری حتّا  خودشان را می ها مُخالفینِ گفت که همۀ رژیم دید، می او ایرادی در این قضیّه نمی
 کنند!   ها را شکنجه هم می آن

راهی با الجوردیِ جالّد و دیگران، از داخلِ زندان به بعضی کارهای بسیار  کاری و هم بابک زهرایی در هم
عنوانِ یک  نوشت، و به هایی به خُمینی و مُنتظری می زد. مثالً، او از زندان نامه احمقانه هم دست می

ای وجود ندارد. او با این کارِ خود،  جُمهوریِ اسالمی شکنجه شد که در زندانِ دانیِ سیاسی مُدعّی میزن
پرداخت؛ به نظرِ  های چپ می فشاگری علیهِ مُجاهدین و گروهاصطالح به ا ها، به ی با الجوردیسوی در هم

 کرد.   اسالمی را رد میهای جُمهوریِ  ها مبنی بر وُجودِ شکنجه در زندان آن "ادّعاهای"خودش، 
و  "نماینده"عنوانِ  درواقع، الجوردی به این دلیل بابک زهرایی را به زندان آورد و نگه داشت که از او، به

نویسی و مُصاحبه و میزگرد و  در نامه اصطالح چپ و سوسیالیستِ مُخالفِ رژیم، ای از زندانیانِ به نمونه
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تفاده کند. مثالً، بابک زهرایی در روزهای عید و میالد و مِ رسمی و غیره اسهای جشن و مراس جلسه
ینی و مُنتظری نامه و تلگراف و های مذهبی و مراسمِ حُکومتی، از داخلِ زندان برای خُم دیگر تعطیل

دادند که برای روزنامۀ  یا برای اوّلِ ماهِ مِی به او اجازه می فرستاد؛ پیغامِ تبریک و تسلیت و حمایت می
های پیش، حتّا از داخلِ  رسال کند. شنیدم که در سالر اپیامی به مُناسبتِ روزِ کارگحزبِ خودش 

شد، و در این  گیِ مجلسِ شورای اسالمی نامزد هم می جُمهوری یا نماینده اوین برای پُستِ ریاست زندانِ
 کرد. های کودکانه شرکت می قبیل بازی

زندانیان ابک زهرایی داشت، مُشکلِ اصلیِ بسیاری از ستی که بهای سیاسیِ نادُر عملکرد و موضع جُدا از
های فردی و شخصیِ ناجورش در جمع و میانِ زندانیان بود. مثالً، در  صلتبا او بر سرِ رفتار و کردار و خ

 بودند، تصمیم گرفتند که یک نوع زندگیِ ١٢شمارۀ  سلّولِراهِ ده نفرِ دیگر در  این بندِ قرنطینه او به هم
ریختند تا برای همۀ  سلّولهایشان را در صندوقِ عُمومیِ  هم داشته باشند، و بنابراین پولمُشترکی با

نداشت، و تنهایی خرید غذایی بخرند. بابک زهرایی در این کارِ جمعی شرکت  کمک سلّولزندانیانِ 
ایرادهای اساسی آن زمان  که این موضع و رفتارِ او در شرایطِ زندانِ رغمِ این خورد. علی ذا میکرد و غ می

کرد. این قضیّه هنوز هم قابلِ گذشت  های سیاسی کارِ خودش را توجیه می داشت، امّا او با آوردنِ دلیل
قدارِ . او تنهایی برای خودش، بیش از مزد بود اگر که رفتارِ زنندۀ بعدی از او سر نمی و پذیرش می

 خرید و جلویِ انندِ ماست و غیره را میغذایی م ، مواّدِ کمکسلّولخریدشده برای ده نفرِ دیگر در 
دم شدن و دوستی  ها بود که افرادِ اندکی در بند به هم خورد. به این دلیل نشست و می بقیّه می چشمانِ

 داشتند.   با او رغبت می
بود، که زندانیان  ٥ سلّولِهای بُریده و نادِم در  ای بهترین دوستِ بابک زهرایی در این بند، یکی از توده

گفتند که او از اعضای حزبِ توده و  داده بودند. می "لئونناپ"بِ شوخی به او لق بینِ خودشان به
اریِ جلسه و غیره استفاده حزب ظاهراً از آن مکان برای برگُزمدیرعاملِ شرکتی است که رهبریِ 

یا پنج سال ها  هم در همان شرکت دستگیر شده بودند. ناپلئون که چهار  کردند. گویا برخی از آن می
ه، هرچه زودتر از خواست به هرشکل که شد حُکم گرفته بود، تحمّلِ یک روز حبس هم نداشت و می

دّی را هم نداشت تا بتواند که حتّا شُجاعتِ ندامت و توبۀ ج ل و ترسو بودقدر دود زندان فرار کند؛ امّا آن
ها هم در ارتباط بود، امّا  با توّاب خواند و خودش را سریع به آزادی برساند. او نمازش را هنوز هم می

 کشید.   سخت و دُشواری داشت و با زجر حبس می زندگیِ
رفت و در کارهای فرهنگی در  ای یک روز بیرون می بابک زهرایی هفته ،به هر حال، در همین بند هم

دیگری او را  رسید که مسئوالنِ زندان برای مراسم یا مُصاحبه یا کارِ کرد. به نظر می زندان شرکت می
 کردند. آماده می
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٢٤ 
 الس...برخوردهای مُتفاوتی به موضوعِ کتاب و درس و ک

کم داشت پا  های خارجی کم رغمِ کمبودِ امکانات، یادگیریِ زبان طوری که قبالً گفتم، علی همان
بِ زندانیانِ های چپ در این کار شرکت داشتند، در حالی که اغل گرفت. البتّه، ابتدا فقط برخی از بچّه می

کردند  اصطالح رادیکال هم به این نوع کارها با تمسخُر و تردید نگاه می های به مُجاهد و بسیاری از چپ
گذاشتند.   می های سیاسیِ خاّص افراد یا جریان "انفعالِ"سابِ احتمالِ زیاد شرکت در آن را به ح و به

رایت کرد هم س "لرادیکا"خودِ آن نیروهای  اصطالح انفعال، چیزی مُسری بود که اندکی بعد به این به
های  السکوچکی از زندانیان به شرکت در ک فقط اقلیّتِ ٦٥و درنهایت هم، چند ماه بعد در سالِ 

خواستند زبانِ خارجی یاد  دادند. برخی از این افراد واقعاً نمی ها تن نمی آن های خارجی و یادگیریِ زبان
 بُعدی بودند. ای سیاسی و فکری و، ازلحاظِ اجتماعی، افرادی تکه شان مُتعصّب بگیرند امّا اغلب

راه با  حوری داشتند، همزندانیانِ مُجاهد که نقشی م ،٦١و  ٦٠های  واقعیّت این است که در زندان سال
اصطالح چپِ رادیکال و برانداز، یک نوع سیستمِ ارزشی برای زندگی و  های به زندانیانِ مُتعّلق به جریان

های  زمانِ شاه و ارزش های میراثیِ زندانِ وجود آوردند؛ ترکیبی از ارزش ه و حبس در زندان بهمُبارز
اصطالح  ها. در این سیستمِ ارزشی، زندانیِ به سال های جُمهوریِ اسالمیِ آن ایجادشده در زندان

، و درصورتِ کارهای دستی و عملیهایی از قبیلِ ورزش،  سرِموضعی و مُقاوم و مُبارز فقط به فعالیت
پرداخت. امّا  جمعی می خوانی و بحث دربارۀ مسایلِ سیاسی و اُمورِ مربوط به زندگیِ مکان روزنامها

گرگون شدنِ ترکیبِ چنین د آمد، و هم وجود می ران بهدر وضعیّتِ زندان در ته ٦٣تغییرهایی که از سالِ 
  کانات، همهگیرِ ام ی زندان و افزایشِ چشمویژه باز شدنِ نسبیِ فضا به ، و٦٣و  ٦٢های  زندانیان در سال

 هایی رُخ دهند.   گرشِ برخی از زندانیانِ قدیمی تدریجاً دگرگونیشدند که در ن سبب می
ای در برخی از زندانیانِ عُمدتاً چپ  ابتدا گرایشِ تازه ،٦٣نسبیِ موجود در زندان از سالِ  "فضای بازِ"در 
های سیاسی، به این نتیجه  و رسمِ معمولِ جریان الفِ راه رخجود آمد. حامیانِ این گرایش، بو به

السِ ودشان را هم تنها به مُطالعه و کرسیدند که در زندان فقط باید زندگی فردی بکنند و وقتِ خ می
درس و غیره بگذرانند. حامیانِ این گرایش چندان تمایُلی به زندگی و کارِ جمعی نداشتند، و درمقابلِ 

خواستند تنها و فردی، و بدونِ نظم و انضباطِ جمعی، زندگی کنند.   کُمونی می زندگیِهای  روی زیاده
های نامعلومی،  ای شدیداً انفرادی و انفعالی داشتند. به دلیل گونه افراد، حّداقل درظاهر، روحیّه طبعاً این

د بودند. به هر صورت، با نسبتاً زیا "مُنفعل"در این طیفِ فردگرا و  ٣های خّطِ  جریان زندانیانِ طرفدارِ
درمیانِ بخشِ  "لیبرالی"باز شدنِ نسبیِ فضا و فراهم آمدنِ امکاناتِ بیشتری در زندان، این گرایشِ 

 شد.  کوچکی از زندانیان تقویت می
رو به رُشدی بود که به  گرفت، گرایشِ به بعد شکل می ٦٣امّا تغییرِ عُمده در بینِ زندانیان، که از سالِ 

گرفت. حامیانِ این گرایش از  میفراطیِ زندگی و مُبارزه در زندان خُرده گرش و روشِ ااین دو ن
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بینانه از زندگی و مُبارزه در  ینی و نسبتاً واقعسیاسی بودند. این گرایش دیدی ع های مُختلفِ یفط
و مُقاومت و  زندگی دهیِ زندان داشت. هواخواهانِ آن ضمنِ احترام به حُقوقِ فردیِ زندانیان، در سازمان

مُبارزۀ مُشترک و جمعیِ زندانیانِ سرِموضعی حضور و نقشی فعّال داشتند. این گرایش زندگی و مُبارزه 
قوقِ ها ترکیبِ کار و فعالیتِ یدی و فکری، تلفیقِ ح د. آندی جانبه و چندبُعدی می در زندان را همه
 بُردند. ت و مُبارزه و غیره باهم پیش میلی و مُقاومد تفریح و ورزش و شادی را با هم فردی و جمعی، و

 شد پیدا شده در باال را در همین بندِ مُوقّتِ قرنطینه هم می های هر سه گرایشِ اشاره ها و نمونه نشانه
ای وقتِ خودشان را فقط صرفِ این  السِ زبان و درس و یادگیری، عدّهکرد. مثالً درموردِ مُطالعه و ک

کردند. گروهی  خواندند و بعد کارِ ورزشی و عملی می ای می گر فقط روزنامهای دی کردند. عدّه کارها می
الس، کارِ عملی و جمعی و هُنری، ترکیب و تلفیقِ مُناسبی ایجاد سعی داشتند که بینِ مُطالعه و ک هم

 کنند و پیش ببرند.
 

٢٥ 
ری و تئوریک و فک سائلِخواستند که درزمینۀ م در این بند، بعضی از رُفقای سازمانیِ خودمان از من می

ویژه یاشار و فرزین  ها برگزار کنم. به السهای بحث و آموزشِ دو نفره با آنخّطِ مشیِ سیاسیِ سازمان، ک
ای  دادند. من یک روز در میان، و هر بار یک ساعت، برنامه و بعدها هم دارا، به این کار عالقه نشان می

های موردِ بحثِ ما  بُردم. موضوع ند یا در هواخوری پیش میتکِ این رُفقا در سالُنِ ب آموزشی را با تک
ژی و های توسعه، مرحلۀ انقالب، استرات شاملِ دوران و انترناسیونالیسم، ساختارِ اقتصادی و مسأله

اش، بیشتر با این  و غیره بود. دارا با توجّه به زمینۀ تحصیل و تخصّص نامه تاکتیک، برنامه و اساس
مُطالعه  طورِ کلّی بی های تئوریک، هردو به اشت، امّا یاشار و فرزین درموردِ مسألهها آشنایی د مسأله

های  های سازمان را با این دو نفر از موضوع های تئوریک و موضع رو، مجبور بودم که مسأله بودند. از این
 بُردم. ن افراد پیش میها را با ای گونه بحث بسیار مُقدّماتی آغاز کنم. تا زمانی که در این بند بودیم، این

های مربوط به بند و  های سیاسی و مسأله از بینِ رُفقای دیگرمان، من با علی و مُراد روزانه دربارۀ موضوع
ضمن  های سازمان مُسلّط، و در کردیم. هردویِ این رُفقا به موضع غیره باهم صُحبت و مشورت می

عر و موسیقی هم های ادبیّات و ش مینهچنین در ز همای بودند. مُراد  های بسیار سیاسی و بامُطالعه تیپ
 ران بود. کارِ اوگُذ حدّی  هم خوش کار و تا محافظهبسیار مُسلّط بود. حبیب تیپی بسیار اجتماعی و کمی 

های دیگران و استراحت و تفریح بود. معموالً زیاد تن به  سلّولشی به بیشتر گپ با زندانیانِ بند، سرک
شناختم و ما باهم سابقۀ زیادی در  داد. اصغر را من از بیرون می گونه کارها نمی ینمُطالعه و بحث و ا

دادیم. او ازنظرِ سیاسی و  جا هم آن را ادامه می های تئوریک و سیاسی داشتیم که در این بحث
های فکری و سیاسیِ خودش را هم داشت.   گی های تئوریک بسیار توانا بود، امّا همواره ویژه مسأله
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کرد. او تیپی جااُفتاده و متین  ختالط نمیها ا یِ خودش بود و زیاد با بچّهریوش در این زمان بیشتر تودا
اش بود. خیلی وابسته به همسر و  بود که چهار فرزند هم داشت و فکرش همواره پیشِ خانواده

یِ داریوش گذراند. در این مدتّی که از دستگیر اش بود و دوران سختی را این روزها می فرزندان
اش داشت. بنابراین، کمی افسُرده و مُحتاط و مُنزوی به  گذشت، او فقط دو سه بار مُالقات با خانواده می

اش  سلّولها را او در  اغلبِ وقت ریوش فقط با اصغر خیلی نزدیک بود.رسید. در این دوره، دا نظر می
 اش بدهد.   داندستی مشغول بود تا در روزِ مُالقات به فرزنماند و با کار می

گاه در  هایی که هیچ گی گذارد و بسیاری افراد ویژه زندان اثراتِ خاّصِ خودش را روی افرادِ مُختلف می
دهند. در بینِ رُفقای خودمان  کنند و نشان می را در زندان پیدا می ،دادند بیرون نداشتند، یا نشان نمی

های سیاسی و هم  ت که هم ریشه در اختالفگرف هایی شکل می بندی در این بند هم، تدریجاً دسته
ی کردم که با همۀ رُفقا به زندگی و مُبارزه در زندان داشت. من تالش می گرشِ افراد نسبت ریشه در ن

کردم که رفاقتِ سازمانیِ خودشان را با  فظ کنم و همه را هم تشویق میام را ح سازمانیِ خودمان رابطه
 دیگر نگه بدارند.   یک

 
٢٦ 

 حصار... قزل ات در زندانِمُالق
شان برقرار شد. طبقِ معمول، شبِ قبل از  ریِ اوّل به این بند آمدند، باالخره مُالقاتزندانیانی که در س

گی  گی سر و صورتِ خودمان را اصالح کردیم و صفا دادیم. در روزِ مُالقات هم همه روزِ مُالقاتِ بند، همه
هایی که مُطمئن  داشتند، چه آن هایی که مُطمئناً مُالقات می آن لباسِ تازه پوشیدیم و آماده شدیم؛ چه

دانستند مُالقاتی نخواهند داشت.  معموالً، در روزِ  هایی هم که قطعاً می و حتّا آن ،نبودند مُالقات دارند
شان هم این بود که اگر هواخوری باز باشد،  کردند؛ استدالل مُالقات حیاطِ هواخوری را باز نمی

نتیجه کسانی که در همان روزِ  موقع زندانیان را پیدا کنند و به مُالقات ببرند. در انند سریع و بهتو نمی
شان را در همان سالُنِ  خواستند سر و صورتِ خودشان را اصالح کنند، مجبور بودند بساط مُالقات می

 بند برپا کنند.  
ها معموالً بسیار خوب و زندانیان  حیّهقات، روداشت؛ قبل از مُال در روزِ مُالقات، بند حال و هوای دیگری 

ریِ اوّلِ اسامی را برای مُالقات خواندند. از رُفقای ما هم بودند. حُدودِ ساعتِ دهِ صُبح، س زده می هیجان
گشتند،  ری بودند. وقتی این زندانیان از مُالقات برمیرزین و داریوش و مُراد در همین سعلی و یاشار و ف

کردند. بیشترِ خبرها عُمومی و مربوط به مُالقات و  و مُهمّی را مطرح نمی چیزِ خاّصبند  در جمعِ افرادِ
های خودمان رفتم تا ببینم چه خبرهای  تکِ بچّه بود. بنابراین، من بعداً سُراغِ تک ها و غیره می خانواده

کرد. پُرسیدم که ماجرا  نگاه می ای از بیرون دارند. ابتدا علی را گیر آوردم. با عصبانیّتِ خاصّی به من تازه
ام.   غریبی گرفته و دُکتر جان! خبرهای تازه و عجیب"از چه قرار است؟ شروع به صُحبت کرد و گفت: 
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ابتدا باید بگویم که در سالُنِ مُالقاتِ این زندان، در مُقایسه با اوین، کُنترل بسیار کمتر است. بنابراین 
تر باشیم تا بتوانیم ارتباطِ مُنظّم و  های بعدی باید آماده د. برای نوبتتوان راحت خبرها را مُبادله کر می

ای را با بیرون برقرار کنیم. به هر صورت، خبرِ مُهمّی که در مُالقات گرفتم، این است که صمد  گُسترده
فقط  رفته است. او در بیرون نه اش در کُمیتۀ مُشترک قطعاً به بیرون می در دورانِ بازداشت و بازجویی

کرد که ابداً دستگیر نشده  است. او  حُضوری هم با برخی داشت و وانمود می سِکه تماّ رابطۀ تلفنی، بل
طورِ مُشخّص با خواهرزنِ من، ابتدا تلفنی و سپس در حُدودِ  از جمله با خانوادۀ خودم، یعنی به

ت نمود. البتّه خودت بهتر هم حُضوری، تماسّ گرفت و او را در خیابان مُالقا ٦٤ماهِ سالِ  فروردین
شود که او در کُمیتۀ مُشترک و در زیرِ بازجویی بود. بنابراین،  دانی که این ماجرا مربوط به زمانی می می

زدیم، حاال دیگر من یقین دارم که  های زندان حدس می ها و شنیده ه طوری که قبالً از روی مُشاهد همان
 "شد. بیرون فرستاده می راهی با بازجوها به کاری و هم او در هم

یید و ٴداد، امّا تا های ما از قبل هم چنین امری را نشان می ها و شنیده ها و حدس هرچند که مُشاهده
قطعیّت یافتنِ این قضیّه برای ما بسیار دردناک بود. به هر حال، علی و من پس از بحث و مشورتِ زیاد 

که: باید از بیرون خبر  هّم باید انجام بدهیم. اوّل این به این نتیجه رسیدیم که در این رابطه دو کارِ مُ
که:  فکر  است. دوّم این  ا چه حدّی در جریانِ این قضیّهبگیریم که رهبریِ سازمان در خارج از کشور ت

کلی به اطالّعِ رُفقای سازمانیِ خودمان در زندان هم ظیفه داریم که این موضوع را به شکردیم ک و می
ثیرِ مُخرّبی که این قضیّه مُمکن بود رویِ روحیّۀ رُفقای ما در زندان داشته باشد، ٴوجّه به تابرسانیم. با ت

کلی ارتباطِ شناختند یا به ش صمد را شخصاً میتصمیم گرفتیم که ابتدا آن را فقط با کسانی که 
بعد، علی از ضمن، قرار شد که در مُالقاتِ دو هفته  تشکیالتی با او داشتند، در میان بگذاریم. در

همسرش بخواهد که او از رُفقای سازمانی در بیرون از زندان، و از رهبریِ سازمان در خارج، جویا شود 
اند؟ استنباطِ خودمان این  ها  تا چه حّد و از چه زمانی از موضوعِ صمد و وضعیّتِ او مُطلع بوده که آن

ریِ سازمان در خارج از کشور، این قضیّه را ویژه رهب بود که شاید رُفقای ما در بیرون از زندان، و به
 طورِ مُوثّق خبری از آن ندارند. دانند و یا حّداقل به نمی

شد که ظاهراً همسرش  امّا ناراحتیِ اصلیِ علی و علّتِ عصبانیّتِ پس از مُالقاتِ او، مربوط به مُشکلی می
کرد و پرستارِ بیمارستان  هران زندگی میعلی که در ت با پدر و مادر و خانوادۀ علی پیدا کرده بود. همسرِ

های روستایی و ایالتی بودند، رابطۀ نزدیک و زیادی  بود، ظاهراً حاضر نبود با پدر و مادرِ علی، که تیپ
شان  چنین عروس داشتند که هم نوۀ خودشان سیروس و هم داشته باشد. خانوادۀ علی طبعاً دوست می

اش  ها برای دیدنِ او و پسرش به تهران بیایند و در خانه خواست که آن علی نمی را گاه ببینند، امّا همسرِ
و سیروس را به دیدارِ خانوادۀ علی ببرد. سرِ این  آباد برود، ضمن تمایلی هم نداشت که به نجف بمانند. در

و گفت که او در مُدّتِ پانزده دقیقه،  قضیّه در مُالقات بینِ علی و همسرش جرّوبحث شده بود. علی می
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طورِ کامل با همسرش بحث و  توانست این قضیّه را به هم از پُشتِ شیشه و از طریقِ گوشیِ تلفن، نمی آن
 وفصل بکند.   حلّ

هّل را در این زندان هم به اُتاقِ مخصوصی ٴکرد که در پایانِ مُالقات زندانیانِ مُتا ضمن مطرح می علی در
لِ خودشان مُالقاتِ حُضوری داشته باشند. او خود هم سیروس ردساخُ ها بتوانند با فرزندانِ برند تا آن می

طورِ حُضوری برای مُدّتِ ده دقیقه مُالقات کرده بود.   را در چنین اُتاقی، البتّه زیرِ نظرِ پاسدار، به
گوییِ خود را  اش ناراحت بود، امّا هنوز هم حّسِ بذله که علی از مُشکلِ بینِ همسر و خانواده رغمِ این علی

ریختِ ریشویِ  خر هم که بینِ یک پاسدارِ بی این سیروسِ کُرّه"گفت:  داد. از جُمله می ز دست نمیا
قدر به آن پاسدارِ عوضی رویِ خوش و  الدنگ و پدرِ شیرمرد و رشیدِ خود، هیچ فرقی قایل نبود. همان

سیروس که هنوز  البتّه ".تیپِ خودش کرد که با پدرِ خوش داد و با او بازی می صمیمیّت نشان می
ونیم هم نداشت و در کُمیتۀ مُشترک به دنیا آمده بود، پدرش را فقط دو سه بار در روزهای  سال یک

او و دیگر مردان تفاوتی  شناخت و بینِ مُالقات دیده بود. به همین دلیل هم، شاید هنوز او را خوب نمی
 شد. ل نمیقای

ن و افسُرده بود. من به سُراغِ او رفتم تا صُحبتی هم با او ها واقعاً غمگی داریوش پس از مُالقات تا ساعت
لحاظِ شباهتِ سنّی و آذری بودن، باهم رابطۀ  بکنم. هرچند که من و او قبالً آشنایی باهم نداشتیم امّا به

اش قرار داد.   مُحترمانه و خوبی در این بند برقرار کرده بودیم. او مرا بیشتر در جریانِ وضعیّتِ خانواده
اش  گفت که خانواده ساله بود. می ترین فرزندش هم سه  ساله و کوچک  اش حُدوداً پانزده پسرِ بُزرگ

تواند حتّا یک دقیقه هم با هر  مُالقات نمی کوتاهِ قدر زیاد است که در وقتِ بسیار بزرگ و تعدادشان آن
طورِ  ش بهکرد تا با همسر مینفر صُحبت کند. او در مُالقات نه وقتِ کافی و نه فُرصتِ مُناسبی پبدا 

رسید که در فرهنگِ  طور است. به نظر می ل کند و ببیند که حال و روزِ او چهخُصوصی صُحبت و دردِ د
و غالب بودند. مثالً  احترامِ بیش از حدّ، اُموری عادّیخانوادۀ بزرگِ او، خجالت کشیدن و تعارُف کردن و 

اش بگوید که یک بار در مُالقات او و همسرش را تنها  گانتوانست به پدر و مادر و دیگر بست او نمی
 بگذارند.

گذشت. یاشار پسری به نامِ  نمیها مُدّتِ زیادی  هّل بودند، امّا از ازدواجِ آنٴیاشار و فرزین هم هردو مُتا
داشت، ولی فرزین هنوز فرزندی نداشت. یاشار خبر گرفته بود که صاحبِ شرکتی که او سابقاً  "هدیم"

اش از ایران خارج  کرد و از هوادارانِ سازمان هم بود، توانسته است با همسر و فرزندان جا کار می آن در
اش خبردار شد که همسرش محّلِ سکونتِ خودش را عوض کرده و  شود. اصغر هم در مُالقات با خانواده
به مُالقاتِ اصغر بیاید. البتّه توانست  رو، او فقط هر دو ماه یک بار می از تهران به مشهد رفته است. از این

اش آمده بودند. مادرِ اصغر بسیار مذهبی و  این بار نیامده بود و کسانِ دیگری از فامیلِ اصغر به مُالقات
جویی  هایی هم که اصغر در زمانِ دانش اش، و یا تنها برادرش، پاسدار بود. یکی از دلیل یکی از برادران

اش در تهران بیرون زده بود، همین اختالفِ شدیدِ فکری با مادر و  یدر دانشگاهِ تهران از خانۀ مادر
 برادرش بود.
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٢٧ 

 کف کردنِ پس از ماُلقات...
زدیم. فوری سیگاری آتش زد و به لب گذاشت.    اش دیدم و باهم قدمی باالخره مُراد را هم پس از مُالقات

فقط یک "ن باره سئوال کردم. جواب داد: کردم سیگاری است. از او در ای مُتعجّب شدم، چراکه فکر نمی
قّتِ بیشتر که کردم، مُتوجّه شدم او دود د ".بسته سیگار دارم که واسه روزِ مُالقاته؛ برای روزِ کف کردن

ها پایین  قولِ خودش، پس از هر مُالقات زمانی که روحیّه کشد. به دهد و داخل نمی را فقط بیرون می
گفت که داداش بُزرگ  کند تا ازنظرِ روحی و روانی کُمکی باشد. می ود میاست، یکی از این سیگارها را د

اش برایم صُحبت کرد.   ها و خانواده اش آمده بودند. کمی هم در موردِ داداش بُزرگ و مادرش به مُالقات
دُکتر، دوستِ دُختری دارم که باهم "پس از آن در موردِ یک موضوعِ خُصوصی برایم چنین تعریف کرد: 

دیگر  لی نزدیک و خوب بودیم، امّا دستگیریِ من کارها را طبعاً خراب کرد. من و او هنوز هم به یکخی
دانند. حاال او از  چیز را میشناسند و درموردِ ما همه خیلی عالقه داریم. حتّا مادر و خواهرم هم او را می

دانم  که چه خواهد  نمیطرفِ خانوادۀ خودش تحتِ فشار است که سیاست و سیاسیوّن را رها کند. 
دانم چه بالیی در زندان به سرم  دارم و نمی  کرد، آیا مُنتظرِ من خواهد ماند یا نه؟ من شش سال حُکم

 ".توانم از او بخواهم که مُنتظرِ من بماند خواهد آمد، بنابراین نمی
بعداً سیاست را کنار های قدیمی است که  ای گفت که ظاهراً از توده مُراد درموردِ پدرِ این دُختر می

پدره از "گفت:  را در همین رابطه از مُراد شنیدم. می "پیزی"گذارد. من برای اوّلین بار اصطالحِ  می
ببین، من "به مُراد گفتم:  "کشه. زنه و کنار می اش بیرون می ای بود که بعداً پیزی سیاسیوّنِ قدیمِ توده
ها  گونه مسأله توانیم نگرانِ این دارم. ما نمی سال حُکم  اند خارج، خودم هم پانزده همسر و دُخترم رفته

گونه اُمور نداریم. به نظرِ من، تنها کاری که تو  باشیم. ما زندانی هستیم و کُنترلِ زیادی روی این
ا او باید اش داری امّ توانی بکُنی این است که پیغامی به این دُختر بفرستی و بگویی که دوست می

خواهد مُنتظرِ تو بماند، که بماند. اگر هم  خودش مُستقالً تصمیم بگیرد. اگر می آیندۀدرموردِ زندگی و 
وجه از او  خواست که کارِ دیگری بکند، بگو که تو تصمیمِ او را مُحترم شُمرده و از این بابت به هیچ

جوری  بتواند یکشود اگر او  بهتر می کرد من مُوافق بود، امّا فکر می راد هم بامُ ".ناراحت نخواهی شد
مُستقیم با دوستِ دُخترش صحبت کند. گفت که به همین جهت از خواهرش خواسته است که دوستِ 

کرد که  ضمن، مُراد مطرح می جایِ خودش، به مُالقات بفرستد. در  دُخترِ او را با شناسنامۀ خودش، و به
یانِ مُجرّد فقط یک نامه هرماه نگاری هم بکند، امّا چون زندان در نظر دارد با دوستِ دُخترش نامه

 باید راهِ دیگری برای فرستادنِ نامه به دوستِ دُخترش پیدا کند. توانستند بنویسند، بنابراین، او  می
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کشید.  ٦٣های قبل و بعد از ضربۀ آبانِ  زنی با مُراد، صُحبت به تشکیالت و فعالیتِ او در ماه در ادامۀ قدم
سال، خودِ او و بقایای  ماهِ همان  ا زمانِ دستگیریِ او و دیگران در بهمنپُرسیدم که پس از ضربۀ پاییز ت

هیچ چی، خبرِ "داد:  گونه بود؟ مُراد ابتدا چنین پاسُخ  کردند و وضعیّت چه تشکیالت در تهران چه می
سازی کردیم، و  ها و قرارومدارها را پاک وجور نمودیم و رابطه زیادی نبود. کمی خودمان را جمع

کردیم که از خطر  ها که تمام شد، فکر می صطالح مُنتظر شدیم تا خطر رفع شود. دستگیریا به
ها را برقرار کنیم و فعالیت را از سر  ایم. خُالصه، پس از کمی انتظار، تا آمدیم که دوباره رابطه جسته

روند.  درب انستندبگیریم، ریختند و تعدادی دیگر، از جُمله خودِ مرا هم گرفتند. برخی هم فقط شانسی تو
رسد که بعد از ضربۀ پاییز پُلیس برخی از ما را در داخلِ تورِ خودش داشت و مُنتظر ماند تا  به نظر می

اندیش بودیم و با آن امکاناتِ  بتواند افرادِ بیشتری را شناسایی و سپس ضربۀ نهایی را وارد کند. ما ساده
توانستیم با این پُلیسِ باتجرُبه و پُرنیرو در این مقطعِ  گاه نمی های ابتداییِ خودمان، هیچ محدود و روش
  ".زمانی دربیفُتیم

من از قدیم با دو سه نفر "سپس دربارۀ موضوعی شروع به صُحبت کرد که بسیار جالبِ توجّه بود: 
ضمن همۀ ما باهم در رابطه با بخشِ انتشارات و توزیعِ سازمان کار و فعالیت  دوست بودم، و در

بودند. صادق همین اواخر باالخره از ایران خارج شد، و چه  ʻ صادقۥو  ʻآزادۥم. ازجملۀ این افراد  کردی می
در داخلِ کشور نبود و دستگیر نشد، امّا من و آزاد هنوز در رابطه با  ٦٣شانسی آورد که در ضربۀ پاییزِ 

کردیم. مدتّی  کار و فعالیت میاجرایی، در تهران  توزیع و انتشارات، در ارتباط با یکی از اعضای هیأتِ
قبل از ضربۀ پاییز، آزاد به شُمال منتقل شد و بنابراین ارتباطی دیگر باهم نداشتیم. در ضربۀ پاییز ما 

ها به کلّی از هم گُسسته شد. بعد از ضربۀ پاییز، من و آزاد  شانس آوردیم که دستگیر نشدیم، امّا رابطه
بکنیم. سعی گذاشتیم تا صُحبتی باهم  از گاهی باهم قرارِ مُالقات می دیگر را دوباره پیدا کردیم و هر هم
فظ کنیم تا اوضاع آرام و خطر رفع شود تا بعد بتوانیم با رهبریِ داخل یا خارج کردیم خودمان را ح می

  ارتباط بگیریم. 
های  راهروزی آزاد مطرح کرد که باالخره توانسته از طریقِ "مُراد به صُحبتِ خودش ادامه داد: 

اجرایی هم است، ارتباط  غیرمُستقیم، با یکی از رهبرانِ سازمان در داخل، که یکی از اعضای هیأتِ
باید در این باره خیلی  زودی این شخص را ببیند. من به او گفتم که  گفت که قرار است به برقرار کند. می

. آزاد متقابالً گفت که او این فرد را از احتیاط کند و جوانبِ امنیتّیِ قضیّه را دقیق و کامل در نظر گیرد
رود که  گونه نگرانی در این باره ندارد. هیچ یادم نمی اش است. بنابراین هیچ شهری شناسد و هم قدیم می

گفت که او با فردی به نامِ جالل دیدار کرده است. من از او پُرسیدم که  شان، آزاد می پس از مُالقاتِ اوّل
ل در ضربۀ پائیز دستگیر نشده بود؟ جواب داد که ظاهراً جالل شانس آورد و آیا مُطمئن است که جال

توانست از تورِ پُلیس فرار کند. در آن دوره، آزاد چند نوبتِ دیگر هم با جالل قرار داشت، و مرا هم در 
که، روزی مطرح نمود که او به جالل مشکوک شده است.   تا این ؛گذاشت های خودشان می جریانِ بحث

زاد مشکوک بود که جالل شاید در ضربۀ پاییز بازداشت شده و زیرِ شکنجه و فشار به پُلیس قولِ آ
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های ارتباطیِ  کاری داده است. به همین دلیل، تصمیم گرفت که از تهران خارج شود و تمامیِ کانال هم
ای که در آن بود رها  خودش را هم مُوقتاً قطع کند. همان موقع دوباره به شُمال رفت، تا از تورِ احتمالی

ماه به بقایای سازمان وارد شد، و تعدادی در تهران و  شود. چند هفته پس از این قضیّه، ضربۀ بهمن
ها دستگیر شدند. آزاد ظاهراً مُوفّق شد از تورِ پُلیس فرار کند، و بعد هم گویا از امکاناتی که  شهرستآن

. البتّه پُلیس بالفاصله به سُراغِ همسرش رفت و او را در اختیار داشت استفاده کرد و از ایران خارج شد
 ".اوین اسیر است کنم که بیچاره همسرش هنوز هم در زندانِ گروگان گرفت. فکر می

های افرادِ گوناگونی در  ها و مُشاهده ییدکنندۀ خبرها و شنیدهٴکرد، تا این ماجرایی که مُراد تعریف می
اجراییِ تهران در آپارتمانِ جاسِم،  قبل از دستگیریِ اعضای هیأتِزندان درموردِ جالل بود. آیا جالل 

که، خانۀ جاسِم از قبل  کرد؟ یا این راهی می بازداشت شده بود و زیرِ شکنجه و فشار با اطالّعاتِ سپاه هم
توسّطِ پُلیس شناسایی شده بود، و جالل را هم همان موقعِ رسیدن به خانۀ جاسِم بازداشت کردند؟  

ها در  دنبالِ دستگیری داد که به تِ قضیّۀ دستگیریِ جالل هر چه که بود امّا شواهدِ زیادی نشان میواقعیّ
کاری با بازجوها از کُمیتۀ مُشترک  جالل احتماالً زیرِ شکنجه و فشار و در هم ،٦٣ضربۀ پاییزِ سالِ 

ا، از جُمله با مادر یا ه های آن رفت و با رُفقای سازمانی که دستگیرنشده بودند و یا با خانواده بیرون می
کرد که دستگیر نشده است، و  نمود. ظاهراً وانمود می گرفت و رابطه برقرار می می خواهرِ احسان، تماّس

رسد که از این طریق جالل مُوفقّ شد با برخی افرادِ  باشد. به نظر می درپِیِ بازسازیِ تشکیالت می
 ره رابطه برقرار کند.ها دوبا سازمانی در تهران و در شهرستان

راد را دربارۀ ماجرای حسان از دوستانِ صمیمیِ مُراد است. بنابراین، نظرِ مُچنین شنیده بودم که ا من هم
حسان فردِ ا"کرد:  حسان، و وضع و حالِ او در زندان جویا شدم. مُراد در این رابطه تعریف میدستگیریِ ا

اش را در اختیارِ  انقالب تمامیِ امکاناتِ خودش و خانوادهبسیار خوب و جالب و فداکاری بود که بعد از 
معنا برای سازمان بود، و هر جا که کار و  تمام  گذاشت. یک هوادارِ از خود گذشتۀ به سازمانِ فداییان می

ضمن فردی بسیار اجتماعی و  دانستند که او هوادارِ فداییان است. در کرد تقریباً همه می زندگی می
های درجه دو یا سه داشت که اوایلِ انقالب از  بود. یک نسبتِ فامیلی هم با یکی از حُکومتیباز هم  رفیق

عتبار کند. او حتّا در مراسمِ متی نُفوذ و برای فداییان کسبِ اکرد در نهادهای حُکو آن طریق سعی می
فردی کامالً  ٦٢در سالِ  رساند. جاها می کرد و اعالمیّه و نشریّه و پیامِ فداییان را به آن دولتی شرکت می

شد. به همین دلیل، پس از  بایست که سوخته محسوب می لحاظِ امنیتّی یقیناً می شده بود و به شناخته
وجور کند، و  و پای خودش را جمع خواستند که دست  رُفقای مسئول در سازمان از او می ،٦٢ضربۀ سالِ 

کرد و  یاسی ندارد دیده بشود. او هم همین کار را میمانندِ یک فردِ عادّی که دیگر ارتباطِ سازمانی و س
 کند.   کرد که دیگر کارِ سیاسی نمی در محّله و سرِ کار و همه جای دیگر مطرح می
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کنم  ایی مانندِ احسان نگاه میالبتّه، حاال که به قضّیۀ مورده"گونه ادامه داد:  اش این مُراد به صُحبت
های سیاسیِ  طور رهبریِ دیگر سازمان رهبریِ سازمانِ ما، و همین ویژه رُفقای بینم که همۀ ما، به می

مانده نگاه نموده و عمل  اندیشانه و عقب قدر ساده مُبارزه علیهِ رژیم چه دهیِ مُخالف، به امرِ سازمان
حسان به عدمِ کردند که رژیم تظاهُرِ ا فکر می کردیم. به هر صورت، رُفقای سازمان پس از چندی می

های ضّدِ رژیم، و  ویژه مادرش، از تیپ حسان، بهیگر کاری با او ندارد. خانوادۀ اا خریده است، و دفعالیت ر
ویژه رُفقای جریانِ فدایی در تهران، در طولِ  همواره هوادارِ فدایی بودند. بسیاری افرادِ سیاسی، به

آمد  و حسان رفتایِ های دیگر به خانۀ مادر های پس از انقالب برای گذاشتنِ جلسه و فعالیت سال
لحاظِ امنیّتی در  حسان مانندِ خیابانِ پُرترافیک بود. بنابراین، بهدر اوایلِ انقالب، خانۀ مادریِ اکردند.  می

 حسان ابداً تیپی نبود که در شرایطِ مُبارزاتیِاسبی نبود. از طرفِ دیگر، خودِ اابداً امکانِ مُن ٦٣سالِ 
مُهّمی مانندِ پیکِ سازمان مابینِ داخل و خارج بتوان استفاده  برای کارِ وبه بعد، از ا ٦٢های  دُشوارِ سال

 داد.   ویژه جالل، انجام می کرد. امّا ظاهراً این دقیقاً کاری است که رُفقای رهبریِ داخل، به
حسان، رُفقای سازی و عدمِ فعالیت توسّطِ ا دّیاصطالح عا پس از چندین ماه به"مُراد در ادامه گفت: 

اجراییِ تشکیالتِ داخل ظاهراً تصمیم گرفتند از او، که اواسطِ شهریور با همسرش قانونی از کشور  أتِهی
انۀ حسان در خانۀ مادرِ او، یعنی همان خاده را هم بکنند. گویا جالل با اشدند، آخرین استف خارج می

تنظیم کردند. ظاهراً قرار  جا رافیک، مُالقات نمود و قرارومدارها را آنشده و ردخورده و پُرت شناخته
حسان به خارج، جالل میکروفیلمی حاویِ اطالّعاتِ تشکیالتِ اشتند که چند روز قبل از رفتنِ اگذ

سیاسیِ سازمان را به او بدهد تا او  ای تحلیلی از طرفِ رهبریِ داخل به هیأتِ چنین  نامه داخل، و هم
حسان وقتی سالم به ترکیّه برسد، گونه بود که ا این  هراهِ خودش به خارج از کشور ببرد. طرح و برنام هم

 جا دریافت بکند.  قرار و اطالّعاتِ الزم برای ارتباط با رُفقای رهبری یا کادرهای سازمان در اُروپا را در آن
حسان قرار بود به خواهر و مادرش تلفن کند و عالمتِ سالمتیِ سرّیِ یعنی، پس از رسیدن به ترکیّه، ا

ها ظاهراً قرار بود خبر را به  ها بدهد. در آن زمان، این بینِ خودش و خواهر و مادرش را به آن شده تنظیم
حسان برسانند تا او بتواند ها بدهد که به ا ه و اروپا به آنهایی را در ترکیّ جالل برسانند تا او شمارۀ تلفن

رفتن از ایران، چون تمایلی به انجامِ حسان قبل از سّ بگیرد و ارتباط برقرار کند. ابا رُفقا در خارج تما
خواست که  این کار نداشت و بیهوده آن مسئولیّت را پذیرفته بود، قضّیه را با من در میان گذاشت. می

من از راهِ دیگری این کار را انجام دهم. من هم آن کارِ غیرتشکیالتی را پذیرفتم و حتّا دنبالِ راهی برای 
 حسان هنوز مُوفّق نشده بودم. ا رفتنِ انجامِ آن بودم، ولی تا
رم، که از دوستانِ صمیمیِ همسر احسان بود، در روزِ موعود، من و دوستِ دُخت"مُراد در ادامه گفت: 

رمینالِ تهران رفتیم تا احسان و همسرش را با اُتوبوس روانۀ ترکیّه کنیم.  راه با خانوادۀ احسان به ت هم
نار کشید و گفت که دُچارِ تردید است که آیا اصالً بوس، احسان مرا کادنِ اُتوجا قبل از راه اُفت در آن

میکروفیلم را با خودش ببرد یا نه. در این رابطه باهم کمی بیشتر مشورت کردیم. من از طرح و ترتیبِ 
ت. این حسان تیپِ مُناسبی برای آن کارِ مُهمّ نیسکردم ا آمد، چراکه فکر می شم نمیاین کار ابداً خو
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آفرین باشد. به همین دلیل،  چنین برای کُلّ سازمان خطر حسان و همسرش و هممکن بود برای اعمل م
ها تصمیم گرفت که میکروفیلم را به من بدهد تا اگر بتوانم  نظرم را به احسان گفتم. او در آخرین لحظه

 ی که خطاب به هیأتِا ین ببرم. او فقط نامهه خارج بفرستم، وگرنه آن را از ببعداً از طریقی برای او ب
بُرد.   خودش سیاسیِ سازمان و حاویِ تحلیلی سیاسی از جامعه و حُکومت و موقعیّتِ سازمان بود را با 

ها سوارِ اُتوبوس شدند و راه اُفتادند؛ ما با  حسان و همسرش خُداحافظی کردیم و آنبه هر حال، ما با ا
ها را بدرقه کردیم. چند روز  توبانِ کرج دنبال و آنهای خودمان اُتوبوس را تا منطقۀ عوارضیِ اُ ماشین
حسان شدم، آن میکروفیلم را سوزاندم. اگر اسناد و اطالّعاتِ تی مُتوّجهِ دستگیریِ احتمالیِ ابعد، وق

 .شد تر از این هم می حسان خرابویژه ا اد، وضع و حالِ همۀ ما بهاُفت میکروفیلم به دستِ پُلیس می
رایت تعریف جای ماجرا را که ب این تا"کرد:  گونه تعریف می حسان و دیگران ایند سپس از زبانِ امُرا

حسان در کُمیتۀ مُشترک به برخی کنم، خودِ ا حاال برایت تعریف میبقیّه را که  کردم، خودم شاهد بودم؛
ر دو گاه، د حسان خودش هم در آسایشام. البتّه ا ها شنیده هم از آن گفت و من از رُفقای دیگرمان می

کرد. طبقِ  من هم تعریف میها را برای خودِ  ای که من با او در یک اُتاق بودم، این داستان سه هفته
تظرِ آن اُتوبوس بود.  ربتِ اطالّعاتِ سپاه از قبل در وسطِ راه در اُتوبانِ کرج مُنگفتۀ احسان، ظاهراً تیمِ ض

که، و  . یا اینع داشت، احتماالً او را لُو داده بودحسان، یکی از کسانی که از ماجرای سفرِ او اطالّبه نظرِ ا
ا مُرتّب زیرِ نظر داشت و گولِ حسان رتر است، پُلیس درواقع ا و منطقی تر حتمال واقعیبه نظرِ من این ا

که احتماالً  اش بل حسان و خانۀ مادریتنها خودِ ا بنابراین، از قبل نهدعّای عدمِ فعالیتِ او را نخورده بود. ا
دانست که جالل کیست  ل را هم از طریقِ آن خانه پیدا کرده بودند. البتّه، در ابتدا شاید پُلیس نمیجال

 و در تشکیالت چه مسئولیتّی دارد.  
حسان و یِ سپاه داخلِ اُتوبوس شدند و امورانِ امنیتّٴحسان، ما، طبقِ گفتۀ اهر صورتبه "مُراد ادامه داد: 

وبوس به راهِ خودش ادامه دهد.  یاده کردند، و سپس اجازه دادند که اُتشان پ همسرش را با کلّیۀ وسایل
نتیجه  دست آوردند، و در حسان و همسرش را مُستقیم به کُمیتۀ مُشترک بُردند. آن نامه را هم از او بها

و  تمانِ ارتباط با سازمان هم برای احسان دیگر وجود نداشت. او را بالفاصله زیرِ فشارِ بازجوییامکان ک
گونه مسئولیتّی  کند و هیچ گفت که مدتّی است که دیگر فعالیتی نمی شکنجه بُردند. ابتدا به بازجوها می

کسی  هم در تشکیالت ندارد، ولی زیرِ شکنجه در رابطه با نامه و غیره اعتراف کرد، و پذیرفت که اخیراً
راهِ خود ببرد و در خارج از کشور به  هم گرفته و از او خواسته بود که نامه را از طرفِ سازمان با او تماّس

خواستند بدانند که او در  رهبریِ سازمان بدهد. با این اعتراف، بازجوها دست از سرِ او برنداشتند. می
قولِ معروف در زندان، بازجوها در کُمیتۀ  بگیرد. به قرار بود با رهبریِ سازمان تماّس گونه خارج چه

حسان اعتراف کرد که، پس از رویِ احسانِ بیچاره کردند. باالخره ا ʻ عملِ جرّاحیۥمُشترک شروع به  
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رسیدن به ترکیّه، قرار بود به مادر و خواهرش تلفن کند و عالمتِ سالمتیِ مُشخّصی را بدهد. درمقابل، 
   ها هم قرار بود شمارۀ تلفنی برای تماسّ با رهبریِ سازمان در خارج از کشور را به او بدهند. آن

از عواقبِ خطرناکِ بعدی بود که ای  حسان و شروعِ زنجیرهاین درواقع سرآغازِ سقوطِ ا"گفت:  می مُراد
داند و به یاد ندارد که  گفت که او نمی حسان البتّه میها را کُنترل کند. ا توانست آن یحسان دیگر نما

کاری کند. در هر  و هم راهی ها هم کردند که باالخره او پذیرفت که با آن بازجوها چه کاری با او می
صورت، او پذیرفت که از کُمیتۀ مُشترک تلفنِ سالمتی خود را به مادر و خواهرش بزند. البتّه، او هنوز 

گفت که مطمئن نیست که آیا  هم مُدّعی است که هیچ به یاد ندارد که چنین کاری را کرده باشد. می
نوار صدایش را برای  که از رویِ است یا ایناش گفته  ها را خودش پُشتِ تلفن به خانواده همۀ مطلب

حسان است. تِ بعد از واقعه، و ساختِ مغزِ ااند؟! به نظرِ من، این قسمتِ آخر مُزخرفا اش گذاشته خانواده
ای گرفتار شد. این خطای بزرگِ رُفقای  واقعیّت این است که او در شرایط و وضعیّتِ دُشوار و پیچیده

الزم برای آن کار را نداشت،  گیِ حسان آمادهچنین موقعیتّی قرار دادند. ادر  سازمانی بود که او را
 کاری کرد.   بنابراین زیرِ شکنجه خودش را باخت و هم

اش تلفن  حسان از کُمیتۀ مُشترک به خانوادهخُالصه ا"گونه پایان داد:  مُراد باالخره به صُحبتِ خود این
ها هم  آن .ادر یا خواهرش گفت که سالم به ترکیّه رسیده استزد و تحتِ نظارت و کُنترلِ بازجوها، به م

ها ترتیبِ کارِ او را در ترکیّه بدهند. ظاهراً،  مُتقابالً به او گفتند که چند روزِ دیگر دوباره تلفن کند تا آن
تماّس مُعرفّی کرده بود، با جالل  ها در آن مُدّت مادر یا خواهرِ اِحسان، از طریقِ رابطی که جالل به آن

ا جالل روزِ بعد به خانۀ حسان سالم و سالمت به ترکیّه رسیده است. گویگرفتند و به او خبر دادند که ا
حسان، جالل شمارۀ تلفن و ها  برود. در خانۀ مادرِ ا شِ آنحسان تلفن کرد، و قرار گذاشت که پیمادرِ ا

حسان بدهد. با توجّه ها را تلفنی به ا او آنن داد تا حسااش را به مادرِ ا راه یِ همعالمتِ شناسایی و سالمت
حسان قطعاً تحتِ نظر و کُنترلِ پُلیسِ امنیّتی بود، احتماالً اطالّعاتِ که در این زمان خانۀ مادرِ ا اینبه 

های  رسیِ پُلیس به رده های بسیار مُحتملِ دست جا تحتِ نظر گرفت. یکی از راه سپاه جالل را از همین
حسان دوباره از است. به هر صورت، چند روز بعد ا هم، قطعاً از همین قضیّه بوده باالی تشکیالتِ ما

ها هم شمارۀ تلفن و عالمتِ شناسایی و سالمتیِ  کُمیتۀ مُشترک به مادر و خواهرش تلفن کرد، و آن
خارج از اش در  راه که آیا پُلیس از آن شمارۀ تلفن و عالمتِ شناساییِ هم اش را به او دادند. این راه هم

باشد این است که اطالّعاتِ سپاه  امّا چیزی که نسبتاً واضح می استفاده کرد یا نه، مُشخّص نیست؛ کشور
های باالیِ تشکیالتِ ما در داخلِ  اش به جالل، و از طریقِ جالل هم به رده از طریقِ احسان و خانواده

گرفتند، و تحتِ تعقیب و مُراقبت  نظر می رسی پیدا کرد. اطالّعاتِ سپاه تدریجاً همه را زیرِ کشور دست
اصطالح مخفیِ ما را در عرضِ یک ماه و نیم، یعنی در شهریور  ها توانستند تشکیالتِ به دادند. آن قرار می

 ".کامالً کشف بکنند ،٦٣و مهرِ سالِ 
اش از او  حسان فردِ بسیار خوبی بود که تشکیالت بیش از ظرفیّت و توانگفت که به نظرِ او ا مُراد می

های  کرد، و درنهایت هم او را سوزاند. مُراد انتقاداتِ زیادی به رهبریِ سازمان در عرصه برداری می بهره
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گفت که برخی از اعضای رهبریِ  ضمن می ها مُوافق بودم. در گوناگون داشت که من هم با اغلبِ آن
جا به خارج  اندند و حتّا بعضی از همانم حسان میدر خانۀ مادرِ ا ،٦٣ها قبل از ضربۀ سالِ  سازمان، ماه

کاری نداشت، چراکه در آن صورت  حسان از قبل با پُلیس همشدند. نظرش این بود که ا تاده میفرس
توانست قبالً اغلبِ رهبرانِ سازمان را به پلیس تحویل دهد. به نظرِ مُراد، موقعیتّی که احسان پس از  می

شد، سبب گردید که او با بازجوها در  ه احیاناً بر او وارد میدستگیری در آن قرار داشت، و فشاری ک
 کاری کند. راهی و هم موردهایی هم

 
٢٨ 
اش کمی برایم صحبت کرد. او فردی باتجربه و  هم پس از مُالقات از خودش و فامیل "حبیب"

ا ن منطقه رداشتنی، دارای سه فرزند بود. حبیب که اهلِ شُمال بود، رُفقای قدیمِ سازمان از آ دوست
که او  ویژه پس از آن گاه وضعِ مالیِ زیاد خوبی نداشت. به بود و هیچ گفت که مُعلّم شناخت. می خوب می

اش  گی خانواده را به دلیلِ سیاسی از کارِ مُعلمّی اخراج کردند. طبقِ گفتۀ خودش، وضعِ مالی و زندگیِ
وضعیّتِ بسیار دُشوار و بُحرانی قرار داشت.  اش در زیاد تعریفی نداشت. حاال با دستگیریِ او، خانواده

گری و غیره برای خودش  های خیاطی و آرایش کرد که با گذراندنِ دوره همسرش در این مُدّت سعی می
جر بودند که ٴای مُستا ها در خانه مین بکند. خوشبختانه، آنٴاش را اداره و تا کاری پیدا نموده، و خانواده

اش، و کمی هم از  های خانواده . در هر صورت، حبیب مقداری از مشکلرایۀ نسبتاً پایینی داشتک
ها  ها و فعالیت اش، زیاد در بحث رغمِ سابقۀ سیاسی کرد. علی خبرهایی که شنیده بود را برایم تعریف 

 "خیال بی"طورِ کلّی فردی  همه مشکالت، به رسید. با این کار به نظر می شد، و اندکی محافظه درگیر نمی
کرد خوش بگذراند. در این زمان، وقتی دربارۀ جالل از  خندید و سعی می گفت و می و معموالً می بود،

گفت که زیاد شناختی از او ندارد. از  هری هم بودند، میش که  هردو شُمالی و هم ، با اینحبیب پُرسیدم
ای شُمالیِ سازمان کرد که در مُالقات فهمیده که یکی از رُفق طرفِ دیگر، خودش داوطلبانه مطرح می

خواست که این موضوع بینِ خودمان  دستگیر نشده و هنوز هم سالم و فعّال است. بعد هم از من می
 بماند.

های نزدیکی برقرار  ها در بیرون باهم رابطه از طریقِ کسانی که مُالقات داشتند، فهمیدیم که خانواده
 های انتظارِ ختند و بعضی دیگر هم در همان صفشنا دیگر را از قبل می ها هم اند. برخی خانواده کرده

رسید. بخشی از  شدند. بعد از مُالقات، معموالً خبرهای زیادی در بند به گوش می مُالقات باهم آشنا می
کردند، امّا بخشی دیگر را  آوردند و پخش می این خبرها را افراد از مُالقاتِ شخصیِ خودشان به دست می

معموالً در کارِ ای  نمودند. زندانیانِ مُجاهد و توده لحاظِ خّطِ سازمانی مطرح می ها به هم افراد یا جریان
ای توجیه  و سازمانی بسیار فعّال بودند. در این دوره، کوششِ عُمدۀ زندانیانِ توده پخشِ خبرهای خطّی
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از سیاستِ های ناشی  توده پس از دستگیری، رفع و رجوعِ صدمه نمودنِ رفتار و عملکردِ رهبرانِ حزبِ
های  عتمادیِ اغلبِ گروها های پس از انقالب، و ترمیمِ بی مُماشات در برابرِ جُمهوریِ اسالمی در سال

ای را پخش  گی و خطّی ها خبرهای واقعی یا ساخته ای ها بود. بنابراین، توده به آن  پوزیسیون نسبتٱ
از جمله  کرد. هایشان کمک می کلها و مش گونه مسأله کردند که به توضیح و توجیه و حّلِ این می

و رهبران، و یا  ب، شکنجه و کُشتارِ برخی از اعضاخبرهایی درموردِ مُقاومتِ افرادی از رهبریِ حز
گونه  های ضّدِ رژیمیِ هواداران و اعضای حزب در بیرون از زندان. زندانیانِ مُجاهد نیازی به این فعالیت

ها در بیرون و داخلِ زندان بر کسی  گیِ آن گذشته ه و ازجانگی نداشتند، چراکه مُبارز خبرهای ساخته
ها از نوعی دیگر بود. سازمانِ مُجاهدینِ خلق در  گی و خطّیِ سازمانیِ این پوشیده نبود. خبرهای ساخته

دانست. در داخلِ زندان هم،  می "حُکومتِ آخوندی"بیرون از زندان خودش را تنها آلترناتیوِ 
ست یا دشان و هم به دیگران، خبرهای دُران دادن و اثباتِ این موضوع، هم به خواش برای نش طرفداران

های سازمانِ  ای دربارۀ مسعود رجوی و دیدارش با رهبرانِ حُکومتی در جهان، و فعالیت گی ساخته
 کردند.  ویژه در داخلِ ایران را پخش می در خارج و به ٥٤"لّیِ مُقاومتِ ایرانشورای م"مُجاهدین و 

 
٢٩ 

 مُخالفت با بیگاری در زندان...
شب یک نفر آماده باشد برای  سلّولاز هر  "عصرِ روزِ مُالقات، نگهبانی درِ بند را باز کرد و داد زد: 

بالغ ها ا سلّولتکِ  ها دوباره همین دستورِ زندانبان را به تک بعد هم توّاب ".نظافت کردنِ سالُنِ مُالقات
در زمانِ حاج داوود "گفت:  ما حیدر زاغی می سلّولِها درگرفت. در  سلّولر کردند. بالفاصله بحثِ داغی د

رحمانی، بُردنِ زندانیان برای بیگاری امری مرسوم بود. معموالً زندانیان را برای کارهای کشاورزی، 
بیل اُمور کُنی، خالی کردنِ بار از کامیون، نظافتِ کُریدور و سالُنِ مُالقات، و از این ق دامداری، برنج پاک

بُردند. پس از رفتنِ رحمانی، این قبیل کارها کنار گذاشته شدند، امّا ظاهراً مسئوالنِ زندان دوباره  می
جویی برای درگیری و سرکوب،  خواهند از این ابزار برای فشار آوردن و کُنترلِ زندانیان، و یا بهانه می

برابرِ خواستِ زندانبان برای نظافت سالُنِ  خبرهای دریافتی حاکی از این بود که در ".استفاده بکنند
های مُتفاوتی موجود است. در برخی از بندها زندانیان، با این  مُالقات، در بندهای گوناگونِ زندان واکُنش

نمودند. در برخی  کنند، به این کار مُبادرت می ها از سالُن استفاده می استدالل که خودشان و خانواده
عنوانِ اعتراض و  استدالل که بیگاری برای زندانیِ سیاسی باید برچیده شود، بهبندهای دیگر، با این 

 کردند.   مُقاومت در برابرِ زورگوییِ زندانبان، از انجامِ این کار خودداری می
گفت که ابداً نباید تن به این نوع  در بندِ ما هم، در این رابطه چندین گرایش موجود بود. یک نظر می

گفتند که در زمانِ حاج داوود هم بیگاری  دارانِ این نظر، یعنی تحریمِ کامل، میکارها داد. طرف
کُنی، بعد چیزهای دیگری، و  طوری شروع شد؛ ابتدا نظافتِ سالُنِ مُالقات بود، بعد برنج پاک همین
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گفت که فعالً یکی دو نوبت تن به این کارِ  درنهایت هم بیگاریِ رسمی رایج شد. نظرِ دیگری می
بیشتر برای بعدها تصمیم بگیریم. نظرِ  گیِ آوریِ اطالّعاتِ کافی و آماده خّص بدهیم، تا پس از جمعمُش

ها از آن مکان  گفت که بهتر است این کار را انجام بدهیم، چراکه خودمان و خانواده سوّمی هم می
که ما زندانیِ سیاسی  نکردند، مبنی بر ای کنیم. برخی زندانیان هم فقط استداللِ حُقوقی می استفاده می
المللی صاحبِ حُقوقِ خاصّی مانندِ حّقِ خوردن و  و بین های ملّی لحاظِ قوانین و توافُق ههستیم و ب

گفتند که ما نباید برای این حُقوقِ  ها می باشیم. این خوابیدن و بهداشت و درمان و مُالقات و غیره می
 ه این نیازهای اولیّۀ ما را برآورده کند.  خودمان بیگاری بکنیم، و زندانبان مُوّظف است ک

به هر صورت، نظرها در بند فراوان و زمان برای حُصولِ توافق روی یک تاکتیک و تصمیمِ مُشخّص 
آهنگیِ بند بتواند  اش را بگیرد تا کُمیتۀ هم ی تصمیمسلّولبسیار محدود بود. قرار شد که بعد از شام هر 

نشستی برگزار کردیم تا راهِ  خودمان سلّولِبرسد. پس از شام، ما در  به یک تصمیمِ واحد در سطحِ بند
سالُنِ مُالقات بود.  شان به نظافتِ د و فرُخّ نظر و تمایلحلّی برای این موضوع پیدا کنیم. خال

اند. عابدین  های دیگر هم کرده ها این نوع کارها را قبالً در زندان شان هم این بود که آن استدالل
دانست.   نظرش این بود که ابداً نباید تن به این کار داد. او آن را خیانت و سازش با رژیم میافتخاری 

تواند ما را مجبور به این کار بکند. بنابراین بهتر است که  مُهندس بلژیکی مُعتقد بود که زندانبان می
مسئوالن بحث و به این کارِ  ها و لحاظِ حُقوقی با نگهبان برویم و کار را انجام دهیم ولی در عینِ حال به

یا هر کارِ ها اعتراض کنیم. حیدر زاغی و من بر این نظر بودیم که در مجموع نباید به این کار، و  آن
شود باید در سطحِ کّلِ بند  گرفته می ضمن مُعتقد هم بودیم که هر تصمیمی امّا در اجباریِ دیگر، تن داد؛

ما  د، بنابراین در این یک موردِ خاّصآهنگی نبو رای همو با شرکتِ همه باشد. چون زمانِ کافی ب
ک هم با انه عمل بکنیم. علی شهبازی و سالیِ اکثریّتِ بند را بپذیریم و مُتحّدٴکردیم که را نهاد می پیش

 نشد.   ما توافقی حاصل  سلّولِاین نظرِ ما مُوافق بودند. درنهایت در 
 سلّولنهاد کردیم که فقط برای این یک مورد، اگر در هر  ه، حیدر زاغی و من پیشبرای گشودنِ این گر

دهد، در این صورت تا مُالقاتِ بعدی رِ نظافتِ سالُنِ مُالقات را انجام یک نفر خودش داوطلب باشد که کا
د ما، خال سلّولِای داریم تا در سطحِ بند تصمیمِ جمعیِ مُناسبی را اتخّاذ کنیم. در  ما فُرصتِ دوهفته

مُالقات ندارد. عابدین افتخاری هم  کارِ نظافتِ سالُنِ و گفت که او هیچ مُشکلی با انجامِ داوطلب شد
ها هم  سلّولها در میان بگذارد. در اغلبِ  سلّولما را با مسئوالنِ دیگر  سلّولِنهادِ  پذیرفت که این پیش

و زمانِ کافی برای حُصولِ ما بود، به این معنا که افراد نظرهای گوناگونی داشتند  سلّولِوضع مانندِ 
اش هم  که همۀ زندانیان سلّولنهادِ ما را پذیرفتند جُز یک  ها پیش سلّولتوافقِ جمعی موجود نبود. همۀ 

ود. از طرفِ سالُنِ مُالقات نب مُشخّص، کسی داوطلبِ رفتن و نظافتِ سلّولِمُجاهد بودند. ظاهراً در این 
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، با نظافتِ اجباریِ سالُنِ مُالقات شدیداً مُخالف بود. سلّولانِ آن اللوند، یکی از زندانیدیگر هم، حمزه ش
 کرد که ما نباید تن به این کار بدهیم.   او با صدای بلند در بند تبلیغ و ترویج می

شده برای نظافتِ  ، نگهبان درِ بند را باز کرد و خواست که زندانیانِ تعیین در گیرودارِ همین بحث و جدل
. نگهبان پس از ٤شُمارۀ  سلّولِنهایِ یک داوطلب بیرون رفت، م سلّولت بیرون بروند. از هر سالُنِ مُالقا

 سلّولِها هم گزارش دادند که  ها سئوال کرد که چرا یک نفر کم است. آن شُمارشِ تعدادِ افراد، از توّاب
اللوند حمزه ش دادند که ضمن گزارش می درها  ، توّابست. بدونِ شکّکسی را نفرستاده ا ٤شُمارۀ 

 ٤ سلّولِاللوند را از پاسدارها آمدند توی بند و حمزه شمُخالفتِ علنی در بند راه انداخته است. خُالصه، 
گفت که  کرد و می گی می اللوند در بیرون هم روی موضعِ خودش ایستادهبیرون بُردند. ظاهراً حمزه ش

دند و بقیّه را هم برای نظافتِ سالُنِ مُالقات دهد. مسئوالن او را به انفرادی فرستا تن به بیگاری نمی
ها این کار را  گفتند که آن ها و مسئوالن می بُردند. در حینِ نظافت، زندانیانِ بند با اعتراض به نگهبان

ها کارِ اجباری  های خودشان خواهند گفت که در زندان از آن دانند و در مُالقات به خانواده بیگاری می
ها زندانیان را برای هیچ کاری که خودِ  دادند که آن والن هم درمقابل جواب میشود. مسئ کشیده می

چنین تهدید  کنند. پاسدارها هم زندانیان در آن سهیم نباشند و از آن استفاده نبرند، مجبور نمی
 کردند که ما زندانیان بهتر است حواّسِ خودمان را جمع بکنیم. می

روزِ دیگر هم در بند ادامه یافت. مجموعاً، نظرِ زندانیانِ به هر حال، بحث روی این قضیّه چند 
گونه حرکت کنیم و چه تاکتیک و  که چه سرِموضعیِ بند این بود که نباید تن به بیگاری داد، امّا سرِ این

اللوند پس از چند روز انفرادی کشیدن زه شروشی را پیش ببریم، توافقِ کاملی در بند وجود نداشت. حم
ثیرِ ٴل بودند، تااش، روی افرادی که هنوز کمی دود گی ند برگشت. روحیّۀ خوب و ایستادهدوباره به ب

شود از زیرِ بارِ  دیدند که با کمی کُتک خوردن و انفرادی کشیدن می زیادی داشت. یعنی همه در بند می
صورتِ فردی با  اللوند بهدانستیم که حمزه ش نِ حال همه میگونه کارِ اجباری دررفت. البتّه، در عی این

صورتِ  چه همۀ ما به ای را هم تحمّل کرده است. اگر چنان این کار مُخالفت نموده و تنبیهِ نسبتاً ساده
 داد. ش نشان میید زندانبان هم طورِ دیگری واکُنترد کردیم، بی جمعی مُخالفت می

 
٣٠ 

 اللوند...ه شبا یادِ حمز
ضمن  منش، و در ال و شوخ و لوطیرِموضعی، بسیار باحاللوند اساساً تیپی شُجاع، مُقاوم و سحمزه ش

هشت سال بیشتر نداشت، که البتّه برای زندانیانِ - وهفت خوان هم بود. شاید بیست بهادُر و کُرکُری زنب
اللوند واقعاً تفاوتِ زیادی شد. بینِ گُفتار و کردارِ حمزه ش جااُفتاده محسوب می مُجاهد نسبتاً مُسنّ و

 "قمُناف"ر این دوره، زندانیانِ مُجاهد هنوز هم مجبور بودند در برابرِ زندانبان خودشان را موجود نبود. د
د که این جوّ را بشکنند.  اللوند و برخی دیگر از رُفقایش، سعی داشتناعالم و مُعرّفی کنند. حمزه ش
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داد  بی داخلِ سالُن دادواللوند تازه از انفرادی به بند برگشته بود که یک روز صبحِ زود ناگهان در حمزه ش
ها طرفینِ دعوا را فوری از هم جُدا کردند. مُتوجّه شدیم که مسعود قاتل، که  و زدوخوردی راه اُفتاد. بچّه

ها  دهد. توّاب های رکیکی به حمزه شاللوند می ظاهراً یک طرفِ دعوا بود، در وسطِ بند ایستاده و فُحش
ی مسعود قاتل و حمزه شاللوند را از بند بیرون بُردند. فهمیدیم ها هم فور ها را صدا زدند، و آن نگهبان

که ظاهراً به دلیلِ نامعلومی، مسعود قاتل به یکی از زندانیانِ مُجاهد چیزی گفت یا توهینی کرد که 
ور شود. گویا او یکی دو ضربه مُشت و لگد هم به مسعود  سبب شد حمزه شاللوند ناگهان به او حمله

 ها بالفاصله دخالت کردند و طرفینِ دعوا را از هم جُدا نمودند.   بچّهقاتل زد، امّا 
ت کردنِ چای برای بند شد. ست برگشت و در زیرِهشت مشغولِ دُرمسعود قاتل پس از دو سه ساع

اللوند هفت یا هشت ساعت بیرون ماند، بعد او هم به بند برگشت. حمزه شاللوند در بیرون حمزه ش
ست و برای ما چای دُر که مسعود قاتل فردِ مُناسبی نیست که در بندِ ما باشد گویا به مسئوالن گفت

های به هم چسبیده، و درواقع  کند. صُبحِ روزِ بعد، در حالی که همۀ بند در سالُن دُورِ سُفره
 دادِ حمزه شاللوند در اعتراض به کیفیّتِ بدِ بی جمعی، مشغولِ خوردنِ صُبحانه بودیم، ناگهان دادو دسته

کم صدای اعتراضِ خودشان را بُلند  یروی از او کمآن باال گرفت. بقیّۀ بند هم به پچای و سرد بودنِ 
اعتصابی را در بند راه انداخت.  کردند. خُالصه، حمزه شاللوند در رابطه با کیفیّتِ پایینِ چای نیمه

ها  ورویی ندارد. توّاب رنگهای بند چای را امتحان کردند، مُتوجّه شدند که هم سرد است و هم  توّاب
داوطلب شدند که خودشان فوری چایِ تازه و بهتری تهیّه کنند و تحویل دهند، امّا زندانیانِ بند دیگر 

 پذیرا نبودند.  
گفتند که مسعود  آهنگ  های بند هم باالخره، پاسدارها به داخلِ بند آمدند و جویایِ ماجرا شدند. بچّه

ست کردنِ لیّتِ دُرخواهیم مسئو کند، بنابراین ما می یِ خوبی تهیّه نمیقاتل هم تمیز نیست و هم چا
رفتند. ما هم  دار شویم. مسئوالن البتّه زیرِ بارِ این خواستِ ما نمی چای برای بند را خودمان عُهده

شد. مُراد و  نوشیم. بنابراین، قضیّه داشت کمی پیچیده می گفتیم که چایِ مسعود قاتل را دیگر نمی می
گناه رابطۀ خوبی برقرار کرده بودند، از او  ها با ولی بی های چپ، که در این هفته چند نفرِ دیگر از بچّه

گناه  دانستیم که ولی بی جایِ مسعود قاتل، مسئولیّتِ چایِ بند را به عُهده گیرد. ما می  خواستند که به 
که شده، شاید این کار را بپذیرد.   آید و برای خراب کردنِ او هم اش نمی از مسعود قاتل ابداً خوش

گفت که با پذیرفتنِ مسئولیّتِ چای مُشکلی ندارد، امّا به  می ناه بسیار جالب بود؛گ جوابِ ولی بی
نهاد کردیم که هرروز یک نفر از  ها واردِ کارِ مُشترکی بشود. ما پیش وجه حاضر نیست که با توّاب هیچ

نهادِ ما  گناه پیش ها نخواهد داشت. باالخره ولی بی کُمکِ توّاب ی بهکنیم و او نیاز خودمان به او کُمک می
خواهد مسئولیّتِ چایِ بند را به عُهده بگیرد. پاسدارها  ها گفت که می را پذیرفت و خودش به نگهبان

گناه را پذیرفتند. او مسئولِ چایِ بند شد و هرروز یک نفر از ما هم در آوردنِ آب و  نهادِ ولی بی پیش
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دفعه مسعود قاتل ناپدید شد و  کرد. دو سه روز بعد، یک ها و غیره به او کمک می سلّولقسیمِ چای بینِ ت
طورِ  غیرمستقیم به دستِ خودمان  برای دو ماه دیگر پیدایش نبود. به هر صورت، مسئولیّتِ چای به

 اُفتاد.
 

٣١ 
زیادی مُواجه بود. یک بار در  گیِ چنان با مُشکل و پیچیده گاهی هنوز هم هم قضیّۀ ورزشِ صُبح

ها جرّوبحث  های سرِموضعی و چند نفر از توّاب هواخوریِ روزانه، بر سرِ نوبتِ والیبال بینِ چند نفر از بچّه
گونه  تر، در این ها معموالً از همه دوآتشه راه اُفتاد و تقریباً کار به کُتک و دعوا کشید. در بینِ توّاب

ن روزِ مُشخّص، جاسِم بود. باالخره، مسئول و مُعاونِ بند دخالت و طرفینِ دعوا را ویژه در ای ها و به مسأله
جُدا کردند. بعد هم به پاسدارها گزارش دادند؛ به دستورِ مسئوالنِ زندان، حیاطِ هواخوریِ ما بسته شد.  

خواهیم با  چرا نمیپُرسید که  آن روز  عصر، پس از آمارگیری، مسئولِ بند باز از ما زندانیانِ سرِموضعی 
کرد  ها داریم؟ او تلویحاً سعی می ها بازیِ فوتبال و والیبال بکنیم و چرا چنین و چنان رفتاری با آن توّاب

ها هم  که شرایطِ زندان و خودِ آن های گذشته نیستند، و این های سال ها دیگر همان توّاب بگوید که آن
ها  گفتند چون کارِ آمارگیری تمام شده، آن می ن باال رفت؛شا ها اعتراض بچّه اند. تغییرهای زیادی کرده

خواستند به محمود  ها می دیگر مؤظف نیستند که به این چرندیّات گوش بدهند. دو سه نفر از بچّه
انداختند و مانعِ  داد راه می بی های سرِموضعی دادو طاهریِ توّاب جوابِ مُشخّصی بدهند امّا اکثریّتِ بچّه

 دند.  ش این کار می
های  های سال ها و جنایت هایی مانندِ محمود طاهری، که در خیانت ها مُعتقد بودند که توّاب اغلبِ بچّه

کردند، را  کاری می نقشِ مهّمی داشتند و حتّا در حالِ حاضر هم با جالّدان در زندان هم ٦٣ - ٦٠
نظر پرداخت. محمود طاهری وقتی دید ها به تبادُلِ  شُده فرض کرد و با آن توان تغییریافته و اصالح نمی

داد که  اش را کشید و رفت. البتّه، او قطعاً به بیرون گزارش می گو با او نیست، راه و کسی حاضر به گفت
شوند. زندانبان  می ها از هواخوری آهنگیِ کامل مانعِ استفادۀ توّاب با هم زندانیانِ سرِموضعیِ بند

ضیّۀ ورزش به همان شکل و ترتیبِ سابق باقی ماند. یعنی ورزش و العملِ مُشخّصی نشان نداد و ق عکس
های والیبال و  های ورزشیِ ما بازی گاهی تعطیل بود، ولی در نوبتِ هواخوریِ روزانه تیم نرمشِ صُبح
 شدند. ها عمالً دیگر در هواخوری ظاهر نمی ها در این ساعت بُردند. توّاب چنان پیش می فوتبال را هم

 
٣٢ 
 ...  "ها سلّولمسئوالنِ  شورای"

یکی دو روز پس از نوبتِ مُالقاتِ بند، وسایلی که خانواده ها برای زندانیانِ خودشان آورده بودند را بعد 
ای  آوردند که چیزِ بسیار مُفید و قابلِ استفاده ها معموالً نبات می دادند. اغلبِ خانواده از بازرسی تحویل 
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کردیم.   یک و خامه و غیره استفاده میای و هم برای تهیّۀ شیرینی و کچ از نبات هم برای خوردنِ .بود
گرفتند.   رموسِ چای هم تحویل میگی و لباس و ت پتوهای تمیزِ خانهچنین  ها هم بسیاری از بچّه

 ما در بند صرفِ بررسی و بحث و تماشای وارداتِ جدیدمان شد. خُالصه، یک روز از وقت و زندگیِ
های عُمومی در  ها بود، توافق سلّولتا از  گانِ ده ، که مُتشّکل از نماینده"ی مسئوالنشورا"با فعالیتِ 

طورِ  شده و به های تعیین صُبحانه و ناهار و شام در وقت ترتیبی برقرار شد. سطحِ بند حاصل، و نظم و
نهای ی در سالُن )مسلّولهای غذا، زندانیان جلویِ هر  شد. یعنی سرِ وعده جمعی صرف می دسته
به این ترتیب، سُفره ها به هم وصل  .انداختند ای می ها بود( سُفره که مالِ توّاب ٢و  ١های  سلّول

دیدند، و قطعاً  ها این را می آمد. توّاب وجود می شدند و در سطحِ سالُن چندین سُفرۀ طوالنی به می
لیلِ محدودیّتِ جا و شرایطِ خوریم، امّا به د جمعی غذا می طورِ دسته دادند که ما به گزارش هم می

موجود در این بند، کارِ زیادی از دستِ مسئوالن ساخته نبود. استداللِ ما همیشه این بود که اگر 
شود و امکانِ آمد و شُد و  شغال میغذا بخورند، سطحِ سالُن همیشه ا های مُختلف ها در زمان سلّول

 رود.   زنی و کارهای دیگر از بین می قدم
رُبع مانده به هفت بود. زندانیانِ مذهبی، چون صبحِ  شده برای صُبحانه ساعتِ یک ، وقتِ توافُقبه هر حال

شدند، دوست داشتند که بعد از نماز، یعنی حُدودِ ساعتِ شش، صُبحانه بخورند.  زود برای نماز بُلند می
کلّی بحث، باالخره رویِ خواستند که ساعتِ هفت و نیم صُبحانه بخورند. بعد از  زندانیانِ غیرمذهبی می

رُبع مانده به هفت توافُق شد. وقتِ ناهار ساعتِ دوازده و نیم، و وقتِ شام هم ساعتِ شش و  ساعتِ یک
چنین تصویب شد که هرروز صبح بینِ ساعتِ هشت تا ده، و بعدازظهر  نیمِ عصر تعیین و توافُق شد.  هم

عایت شود.  وتِ نسبی رخوابِ بعدازظهری در بند سُکالس و یا عتِ دو تا چهار، بری مُطالعه و کبینِ سا
زنی باید باز  بود، وسطِ سالُن به مُدّتِ یک ساعت برای قدم بعد از هر وعدۀ غذا هم اگر هواخوری بسته 

شویی و حمّام و هواخوری، و یا  بود. درموردِ کارهای دیگرِ بند مانندِ نظافتِ سالُن و توالت و دست می
ها  گونه مسأله هایی رسیدیم. در زندان تصمیم گرفتن بر سرِ این و غیره هم به توافقاصالحِ سر و صورت 

نظمی و  در هر جمع، که شاید بسیار ابتدایی و حتّا مسخره به نظر برسند، امری ضروری و مُهّم بود. بی
 ف شود.های بیهوده تل کاری و درگیری شد که زندگی و وقتِ زندانیان به خُرده گی سبب می برنامه بی
 

٣٣ 
 با یادِ اصغر محبوب...

ردارشان دیگران را سرِحال و ک با گفتار و رفتاریشه کسانی بودند که درمیانِ هر جمعی در زندان، هم
هایی که در  گو، و آن های هُنرمند و بذله دادند. تیپ روحیّه می ها کردند، و به آن ردند و شاد میآو می

داشتند، از آن جُمله بودند. در این بندِ قرنطینه هم، چنین کارهای عملی و تزیینی و غیره مهارت 



  مرزهای ناشناختۀ مرگ و زندگی  320

شد و موردِ  افراد، که سریع در بند شناخته   دادند. ازجُملۀ این کم خودشان را نشان می هایی کم تیپ
گونه که  ای به نامِ اصغر محبوب بود. در این دوره از زندان، همان توجّهِ همه قرار گرفت، یک زندانیِ توده

ها از همه طرف زیرِ فشار قرار داشتند. یعنی، هم از طرفِ رژیم و هم از  ای هم اشاره کردم، تودهقبالً 
در بیرون و چه در داخلِ طرفِ بسیاری از زندانیانی که از خّطِ مشی و رفتار و عملکردِ حزبِ توده، چه 

اصّی در بینِ زندانیان رغمِ این شرایط و وضعیّت، اصغر محبوب محبوبیّتِ خ لگیر بودند. علیزندان، د
شکلی با   توانست به های خرکی بود، که می گو و اهلِ شوخی و حتّا شوخی قدر اجتماعی و بذله داشت. آن

کرد.  ای می های خرکی و عملی را اغلب با زندانیانِ توده هر زندانی ارتباط برقرار کند. معموالً شوخی
بود. اصغر محبوب خودش  "منوچهر"والیبالیستی به نامِ  اخالقِ یکی از این افراد، زندانیِ قدبُلند و خوش

هم والیبالیست، و یکی از بهترین پاسورها در زندان بود. کاری که اصغر محبوب، روزانه یکی دو بار، با 
گوی جدّی با کسی بود، اصغر محبوب  و وقت منوچهر سرگرمِ گفت رکرد این بود که ه منوچهر می

زد. چون این ضربه ناگهانی  با زانوهایش به پشتِ زانوهای منوچهر می رفت و واشکی پُشتِ سرش میی
اش را از دست بدهد، و گاهی هم روی زمین  شد که زانوهای منوچهر خم شوند و او تعادل بود، سبب می 

 بیُفتد.
های اصغر محبوب تمام شدن نداشت. کوچک و بُزرگ و پیر و جوان  گویی های لفظی و بذله امّا شوخی

نمود.   های رکیک تعریف می کرد، و برای همه هم جوک ناخت، و با همه به یک شکل شوخی میش نمی
جتماعی و خورد. درواقع، دُکترای عُلومِ ا سواد می ظاهر و رفتارِ اصغر محبوب به یک فردِ ساده و بی

ها در  و سال های مُعتبرِ آلمان داشت. اصغر محبوب همسری آلمانی داشت، فلسفۀ هُنر از یکی از دانشگاه
شناخت،  آن کشور زندگی و تحصیل و فعالیت کرده بود. مُشکلِ کار در این بود که او حّد و مرزی نمی

شد که  تفاوت و محدودیّتی در رفتارش نبود، و آشنا و بیگانه برایش یکسان بودند. همین هم سبب می
های اصغر محبوب  که از شوخیخور شوند. یکی از نخستین کسانی  گاه برخی از دستِ او ناراحت و دل

هایش هم در حّدِ  مسلک بود. شوخی ناراحت شد، علیِ خودمان بود. علی تیپی نسبتاً ساده و روستایی
های اصغر محبوب برای علی ابداً خوشایند نبودند. روزی علی در  بود. شوخی زاحِ معمولی گویی و م لطیفه

طورِ جدّی با خودِ اصغر محبوب  کردم که تنهایی و بهاین رابطه با من مشورت نمود، و من او را تشویق 
صُحبت کند. خُالصه، علی رفت و ناراحتیِ خودش را با اصغر محبوب در میان گذاشت. اصغر محبوب 

آید، او دیگر با علی شوخی نخواهد کرد.  اش نمی هایش خوش هم درمقابل گفت که اگر علی از شوخی
اش را  کرد که مُراد در جا جواب هایی  د هم یکی دو بار شوخیطور هم شد. اصغر محبوب با مُرا همین

 هایی را با مُراد بکند. تواند چنین شوخی زودی دریافت که نمی داد. ظاهراً اصغر محبوب به 
غر محبوب، در شوخی بینِ ضمن تیپِ هُنرمندی بود. برعکسِ اص دار، و در مُراد هم بسیار شوخ و زبان

کرد،  ل بود. اغلب با کسانی که دوست و آشنا بودند شوخی میاآشنا تفاوت قایخودی و غریبه و آشنا و ن
دبّانه و مُحترمانه ٴدّی و مواش بسیار ج ها نداشت، رابطه ا آنو معموالً با افرادی که دوستیِ نزدیکی ب

. او آورد عر و آوازخوانی و شوخی کردن، مُرتّب جمع را سرِحال میبود. مُراد از طریقِ موسیقی و ش می
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اش داشته باشند، و انتظار  لِ هرکسی را به دست آورد و بخواهد که همه دوستماً دتیپی نبود که لزو
توانست، تقریباً تحتِ  کسی بود که می دگی و سیاست و رفتارش را بپذیرند؛ها روشِ زن هم نداشت که آن

 هر شرایطی، محفلِ گرمی راه بیندازد و روحیّۀ زندانیان را باال ببرد. 
اش در تهران چلوکبابی  از زندانیانِ مُجاهد هم تیپی بسیار شوخ و اجتماعی بود. گویا خانواده "حُسین"

گفتند. او هم با اغلبِ زندانیانِ بند رابطه  می "حُسین چلو"داشتند، و به همین دلیل هم در زندان به او 
ه این دوتا سرِ سُفرۀ غذا، همیش هم بودند. سلّول و شوخی داشت و اتفاقاً اصغر محبوب و حُسین چلو هم

زدند. حبس  ها می کردند و به دیگر بچّه ست می. مثالً، با خمیرِ نان گلوله دُرکردند نت میبودند که شیط
 بود. کننده می راستی، یکنواخت و خسته کشیدن بدونِ حُضورِ چنین افرادی، به

 
٣٤ 

 دانم زنده است یا نه... ، زندانیِ مُجاهدی که نمی"یاور"
ای از زندانیانِ هویژه عدّ جا کردنِ افراد در سطحِ بند نمودند. به به ها شروع به جا در یکی از این روزها توّاب

های نیمۀ انتهاییِ سالُن فرستادند. دو زندانیِ مُجاهد هم  سلّولبه  ٦و  ٥و  ٤و  ٣های  سلّولمُجاهد را از 
ویک سال بیشتر  بسیار جوان بود و شاید بیست که "کاظم"ما مُنتقل شدند. یکی به نامِ  سلّولِبه 

، که "یاور"بود. دیگری به نامِ  ساله هم نمی  شاید هفده ٦٠اش در سالِ  نداشت، و در زمانِ دستگیری
  گاه کاله . یاور تیپِ بسیار مُشخّصی داشت، چراکه هیچبود  هوشش سال و شاید حُدودِ بیست تر کمی مُسّن

دیگر  فاقتِ عجیبی به هم، من و یاور نزدیکی و رسلّولاز همان اوّلِ وُرود به  داشت. را از روی سر برنمی
به این دوستانِ جدید  سلّولها و شیوۀ زندگی در  ار، و تصمیمای برگُز کردیم. به هر حال، جلسه پیدا
 را پذیرفتند. سلّولجمعیِ  یل روشِ زندگیِها هم با کمالِ م یح داده شد. آنتوض

 داشت، امّا در عینِ حال، در بینِ زندانیانِ مُجاهد یک تیپِ  اعتقادِ کامل مُجاهدینِ خلق یاور به سازمانِ

مُجاهد  شد.  او به استقاللِ نسبیِ اندیشه و رفتار و عمل در جمعِ زندانیانِ رو محسوب می مُالیم و میانه
کرد. همان روزِ  برقرار می ای مُعتقد بود. با زندانیانِ چپ هم، از هر جریانی که بودند، رابطۀ صمیمانه

گیرم، اظهارِ عالقه کرد که او هم در آن  نخست، وقتی دید که من از مُهندس بلژیکی زبانِ فرانسه یاد می
چه را که تا آن  یل پذیرفتیم. قرار شد که من آنهندس بلژیکی و من هم با کمالِ مکالس شرکت کند. مُ

بنابراین، من  .ا بعد مُهندس بلژیکی تدریس را ادامه دهدبودم به یاور هم یاد بدهم ت  زمان یاد گرفته
کردم. پس از چند  هرروز در هواخوری برای مدّتِ یک ساعت مُقدّماتِ زبانِ فرانسه را با یاور تمرین می

های خارجی مُشکلِ  دسته افرادی است که معموالً در یادگیریِ زبان روز، مُتوجّه شدم که یاور از آن 
ر عینِ حال، درمیانِ زندانیانِ مُجاهدِ بند او تقریباً یک استثنا بود، که در این زمان تن به فراوان دارند. د

 داد.  کارِ یادگیریِ زبانِ خارجی می
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در کّل، یاور روحیّه و اخالقِ بسیار خوبی داشت، نظرهای من و او در رابطه با زندگی و مُبارزه در زندان، 
جایِ تمرینِ زبانِ  شد که به بیه بودند. این سبب میسیار شبرابرِ رژیم، بویژه اتحّادِ عملِ زندانیان در  به

های مربوط به جُنبشِ مُخالفینِ رژیم در بیرون و در داخلِ زندان  فرانسه هرچه بیشتر دربارۀ موضوع
 باهم صُحبت کنیم. او دربارۀ نیروهای سیاسیِ مُختلفِ موجود در داخلِ زندان، دیدِ بسیار جالبی داشت و

ها تا حّدِ  در زندان بودند؛ آنعلی، در زمانِ شاه باهم های سیاسیِ موجودِ ف اغلبِ گروه رهبرانِ"گفت:  می
کردند و به تفاهُمی نسبی  وفصل می جا حلّ های خودشان را در آن بایست که اختالف مکان میا

شد.   ورزی نمی تفرقه و کینه همه اُفتاد و دُچارِ این که بعدها جُنبش به این روز نمی رسیدند، تا این می
کرار نکنیم. اریم که همان اشتباهِ گذشته را تالبتّه آن دوران دیگر گذشته است، ولی حاال ما مسئولیّت د

ها و  های سیاسی و فکری و تاریخی و غیره، ما باید تالش کنیم که مشکل رغمِ تمامیِ اختالف علی
ها  ای تّا مُعتقدم که ما باید بتوانیم در زندان به تودهوفصل کنیم. من ح جا حلّ ها را در همین اختالف

هایی داشته است. اگر در این  ها چه خطاها و انحراف ثابت کنیم که خّطِ مشیِ سیاسی و روشِ کارِ آن
جا نتوانیم این کار را بکنیم، در آینده هم در این کار مُوفّق نخواهیم بود.   شرایط و در این زمان و در این

ها، دو سُتونِ اصلیِ جُنبشِ چپ و  گی ها و پراکنده رغمِ تمامیِ اختالف ین مُعتقدم که علیچن من هم
 ".مُترقّیِ ایران، در آینده هم همان طیفِ فداییان و طیفِ مُجاهدین خواهند بود

شد که تدریجاً  رفاقت و صمیمیّتِ برخی از ما زندانیانِ چپ با برخی از زندانیانِ مُجاهد سبب می
آهنگیِ بهتری  نتیجه هم تر بشود. در تر و مُنظّم های مُذاکره و مبادلۀ خبر و اطالّعات بینِ ما گُسترده کانال

اکثریتّی  -ای گونه که قبالً هم گفتم، در این بند نیروهای توده آمد. همان وجود می هم در اُمورِ بند به
های چپ هم  چهارم، و بقیّۀ گروه اً یکشدند. نیروهای سازمانِ ما تقریب ها را شامل می تقریباً نصفِ چپ

ای و هم با  های ما هم با نیروهای چپِ غیرتوده دادند. در این بند، بچّه چهارمِ دیگر را تشکیل می یک
به نیروهای سیاسیِ  که ما نسبت  اکثریتّی رابطۀ نزدیک و خوبی داشتند. بنابراین، با آن-ای های توده بچّه

های کّلِ زندانیانِ  آهنگ کردنِ موضع بودیم امّا حّداقل در این بند، برای همدیگر دیرتر به زندان رسیده 
 کردیم. چپ نقشِ مُهمّی ایفا می

و  ٦١و  ٦٠های  مان به دستگیری کشید و یاور دربارۀ سال زنی با یاور، صُحبت های قدم در یکی از نوبت
نفرِ دیگر از هوادارانِ سازمان، یک با یکی دو  ،٥٩در سالِ "کرد:  طور تعریف می دستگیریِ خودش این

کننده و نظافت دایر کردیم تا هم اشتغال و درآمدی داشته باشیم و هم پوششِ  شرکتِ توزیعِ موّادِ پاک
خوابیدم.  ها را هم در همان دفترِ کارمان می خوبی برای فعالیتِ خودمان فراهم کنیم. من حتّا برخی شب

کردیم و فعّال بودیم و خوشبختانه دستگیر  توانِ خودمان شرکت می ما در حّدِ ،٦٠های سالِ  در درگیری
در همان دفترِ  ٦١هم نشدیم، امّا پس از آن دوره، باالخره در ارتباطی دیگر لُو رفتیم.  من اوایلِ سالِ 

 بسته در اُتاقی نشاندند و رفتند. پاسدارها مرا مُستقیم به اوین آوردند و چشم ؛کارِ خودمان دستگیر شدم
ها سئوال کرد که  رسید که چند نفری هستند. یکی از آن به نظر می د بازجوها واردِ اُتاق شدند؛مدتّی بع

البتّه منظورِ من این بود که هوادارِ سازمانِ  ʻهوادارم.ۥ  :ام چیست؟ منِ ساده هم جواب دادم اتهّام
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دیدم و نه مُتوجّه بودم  زی مینه چی  بسته، دفعه همه زدند زیرِ خنده. چشم مُجاهدینِ خلق هستم. یک
آقا، یکی دیگه هم پیدا  حاجۥها یکی دیگر را صدا زدند و گفتند:   خندند. باالخره، آن ها چرا می که آن

یاوار خان، ۥ  وارد با لهجۀ غلیظِ تُرکی از من پُرسید: این شخصِ تازه ʻگوید هوادار است. شده که می
  ʻکونم. پاشو بیا، پاشو بیا، من خودم هاواتا خالی میۥگفت:    ʻرم.بله، هواداۥمن جواب دادم:   ʻهاواداری؟

قدر زد تا  من تازه مُتوجّهِ منظورِ او شدم. به هر صورت، این مرتیکۀ غول مرا برد به اُتاقی دیگر،  آن
لۀ اسمِ این مرح  ʻنه هوادار نیستم.ۥجواب دادم:   ،ʻهنوز هم هاواداری؟ۥاش که   که در برابرِ سئوال این

شد. تخت و  . تازه بعد از این بود که بازجوییِ اصلی شروع میگذاشته بودند ʻکُنی  رو کمۥاوّل را هم  
زاریم اُفتاد که اگر نشینی. خیلی زود دو ه آمدن و عقبشالّق و کابل و شکنجه بود تا حّدِ مرگ، یا کوتا

ام زیرِ شکنجه قطعی است. یعنی  نشینیِ تاکتیکی نکنم، مرگ ها حسّاس هستند، عقب سرِ مسائلی که آن
مُنافق هستم، مسعود رجوی خیانت کرده است، خُمینی رهبرِ انقالب و  پذیرفتم که مثالً باید می

اند، به  هشتی و دیگران دست داشته و خیانت کردهاهلل ب مُجاهدین در کُشتارِ آیت مُسلمینِ جهان است،
که بتوانم زنده  ، تا ایناط هستند، و از این قبیل چیزهااند، با استکبارِ جهانی در ارتب انقالب ضربه زده

   بمانم.
جویی و  های ایران جّوِ انتقام در زندان ،٦٠یِ خُردادِ سالِ  واقعیّت این است که بعد از سی"یاور ادامه داد: 

د م شده بودنن دارودستۀ الجوردی و گیالنی حاکاوی ب شده بود. در زندانِجنایت و کُشتارِ شدیدی غال
های دار  وجواب هزاران زندانی را به پایِ چوبه ای و با دو سه سئوال های چند دقیقه و در دادگاه

گی و  گُذشته های سازمانِ ما در ابتدا با ازجان سپُردند. بچّه های آتش می فرستادند و یا به جوخه می
شدند.   دسته شهید می دستهایستادند و  کاران می نظیر و با سربُلندی درمقابلِ این جنایت شُجاعتی بی
اوین بود،  کنم که مُحّمدرضا سعادتی، که قبل از این ماجراها دستگیر شده و در زندانِ یادآوری می

یِ خُرداد در زندان به شهادت رسید. قبل از دستگیریِ سعادتی، سازمان  همان اوایلِ پس از سی
کرد. حاال با رفتنِ  را در داخلِ زندان هدایت می ها اوین داشت، که بعداً سعادتی آن هایی در زندانِ نُفوذی

ها احتماالً خبرهای این اوضاع و احوال را به  دستۀ زندانیانِ مُجاهد، نُفوذی سعادتی و ادامۀ کُشتارِ دسته
رحمانه  شتارِ بیرساندند. پس از مدتّی که این کُ رهبریِ سازمان، که حاال در خارج مُستقّر شده بود، می

که درمقابلِ سیاستِ کُشتارِ  در بینِ زندانیانِ مُجاهد آغاز و پا گرفت. به این معنا،  خطّی ادامه داشت،
نشینیِ تاکتیکی  باید دست به عقب زندانیانِ مُجاهد، می رحمانۀ رژیم و توطئۀ حذفِ فیزیکیِ تمامیِ  بی

را دوباره سامان داد و تداوُم زد تا بتوان در روزی دیگر و در شرایطی مُتفاوت مُبارزه و مُقاومت در زندان 
   بخشید.

 ʻتوبه کردنۥگذاشت،   تنها راهی که رژیم برای زنده ماندنِ زندانیانِ مُجاهد باز می"یاور در ادامه گفت: 
 ʻتوبۀ تاکتیکیۥبود. بنابراین، اکثریّتِ زندانیانِ مُجاهد، هم در آن زمان و هم بعد از آن، از سیاستِ  
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پذیرفتند. مثالً  طورِ  تاکتیکی می های سیاسیِ رژیم را به درعمل و درظاهر خواستهها  استفاده کردند. آن
نامیدند. این  جایِ مُجاهد حاال مُنافق می بایست که خودشان را به به خواستِ عُمّالِ جالّدِ رژیم، می

ه و حذفِ رحمان کُشتارِ بی حدّی جلویِ مُدّت کارساز بود و توانست تا نشینی در کوتاه تاکتیکِ عقب
تشکیالتیِ  -زندانیانِ مُجاهد را بگیرد. البتّه باید گفت که از اعضای نظامی و حتّا سیاسی فیزیکیِ تمامیِ 

که از کشور خارج نشده و در نبردِ مُسلحّانه هم شهید نشده بودند و  دستگیر    سازمان، آن عدّه
د، جانِ سالم به در کردن کاری می هم کدام جُز تعدادی توّابِ خطرناک که با دادستانی شدند، هیچ می

ماندند که  گانِ مُجاهدین فقط کسانی با استفاده از توبۀ تاکتیکی زنده می از میانِ دستگیرشدهبُردند.  نمی
پایین یا هوادارِ غیرتشکیالتی و یا افرادی بودند که فقط امکاناتی در اختیارِ سازمان  هوادارِ تشکیالتیِ رده

روگان گ  عنوانِ نِ سازمان بودند که بهگانِ دستگیرشدۀ کادرها و اعضا و هوادارا ابستهگذاشتند، و یا و می
ای از  های تهران، مجموعه حّداقل در زندان ،٦٠شدند. در کُشتارِ بُزرگ در پس از خُردادِ سالِ  اسیر می

   هوادارانِ مُجاهدین با بهره گرفتن از توبۀ تاکتیکی توانستند مُوقتاً زنده بمانند.
رحم بود، امّا به  پیشه و بی خوار و جنایت از طرفِ دیگر، هرچند هم که رژیم خون"یاور ادامه داد: 

دانست که از دمِ تیغ گذراندنِ تمامیِ هوادارانِ مُجاهدین در  های گوناگونِ سیاسی و اجتماعی، می دلیل
ای از  کردند تا مجموعه م تالش میها هم مُستقیم و غیرمُستقی اش نیست. بنابراین، خودِ آن زندان به نفع

نشینی بزنند و در چهارچوبِ قابلِ پذیرش برای سیستم، فعالً  هوادارانِ سازمان دست به توبه و عقب
ها تعیینِ تکلیف کند. به این ترتیب، در کُشتارهای وسیعِ  های دیگر با آن زنده بمانند تا رژیم در فُرصت

بازی را به خّطِ مشیِ زندانداریِ خودشان  سازی و تواّب جاً تواّبها توبه را تشویق، و تدری آن ٦٠سالِ 
کردند. شکنجه و کُشتار و اُفتِ نسبیِ سطحِ مُقاومت و مُبارزه، هم در بیرون و هم در داخلِ  تبدیل می

گذاشت. عواملِ رژیم هم نهایتِ تالشِ  امانی را بر دوشِ زندانیانِ مُجاهد می زندان، مجموعاً فشارِ بی
ها  کردند تا مُطمئن شوند چه کسی توبۀ واقعی و چه کسی توبۀ تاکتیکی کرده است. آن شان را میخود

کردند تا بتوانند همه را به سمتِ توبۀ واقعی،  بداع میا برای فشار آوردن به زندانیان اهای مُختلفی ر راه
کردند تا  هایتِ تالش را میکاری با رژیم، سُوق دهند. زندانیانِ مُجاهد هم ن یعنی آلتِ دست شدن و هم

توبۀ تاکتیکی برای حفظِ جانِ خودشان، شکستِ کامل نخوردند و آلتِ دست  ضمنِ بهره بُردن از امکانِ
 و عاملِ رژیم نشوند. 

توانستند خّطِ مُشخّصی  شدند، دیگر می افرادی که بعد از این دوره دستگیر می"گفت:  چنین می یاور هم
نشینی کنند و  دانستند که از آغازِ بازجویی سرِ چه مسائلی باید تاکتیکی عقب یها م را دنبال کنند. این

های خونین بسیاری از هوادارنِ سازمان توانستند با  سرِ کُدام مسائل بایستند. به هر صورت، در آن ماه
مُبارزه  و البتّه بسیاری نیز جان در راهِ ،نشینیِ تاکتیکی جانِ سالم به در ببرند بهره گرفتن از عقب

گی نداشتند و زیرِ فشارِ شکنجه  گذاشتند. تعدادی هم در این مسیرِ دُشوار و پیچیده تواناییِ ایستاده می
شدند.   کارِ عُمّالِ رژیم می راه و هم گذشتند و هم شان، از مرزِ توبۀ تاکتیکی می و خطرِ از دست دادنِ جان

های  دادند. زندانیانِ مُتعّلق به جریان زندان را تشکیل میهای واقعیِ  این گروهِ نسبتاً بُزرگ، پدیدۀ توّاب
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تی کمتر از زندانیانِ کردند، امّا با کمیّت و شّد طیّ میپوزیسیون هم همین مسیر را کمابیش ٱدیگر در 
توجّهِ عُمدۀ رژیم رویِ زندانیانِ سازمانِ  ،٦١ – ٦٠های  کم در سال توان گفت که دست مُجاهد. می

آورد.   چراکه رژیم این جریانِ سیاسی را خطری واقعی برای بقایِ خودش به حساب میمُجاهدین بود، 
بازی هم در ابتدا عُمدتاً رویِ زندانیانِ مُجاهد بود، و بعد تدریجاً به  سازی و تواّب فشارِ اصلیِ تواّب

 .های چپ هم گسترش داده شد زندانیانِ گروه
به بندهای قدیمِ اوین فرستاده شدم. آن زمان هنوز  ،٢٠٩من پس از شکنجه در بندِ "یاور سپس گفت: 

کردند؛ ابتدا صدای رگبارِ گلوله را  اعدام می ٤هم برخی روزها صُبحِ زود زندانیانی را در پُشتِ بندِ 
تیرهایی هم  شنیدیم که چیزی شبیه به خالی کردنِ خروارها آهن از کامیون بود، و سپس صدای تک می

گان  شُده شُمردیم تا تعدادِ اعدام تیرها را می ا زندانیان، در سُکوتِ مُطلقِ بند، تکرسید. م مان می به گوش
هم،  ٦١و حتّا  ٦٠اوین در سالِ  اش در زندانِ در آن روز را بفهمیم. سیاستِ الجوردی و دارودسته

ندانیانِ کشیدند و سپس ز گونه بود که گاهی تعدادی زندانی را در داخلِ مُحوّطۀ اوین به دار می این
ها   شان طبعاً ایجادِ رُعب و وحشت درمیانِ زندانیان و وادار کردنِ آن بُردند. هدف دیگر را برای تماشا می

نشینیِ بیشتر و شکستِ کامل بود. حتّا یادم است که در یک مورد پاسدارها با چوب و چُماق  به عقب
خوب تماشا کنید، راستکی و ۥزدند:   داد می ضمن چرخاندند و در دادند و می اجسادِ باالی دار را تکان می

 ʻواقعی است.
ها از سالِ  هایی که بچّه تعریف"گفت:  های اوّلِ زندان می یاور درضمن از قولِ دیگر زندانیان دربارۀ سال

بود. هزاران زندانیِ مُجاهد را  ٦١دهد که شرایط در آن زمان خیلی بدتر از سالِ  کنند، نشان می می ٦٠
های کوچکی چپانده بودند. حتّا تمامیِ  سلّولها و  اوین آورده و در اُتاق کوتاهی به زندانِ در مُدّتِ

یا اُتاق هر  سلّولراهروها و هر سوراخی را پُر از زندانی کرده بودند و جای نفس کشیدن نبود.  ظاهراً درِ 
، زندانیانی را با خودشان طورِ تصادفی و یا از روی انتخاب شد و جالّدان، کامالً به از گاهی باز می

اند،  گشت. کسانی که از آن دوران زنده مانده بُردند. معموالً کسی به جایِ قبلیِ خودش دیگر برنمی می
نوشتند. در  ها می ای را روی پایِ آن کنند که جالّدان پس از کُشتنِ زندانیان با ماژیک شُماره تعریف می

شانی از این جایِ دیگر هم نام و ن  و در هیچ شدند، پاک میها بعداً  بسیاری از موردها، این شُماره
الجوردی در آن روزها جانِ  –های گیالنی اصطالح  مُحاکمه بود. کسانی هم که از به زندانیان موجود نمی

کار میز و صندلیِ خودشان را در کنارِ استخر در  کنند که این دو جنایت اند، تعریف می سالم به در بُرده
ها  گاه، پاسدارها صفی طوالنی از زندانیان را به جلوی آن نشستند؛ آن گذاشتند و می وین میمُحوّطۀ ا

جا تعیینِ  ها  فقط یکی دو سئوال بکنند. گیالنی معموالً همان تکِ آن آوردند تا این دو جانی از تک می
زندانیان را به پایِ  شد. اغلبِ های زندانیان از هم جُدا می گاه صف داد و آن کرد و حُکم می تکلیف می

ها بودند: آیا  ها این سپُردند. آن روزها معموالً پُرسش های آتش می بُردند یا به جوخه های دار می چوبه
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هر شرکت داشتی؟  اگر جوابِ زندانی به هریک یِ خرداد یا پنجِ م اهپیماییِ سیمُجاهد هستی؟  آیا در ر
بود،  کرد. اگر جوابِ زندانی منفی می اعدامِ او را صادر میبود، گیالنی حُکمِ  ها مُثبت می از این سئوال

نمودند.   کردند و سپس تکلیفِ او را روشن می تازه از او دربارۀ امام و رهبریِ انقالب و غیره سئوال می
 .شان را از دست دادند ها در سرتاسرِ ایران جان دادگاه در آن بی ٦١و  ٦٠های  هزاران نفر در سال

بازجویی به مفهومِ امروزیِ آن نبود؛ بعد از  گیریِ جُمهوریِ اسالمی، در ابتدای شکل"اد: یاور ادامه د
ها تکامل یافت. گویا در ابتدا در دادستانیِ  کم سیستمِ بازجوییِ آن بود که کم ٦٠یِ خردادِ سالِ  سی

های  برای چپ انقالب فقط یک شُعبه برای نیروهای چپِ مُسلّح، یک شُعبه برای مُجاهدین، یک شُعبه
دفعه تعدادِ  یِ خرداد، یک غیرمُسلّح، و یکی دو شُعبه هم برای دیگر نیروها موجود بود. با ماجرای سی

ها هم چند برابر شد.   های مربوط به چپ تا رسید؛ شُعبه های بازجوییِ مُجاهدین به باالی ده شُعبه
ترین بازجوها را در  رحم کارترین و بی نایتج ،٧های بازجویی، مثالً شُعبۀ  معروف بود که برخی از شُعبه

بُرد. ابتدا بندهای قدیمِ  ها جانِ سالم به در نمی خود داشتند و در بسیاری موردها کسی در این شُعبه
گاه پُر از زندانیانِ  های قدیمی دیگر، و درنهایت هم مجموعۀ ساختمانیِ آموزش اوین و سپس ساختمان

ماندند، فقط دو یا سه وعده غذا، که اغلب عبارت  ها به همین شکل باقی می ها ماه شد. آن مانده می زنده
شد. برای مدتّی طوالنی از حمّام و نظافت و بهداشت خبری نبود.  ها داده می از نان و پنیر بود، به آن

قات و کرد. مُال هداری فقط برای کُمک به بازجوها کار میهم در کار نبود. در این زمان، ب مُداوا و درمانی
ما ۥگفت:   این قبیل چیزها هم ابداً وجودِ خارجی نداشتند. بارها در این دوران، الجوردی به زندانیان می

همۀ شما هم اعدام  حتّا نان و پنیر هم نباید به شما بدهیم؛ شما کافر و مُرتّد و مُنافق هستید، حُکمِ
دانند که  نگیِ موجود، فعالً صالح نمینابر مصلحتِ سیاسی و اجتماعیِ نظام و شرایطِ جاست. امام، ب

تکلیفِ شما را روشن کنیم. وقتی شرایطِ مُناسبی فراهم باشد و امام دستور بدهند، یکی از شما را هم 
 ʻگذاریم. زنده نمی

ذرّه بهتر شده بود. یادم  به زندان اُفتادم، شرایط یک ٦١البتّه، وقتی من در سالِ "یاور در پایان گفت: 
عی که من در یکی از بندهای قدیمِ اوین بودم، برای نخستین بار به ما داروی نظافت دادند رود موق نمی

شویی و حمّام  نوبت و در داخلِ دست شد به قدر زیاد بود که نمی تا استفاده کنیم. تعدادِ زندانی در بند آن
ودمان مالیدیم و لُخت در به این کار پرداخت، بنابراین، تعدادِ زیادی از ما داروی نظافت را روی بدنِ خ

دفعه پاسدارها درِ بند را باز کردند و داخل شدند. ابتدا  بیرونِ حمّام و داخلِ راهروی بند ایستادیم. یک
ندازند ولی بعداً مُتوجّه شدند که در آن شرایط کارِ زیادی از داد راه بی بی خواستند دادو ا میه آن

دار، و در عینِ حال تلخ،  ای بسیار خنده د و رفتند. صحنهشان ساخته نیست، بنابراین در را بستن دست
کم غذا دادن اندکی مُرتّب شد و وسایل و امکاناتِ  بود که کم به بعد ٦٢وجود آمده بود.  تازه، از سالِ  به

شد. راه اُفتادنِ  نظافت و بهداشت و درمان و غیره، البتّه در حّدِ بسیار ابتدایی، به زندانیان داده می
گرفتند و نظم و ترتیبی  کم شکل و فُرم می ها هم کُمکِ بسیار بزرگی بود. بندها هم کم جیِ مالقاتتدری
 ".ها بیش از حّدِ تصّوُر بود سلّولیافتند، امّا هنوز هم تعدادِ زندانیان در بندها و  می



  327   نشیبرفرازوجلد نخست؛ راه پُ

 

در  ١طینۀ واحدِ در بندِ قرن ٦٤های یاور بسیار آموزنده و جالب بودند. من و یاور حاال در سالِ  تعریف
حصار بودیم که بدترین شرایط را در این زمان در بینِ بندهای این زندان داشت. امّا حّداقل ما  قزل زندانِ

و  ٦٠توانستیم باهم صُحبت و بحث کنیم و حتّا به تمرینِ زبانِ فرانسه بپردازیم؛ چیزی که در سالِ  می
 گُنجید. در تصّورِ آن زندانیان هم نمی ٦١
 

٣٥ 
 یادِ انوشه طاهری... با

زودی معلوم شد که زندانیانِ  ماه، روزی ناگهان سروصدا و شلوغیِ زیادی در بند راه اُفتاد. به یدر اوایلِ د
خواهند پدرش را  زاده صبرشان به پایان رسیده و می احمد مُحدّث از دستِ شیخ ٨شمارۀ  سلّولِ

بیرون آوردند و به  سلّولهایش از آن  با کلّیۀ وسیله احمد را ها بالفاصله شیخ دربیاورند. خُالصه، توّاب
 ٣شُمارۀ  سلّولِاش کسبِ تکلیف کنند. پس از مدتّی او را به  زیرِهشت بُردند تا از مسئوالنِ زندان در باره

جا  فرستادند که تعدادی افرادِ مُسنّ و مُالیم، از جُمله حبیب و داریوش از رُفقای سازمانیِ ما، در آن
که یک روز ظهر، در آرامش و سکوتِ  عادّی بود تا این سلّولبرای چند روز ظاهراً همه چیز در آن بودند. 

اش هم  . به دنبالدجلب کر سلّولکاملِ بند، ناگهان صدای یک سیلیِ مُحکم توجّهِ همه را به آن 
سیلیِ مُحکمی به بار انوشه طاهری   داد و شلوغیِ زیادی دوباره راه اُفتاد. معلوم شد که این بی دادو
اش دویده و در  احمد هم از ترس بیرون انداخته است. شیخ سلّولزاده زده و او را از  احمد مُحدّث شیخ

ها انوشه  ها دوباره در مُشاوره با مسئوالن تکلیفِ او را روشن کنند. توّاب زیرِهشت نشسته بود تا توّاب
جا از مسئوالنِ زندان  صُحبت کنند. انوشه طاهری آنطاهری را بیرون فرستادند تا مسئوالنِ زندان با او 

قولِ شما توبه  اصطالح برادران، که به دارید؟ این به ها نگه نمی توّاب سلّولِاحمد را در  چرا شیخ"پُرسید: 
  "؟توانند او را پیشِ خودشان نگه دارند اند و ظاهراً باگذشت هم هستند، چرا نمی کرده و مُسلمان شده

احمد را پیشِ خودشان در  ها باالخره مجبور شدند که شیخ نِ انوشه طاهری به بند، توّابپس از برگشت
 جا دهند. ٢شمارۀ  سلّولِ

 
٣٦ 

ها که  ماه، روزی اصغر، مُراد، فرزین، داریوش، دارا، و جاسِم را صدا زدند و بیرون بُردند. این یاواخرِ د
تِ بعد به بند برنگشتند. در داخلِ بند در این رابطه ما گی وابسته به سازمانِ ما بودند، تا دو سه ساع همه

خواهند همۀ زندانیانِ سازمانِ ما  شاید می که؛ کردیم. از جُمله این ختلفی میهای مُ بینی ها و پیش تحلیل
را به دلیلِ دستگیریِ افرادِ جدیدی، دوباره زیرِ بازجویی ببرند. البتّه این حدس و گُمانی بیش نبود، 

گونه  ضمن، این کشیدند. در احتمالِ زیاد من و علی و دیگران را هم بیرون می این صورت به چراکه در
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حصار. به هر صورت، من و علی وضعیّتِ  قزل گرفت و نه در زندانِ ها معموالً در اوین صورت می بازجویی
سازمانی  خاصّی، جُز همدادیم تا ببینیم که آیا نقطۀ اشتراکِ  ها را موردِ بررسی قرار می تکِ این بچّه تک

ها موجود است یا نه؟ از رویِ اطالّعاتی که خودِ این رُفقا قبالً به ما داده بودند، مُتوجّه  بودن، بینِ آن
دادند که  ها قول می گی، جُز فرزین، کسانی هستند که بازجوها در کُمیتۀ مُشترک به آن شدیم که همه

گیرند ) مانندِ  های بسیار پایینی می که حُکم جاسِم(، و یا این شوند ) مانندِ موردِ یا در دادگاه آزاد می
 موردهای اصغر و مُراد و دارا و داریوش(. 

باالخره، پس از سه ساعت این زندانیان به بند برگشتند. بسیاری در بند دورشان جمع شدند تا بفهمند 
د که موضوعِ زیاد مُهمّی در میان دا طورِ کلّی توضیح می ها به که چه خبر بوده است. یکی از این بچّه

طورِ خُصوصی و جُداگانه با  ها بازجویی بکند. من بعداً به نبود، و فقط بازجویی از اوین آمده بود تا از این
ابراهیم آمده  بازجو"داد:  چنین توضیح می ها، جُز جاسِم، صُحبت کردم. اصغر قضیّه را این هرکدام از آن

ولی ما ۥبا تعّجُب گفت:   ʻهشت سال.ۥجواب دادم:   ʻچند سال حُکم گرفتی؟ۥ ابتدا از من پُرسید:  بود.
که در بند چه  بعد کمی از اوضاع و احوالِ خودم پرسید؛ این ʻفقط سه سال برایت تقاضا کرده بودیم.

درنهایت، این وزارتِ ۥها. سپس گفت:  کنم و با چه کسانی نزدیک هستم و از این قبیل سئوال می
کند. مُطمئن باش که تو بیش از سه سال  است که مُدّتِ حبس کشیدنِ هر زندانی را تعیین میاطالّعات 

در زندان نخواهی ماند. البتّه به شرطی که در مسائلِ تشکیالتی و سیاسی فعالیت و شرکتی نداشته 
تاب به ما ن کئوال کردم که چرا در این زنداها با او نشدم، و درمقابل س من ابداً واردِ این بحث ʻباشی.
های خارجی بود. گفت که این قضیّه به او  های یادگیریِ زبان ویژه روی کتاب کیدم هم بهٴدهند؟ تا نمی

  ".شود، امّا قول داد که در این باره با مسئوالنِ زندان صُحبت کند مربوط نمی
ه در تشخیصِ ویژ ی، بهبا مُراد هم دربارۀ این قضیّه صُحبت کردم. مُراد تیپی بسیار تیز و ازنظرِ سیاس

ابراهیم آمده بود تا ببیند "گونه بود:  ها، بسیار پُخته بود. نظرش دربارۀ این ماجرا این ها و موقعیّت لّتع
تر و  که آیا ما گرایشِ چپ کنند، و این گونه فکر می که زندانیانِ مُتعلّق به جریانِ ما در این زندان چه

براهیم ظاهراً از طیفی در وزارتِ اطالّعات است که مُعتقد به مُنفعل ایم یا نه؟ ا تری پیدا کرده رادیکال
و وعید  ها در حالِ حاضر سعی دارند با اصالحاتی محدود و وعده  دار هستند. آن کردنِ زندانیانِ حُکم

برِ تفاوتی در برا طیفِ اصلیِ زندانیانِ سرِموضعی را به عدمِ فعالیتِ سیاسی و تشکیالتی در زندان، و به بی
تر  و وعید دادن مانعِ رادیکال ای مُناسب و وعده  رژیم، بکشانند. بنابراین، ابراهیم آمده بود تا با شیوه

   ".قولِ معروف ما را خُنثی و مُنفعل کند شدنِ ما بشود، و به
 ضمن این موضوع را هم اضافه با دارا هم که صُحبت کردم، تقریباً همان نظرِ دیگران را داشت، امّا در

جعفر یعقوبی چه کارها ۥ  کرد. پُرسید: بینِ خودمان بماند، ابراهیم از من دربارۀ تو هم سئوال "کرد: 
من در جواب به ابراهیم  ʻ؟کند ها ارتباط دارد؟  آیا در بند فعالیتی می های دیگر گروه کند؟ آیا با بچّه می

  ʻام که کارِ خاصّی در بند بکند. جعفر آدمِ آرامیه، سرش به کارِ خودش است، و من ندیدهۥگفتم:  
من  ʻام که آیا او آدمی ساده و یا شخصی بسیار پیچیده است. من هنوز هم نفهمیدهۥابراهیم بعد گفت:  
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سپس دارا از من پُرسید که آیا با  "ʻام. گیِ خاصّی از او تاحاال ندیده من که پیچیدهۥهم در جواب گفتم:  
نظرم  کرد، مُوافق هستم یا نه؟ من هم گفتم که به راهیم هایی که او درموردِ من با اب صحبت
ها  ام این بود که ابراهیم از بقیّۀ بچّه هایش بسیار خوب و مُناسب بوده است. من شخصاً احساس صحبت

 هم دربارۀ من سئوال کرده بود.  
موردهای ضروری  طورِ جانبی با جاسِم حفظ کند تا در ما از دارا خواسته بودیم که ارتباطِ خودش را به

چنین گفته  های قبلیِ خودش، به دارا این بتوانیم اطالّعاتی از او کسب کنیم. جاسِم در یکی از صحبت
بدونِ  ٦تا  ٣های  سلّولسرِموضعی، زندانیانِ  ١٢تا  ٧های  سلّولما نظرمان این است که زندانیانِ "بود: 

بنابراین، حدسِ ما این بود که جاسِم  "اب هستند.هم توّ ٢و  ١های  سلّولموضع یا مُنفعل، و زندانیانِ 
 تکِ ما به ابراهیم داده است.   راه با گزارشِ کاملی دربارۀ تک همین نظر و تحلیلِ خودشان را هم

طوری که من و علی حدس  اش با او پُرسیدم. همان از فرزین هم درموردِ آمدنِ ابراهیم و صُحبت
گران تفاوت داشت. ابراهیم درواقع از فرزین دربارۀ یکی از رُفقای زدیم، موردِ فرزین ظاهراً با دی می

کرد که  کرد. دستِ آخر فرزین را تهدید  سازمانیِ مُهندس یا آرشیتکت، که دستگیر نشده بود، بازجویی 
 اش برسند. در پایان، ابراهیم از فرزین سابجا به ح گردانند تا در آن ن برمیاگر دُروغ بگوید، او را به اوی

چرا "هم دربارۀ من سئوال کرد. ظاهراً فرزین هم درمقابلِ آن پُرسش، واکُنشِ تُندی نشان داد، و گفت: 
از او داری، صدا کُن و از خودش مورِ اطالّعات هستم.  اگر سئوالی ٴپُرسی؟ مگر من ما از من دربارۀ او می

 ".پرُسب

  
 

٣٧ 
 حصار... قزل ام در زندانِ نخستین مُالقات

مان  های خوب مُالقاتِ بندِ ما بود؛ طبقِ معمول، صُبح خودمان را تروتمیز و آماده کردیم و لباس باز روزِ
های ظُهر بود که اسمِ مرا هم خواندند. برای نخستین بار در این زندان، من هم  را هم پوشیدیم. نزدیک

و چند دقیقه بعد به بند گروهی از ما را با صف راه انداختند  مُالقاتی داشتم. خُالصه بدونِ چشم
ساختمانِ مُالقات رسیدیم. از راهروی کوتاهی گذشتیم و بعد واردِ سالُنِ مُالقات شدیم. در هردو طرفِ 

ای زندانی را از  های مُتعدّدی برای مُالقات موجود بود. در هر گیشه دیواری شیشه این سالُن گیشه
جا نصب بود.   ن هم برای صحبت با خانواده در آنکرد و یک دستگاهِ گوشیِ تلف ها جُدا می کننده مُالقات

ها در روزِ مُالقات  ها باشیم. خانواده رودِ خانوادهقرار دادند تا مُنتظرِ و ها یکی در گیشه خُالصه، ما را یکی
بودند تا بتوانند ثبتِ نام کنند و مُجوّز برای مُالقات بگیرند. سپس  از صُبحِ زود در بیرونِ زندان مُنتظر 

ها به  رودِ خانوادهد. با وشدن دایت میخصوصی به سالُنِ مُالقاتِ واحد هگروه از راهِ کانالِ م نوبت و گروه به
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ها سعی داشتند سریع زندانیِ خودشان را پیدا کنند و در مقابلِ او،  سالُنِ مُالقات هیاهویی برپا شد. آن
را پیدا  ها زندانیانِ خودشان انوادهدر پُشتِ شیشه قرار بگیرند. پس از چند دقیقه، وقتی که همۀ خ

های شُنود و مُکالمه روشن  سبی ایجاد شد. تازه در این موقع بود که دستگاهکردند، سکوت و آرامشی ن
 های خودمان صُحبت کنیم.   شدند و ما توانستیم با خانواده

ا داده بودم که در تهران ام ر ام، شُمارۀ تلفنِ خواهرِ بُزرگ س گرفتنِ مسئوالن با خانوادهمن برای تماّ
طور هم بود. خُالصه، خواهرم  زدم که او برای مُالقاتِ من آمده باشد و همین کرد؛ حدس می زندگی می

گرفت، ولی من با شوخی و خنده سعی  در مقابلِ من و در پُشتِ شیشه ایستاد. ابتدا بُغض گلویش را می
ای باهم صُحبت کنیم. خواهرم باالخره به حرف آمد  هکردم او را سرِ حال بیاورم تا بتوانیم چند دقیق می

گفتند که  ضمن، می جا نیستی. در هفتۀ پیش به اوین رفتم، مسئوالن گفتند که تو دیگر آن"و گفت: 
حصار  قزل که چند روز پیش از زندانِ دانند تو در کُجا هستی. من خیلی ناراحت و نگران بودم تا این نمی

من دربارۀ همسر و دُخترم از او پُرسیدم.  ".ر این روز به مُالقاتِ تو بیایمتلفن کردند و گفتند که د
شان بسیار خوب است و با خانوادۀ ما در  در حالِ حاضر در امریکا هستند، حالها  آن"خواهرم گفت: 

رم، جویا ویژه ماد من از خواهرم دربارۀ بقیّۀ خانواده، به ".نگاریِ مُرتّب دارند تلفنی و نامه سِایران تماّ
ام پُرسید که من گفتم  گی خوب و سالم هستند. بعد خواهرم دربارۀ میزانِ حُکم شدم. گفت که همه

گفت اخیراً که به اوین رفته بود، به دفترِ دادستانی هم  کرد و می ام. باور نمی پانزده سال حبس گرفته
کردم خواهرم را قانع  هرقدر سعی میام. من  گفتند که من حبسِ ابد گرفته ها به او می مُراجعه نمود، آن

شد. باالخره، با اصرار به او قبوالندم و او درواقع  ام، باورش نمی کنم که پانزده سال حُکم گرفته
دارم. سپس از من پُرسید که آیا میزانِ  که فقط پانزده سال حُکم  حال شد که من نه حبسِ ابد بل خوش

نه؟ گفتم که قطعاً به همسرم بگوید تا واقعیّت را بداند و برای محکومیّت را به همسرم و مادرم بگوید یا 
خودش و دُخترمان برنامۀ درازمُدّتِ مُناسبی بریزد، امّا درموردِ مادرِ پیرمان، نظرم این بود که به  زندگیِ

را دارم. خواهرم هم با این نظرِ من مُوافق بود و ظاهراً همین کار  او بگویند که من فقط چند سال حُکم 
 هم کرده بود.  

های  ها برای زندانیانِ خودشان لباس در پایان، خواهرم گفت که در مُالقاتِ بعدی قرار است که خانواده
هایی در  های دیگری بیاورند. پُرسید که آیا من چیزِ خاصّی الزم دارم یا نه؟ من وسیله زمستانی و وسیله

چنین یک ترموسِ  اسِ گرم و لباسِ زیر و غیره، و همها لب منزلِ خواهرم داشتم که قرار شد از بینِ آن
زودی وقتِ مُالقات  چای و مقداری نبات بیاورد. کمی هم از دُخترم و دوستان و فامیل پُرسیدم، و به

ی قطع شد. مجبور شدیم مُکالمۀ صوتی از طریقِ گوش پایان یافت. تا آمدیم خُداحافظی بکنیم، سیستمِ
طرفِ سالُن  ها را از آن داحافظی بکنیم. باالخره، خانوادهدیگر خُ شتِ شیشه از همو اشاره و از پُ که با ایما

 طرفِ سالُن به کُریدورِ واحد و سپس به بندمان برگرداندند. بیرون بُردند و ما را هم به صف از این
تنگی و  لد وزِ  مُالقات هنوز به خاموشی ووجوشِ زیادی برپا بود و شادی و هیجانِ ر در داخلِ بند جُنب

شان تمام شده بود، در حالِ مُبادلۀ اطالّعات و خبر بودند.  هایی که مُالقات افسردگی تبدیل نشده بود. آن
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در روزهای مُالقات، من همیشه  بُردند. سر می  لهُره و ناآرامی بهم در انتظارِ نوبتِ مُالقات در دبرخی ه
نشستند. علی و  ای تنها می اشتند و معموالً در گوشهسوخت که اصالً مُالقات ند هایی می م به حالِ آندل

زنیِ پس از مُالقات پرداختیم. آن دو نفر سیگارهای بعد از مُالقاتِ  مُراد و من طبقِ معمول به قدم
 خودشان را به لب گذاشتند و روشن کردند.  

بودم. درواقع، از سالِ  ای کرده من در زندان تا این زمان در برابرِ هوسِ سیگار کشیدن مُقاومتِ جانانه
که سیگار را ترک کردم تا این زمان، یعنی در طولِ تقریباً هشت سال، لب به سیگار نزده بودم.   ١٣٥٦

کردند که زیرِ فشارِ زندان، من شاید دوباره سیگاری بشوم ولی هنوز  بسیاری از فامیل و دوستان فکر می
تلفنی  سِگفتند، همسرم در تماّ خواهرم در مُالقات میطوری که مادر و  چنین اتفّاقی نیُفتاده بود. آن

ام را هنوز دارم یا نه؟  ام یا نه؟ ریش دارم یا نه؟ سبیل پُرسید که آیا من سیگاری شده ها می همیشه از آن
خواست از  رسید که کِتی می تر رفته است؟ به نظر می که آیا شکمِ من جلوتر آمده یا عقب و باالخره این
 سمی و روحیِ من از چه قرار است. ها بفهمد که وضعیّتِ ج این سئوال طریقِ پاسخِ

هایی که شنیده یا دریافت کرده بودیم، باهم  به هر صورت، مُراد و علی و من دربارۀ خبرها و گزارش
شد این  زدیم. خبرِ مُهّمی که در جریانِ این روزِ مُالقات در بند پخش می کردیم و قدم می صُحبت می

راه با  ویا به دلیلِ اختالف در رهبریِ سازمانِ مُجاهدین، پرویز یعقوبی از کادرهای رهبری همبود که گ
 اند. خبرِ مُهّمِ دیگر هم این بود که مریم عضدانلو از همسرِ تعدادی از اعضا این سازمان را ترک کرده

با مسعود رجوی،  هدی ابریشمچی، که هردو از کادرهای رهبریِ مُجاهدین بودند، جُدا شده وخودش م
رهبر سازمانِ مُجاهدین، ازدواج کرده است. ظاهراً رهبریِ سازمانِ مُجاهدین سعی داشت این قضیّه را 

تنها  در داخلِ تشکیالتِ خودشان جا بیندازد. این خبرها، نه "انقالب و ارتقایِ ایدئولوژیک"عنوانِ یک  به
که معموالً چشم سازمانِ مُجاهدین در زندان هم،  که حتّا برای نیروهای جوانِ برای ما نیروهای چپ بل

کردند، باورنکردنی و  ای از مسعود رجوی و رهبریِ سازمانِ مُجاهدین اطاعت می رقهبسته و ف  و گوش 
ها را برای  راحتی این قضیّه توانستند به انگیز بود. جوانانِ زندانیِ هوادارِ سازمانِ مُجاهدین نمی یرتح

کردند، امّا در درون دُچارِ بُحرانی عمیق بودند. حتّا  عایت میهرچند که ظاهر را ر توجیه کنند؛ خودشان
توانستند از شّرِ چنین بُحرانی رهایی پیدا کنند. در  دُشواری می هم به زندانیانِ مُجاهدِ باتجربه و مُسنّ

کرد، امّا  ی بازی میتشکیالتِ زندانیانِ گروهی مانندِ مُجاهدین، شخصیّت و آتوریته نقشی مُهّم و اساس
گی و  ای بودند که در زندان اندکی پُخته واقعیّت این است که اغلبِ زندانیانِ مُجاهد هوادارانِ جوانِ ساده

های  کردند. تقریباً تمامیِ اعضا و کادرهای مُجاهدین که از ایران خارج نشدند، در درگیری تجربه پیدا می
شان را از دست دادند، و یا درنهایت اعدام شدند. بنابراین، جایِ نظامی یا در زندان زیرِ شکنجه جانِ خود

اعضا و کادرهای سازمانیِ باتجربه و بانُفوذ، حّداقل درمیانِ زندانیانِ سرِموضعیِ مُجاهد، واقعاً خالی بود.  
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، آمد هایی برای نیروی جوانِ زندانیِ مُجاهدین پیش می ویژه در مقاطعی که چنین مشکل این کمبود، به
 بود. ساز  بسیار محسوس و مسأله

ای خُصوصی و مُفصّل به دوستِ  گفت که پس از این مُالقاتِ اخیر تصمیم گرفته است که نامه مُراد می
طوری که قبالً گفتم در  دُخترش بنویسد و آن را از طریقِ فرزندِ یکی از زندانیان به بیرون بفرستد. همان

دادند که البتّه زیرِ نظرِ  شان می مُالقاتی حُضوری با فرزندان خُردسال هّلٴاین زندان هم به زندانیانِ مُتا
 اطلّاعِ این فرزندانِ گرفت. زندانیان و خانواده هایشان هم، با اطالّع یا بدونِ  مُستقیمِ پاسدارها صورت می

کردند.  خفی میها م خواستند ردّوبدل نمایند، در لباس و زیرِ لباسِ آن خُردسال، موّاد و مالتی را که می
ها و کارهای هُنریِ دستی و غیره بینِ داخل و خارجِ زندان  از این طریق، خبرها و اطالّعات و حتّا نوشته

که او از کُدام زندانیِ صاحبِ فرزند  شد. با مُراد در رابطه با جوانبِ امنیّتیِ این قضیّه، و این مُبادله می
 کُمک بگیرد، کمی مشورت کردیم.  

خواستند او را به شُمال ببرند  گونه بود که خانوادۀ دُختر شُمالی بودند. می دُخترِ مُراد این ستماجرای دو
که بیشتر به  های سیاسی و تشکیالتی و از خطرهای احتمالی دور کنند تا این که شاید بتوانند از رابطه

داشت  خیلی دوست می فکرِ درس و دانشگاهِ خودش باشد. البتّه، این دُختر هم که ظاهراً مُراد را
خواست در تهران بماند تا هم به مُراد نزدیک باشد و هم شاید بتواند هر  خواست به شُمال برود. می نمی

خواهد مُنتظرِ  گفت که می جایِ خواهرِ مُراد به مُالقاتِ او بیاید. در هر حال، این دُختر می از گاهی به 
که معلوم نبود  خواست که آن دُخترِ بیچاره مُنتظرِ او باشد. چون یلحاظِ انسانی نم مُراد بماند، امّا مُراد به

این، مُراد تصمیم داشت که چه موقع و به چه ترتیب )عمودی یا اُفقی( از زندان بیرون خواهد آمد. بنابر
بینانه و  برازِ عالقه به این دُختر، از او بخواهد که دنبالِ تحصیل و زندگی خودش برود، و واقعضمنِ ا

خواست به او بگوید که اگر روزی از زندان آزاد  ستقالً برای زندگی و آیندۀ خودش تصمیم بگیرد. میمُ
مند باشند و شرایطِ مُناسبی هم  دیگر عالقه شود و او هنوز ازدواج نکرده باشد، و اگر هنوز هم به هم

 توانند در این باره باهم تصمیم بگیرند. فراهم باشد، آن موقع می
چنان تمایل ندارد که با  اش هم کرد که هنوز هم اختالفِ او با همسرش پابرجا است و زن میعلی تعریف 

آمدی داشته باشد. خبرِ دیگری که علی داشت مربوط به صمد و جالل  و پدر و مادر و خانوادۀ علی رفت
س ارج تماّهای گوناگونی با رُفقای سازمان در داخل و خ گفت که از طریق علی به او می شد. همسرِ می

ها از ماجراهای مربوط به  که، آیا آن ویژه این ها پُرسیده است. به گرفته و موضوعِ جالل و صمد را از آن
علی به ما در زندان پیغام  بیرون رفتنِ این دو نفر اطالّعی دارند یا نه؟ رُفقای سازمان هم از طریقِ همسرِ

الّعِ کاملی دارند. ظاهراً رهبریِ سازمان در خارج های مربوط به جالل و صمد اط دادند که از موضوع می
های بعدی و  در ماه ،٦٣از کشور اطالّعِ دقیق داشت که جالل و صمد پس از دستگیری در مهرماهِ سالِ 

دیگر، از زندان به  احتمالِ زیاد مُستّقل از یک کاری با پلیس، و به راهی و هم در هم ٦٤حتّا در اوایلِ سالِ 
کردند که دستگیر  گرفتند و وانمود می س میها گویا با رُفقای سازمانی تماّ شدند. آن می بیرون فرستاده

کیالتی رابطۀ مُجدّد ها ظاهراً توانستند با برخی از رُفقای سازمانی و محافلِ تش اند. در آن دوره، آن نشده
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زسازیِ تشکیالتِ سازمان ها در حالِ با کردند که در تهران و برخی از شهرستان وانمود می برقرار کنند؛
   ٥٥باشند. می

  ها و خبرها را به علی و من بعداً در این باره بیشتر باهم صُحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که این موضوع
العملِ رُفقا در زندان در این رابطه  شکلی برای رُفقای سازمانیِ خودمان در زندان طرح کنیم. عکس

ها را باور  شدند. بعضی هنوز هم این قضیّه سرد می لخبرها ناراحت و داز شنیدنِ این  مُتفاوت بود. برخی
ها هر چه که  العمل تفاوت بودند. عکس به آن کامالً بی  پذیرفتند. برخی هم نسبت کردند و نمی نمی
توانست چنین  رحمانه می های بی خوار با شکنجه داد؛ رژیمِ خون بود، تغییری درواقعیّتِ قضیّه نمی می

 ها وادار کند. کاری ی باتجربه و مُبارزی را به آن نوع همکادرها
 

٣٨ 
 از بندِ قرنطینه... "یثَمم"بازدیدِ 

راه با تعدادی پاسدار واردِ زیرِهشتِ بند شدند. اغلبِ ما او را  یکی از این روزها، فردی ریشو هم
شناختند، فوری دورش  که او را میکردیم، امّا زندانیانِ توّاب،  تفاوتی به او نگاه می شناختیم و با بی نمی

ا جمع شدند و شروع به چاپلوسی و خودشیرینی نمودند. معدودی از زندانیانِ سرِموضعی که او ر
طورِ  اهدِ بند بهحصار است. زندانیانِ مُج قزل ، مسئولِ زندانِ"یثَمم"گفتند که او  شناختند، می می

داخلِ سالُنِ بند دعوت کردند. تاکتیکِ زندانیانِ مُجاهد یثَم را برای صُحبت و مُذاکره به یافته م سازمان
 مسئوالنِ زندان واردِ مُذاکره شد؛ها را دُور زد و با خودِ  شود باید توّاب همواره این بود که تا جایی که می

یثَم صُحبت و مذاکرۀ مُستقیم طالیی استفاده کنند و با خودِ م خواستند از این فُرصتِ ها می بنابراین آن
سِ ٴاهلل مُنتظری و در خّطِ او است و در را یثَم از طرفدارانِ آیتشد که م ضمن، گفته می باشند. در داشته

 حصار قرار دارد.   قزل اصطالح اصالحات در زندانِ جُنبشِ به
راهِ خودش  زنیِ کوتاه و بررسیِ بند، به تهِ سالُن آمد و به پاسدارهای هم یثَم پس از گشتبه هر حال، م

ور داد که در زیرِهشتِ بند بمانند. تنها یک فردِ شخصیِ دیگری که ظاهراً مُنشی یا مُعاونِ او بود، دست
یثَم صُحبتِ کوتاهی کرد انتهاییِ سالُنِ بند جمع شدیم. مراهِ او بود. تمامیِ ما در نیمۀ  در سالُنِ بند هم

گاه چیست، و از این قبیل  ن و بازداشتکه چه تغییرهایی در زندان ایجاد شده است، فرقِ زندا دربارۀ این
تان را بکنید و  ندازید و زندگیشما زندانیان سرتان را پایین بی اگر"اش گفت:  ها. در پایانِ صُحبت مسأله
تان را بکشید و کارِ سیاسی و تشکیالتی نکنید، من تمامیِ امکاناتِ الزم را در اختیارِ شما  حبس

بسیار باز و نرم و سیاسی بود. در آخر هم گفت که اگر کسی سئوالی  در مجموع، برخوردِ او "گذارم. می
گو صورت  و وجواب و بحث و گفت داشته باشد، او جواب خواهد داد. سپس، حُدودِ یک ساعت سئوال

 گرفت.  
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کردند که تمامیِ  آهنگ، رویِ این مسأله تکیه می طورِ هم هایشان، به زندانیانِ مُجاهد در صحبت
ها گرفته شده، به دستِ ما زندانیانِ غیرتوّاب سپُرده شود. البتّه  بند باید از دستِ توّاب های مسئولیّت

حصار، مسئولیّتِ ورزش تماماً در دستِ خودِ  دانستند که در بندهای اصلی و بزرگ در قزل ها می آن
نوانِ توّاب های خودشان رویِ عُ زندانیانِ سرِموضعی است. به هر صورت، زندانیانِ مُجاهد در صحبت

ها  کُننده به موضوعِ توبه و خودِ پُرسش  یثَم را نسبتکیدِ بیش از اندازه، مٴکردند. این تا کیدِ زیادی میٴتا
کننده یا نظردهنده، البتّه اگر مُجاهد بود،  که، در هر مورد او از سئوال کرد، طوری تر می حسّاس

یعنی تو توبه "پُرسید:  یثَم میم "مُنافقین."داد:  دانی جواب میزن "؟اتهّامِ تو چیه"پُرسید:  می
تری  شُجاع و پُختهشدند. افرادِ  کننده مجبور به سُکوت می اغلبِ زندانیانِ مُجاهدِ پُرسش "؟ای نکرده

آقا، منظور از توّاب افرادی  حاج"دادند:  اللوند و فرشاد و غیره در چنین حالتی جواب میمانندِ حمزه ش
یادتان "یثَم این بود: حتّا در این موردها هم جوابِ م ".کنند کاری می ا شما همهستند که برای شما و ب

در مجموع، این تاکتیک و  ".اید کاری کرده راهی و هم نوعی با ما هم ای و به نرود که همۀ شما در دوره
 یثَم، در این شرایط، مُوفّق و کارساز نبود.ۀ برخوردِ زندانیانِ مُجاهد با منحو

که ما  کردند، مبنی بر این یثَم میای بحثِ حُقوقی با م بودند. دستهچپِ بند هم دو دسته زندانیانِ 
شما "داد:  یثَم در این مورد چنین پاسُخ میشوند. م وقی داریم که رِعایت نمیعنوانِ زندانیِ سیاسی حُق به

ا فرمانِ امام و با دیدِ حُکومتِ اسالمی، حقّ و حُقوقِ خاصّی ندارید. حُکومت ب از نظرِ اسالم و زندانِ
. مین کنیمٴها را تا مکان باید آنگرفته است که ما تا حّدِ ا اسالمی و انسانی، برای شما حُقوقی در نظر

کنیم و در آینده هم مُطمئناً شرایط و امکانات بهتر  سبی این کار را میطورِ ن البتّه در حالِ حاضر به
یثَم و یا هر مسئولِ گو با م و اعتقادی به بحث و گفت گونه ها هم، هیچ دستۀ دیگری از چپ ".خواهند شد

 دیگری نداشتند.
درنهایت، بعضی از زندانیان بحث را به موضوعِ ورزش کشاندند و پُرسیدند که چرا ما باید مجبور باشیم 

 شما هیچ اجباری برای این کار ندارید"یثَم در جواب گفت: دی که دوست نداریم ورزش بکنیم؟ مبا افرا
ها خواهم گفت که خودشان  و باید افتخار کنید که برادرانِ توّاب بخواهند با شما بازی کنند. من به آن

، ١یثَم از موضعی که انصاری، مسئولِ واحدِ درواقع، م ".ورزش کنند و شما هم ورزشِ خودتان را بکنید
یثَم شدند و فوری این قضیّه را عِ مها مُتوجّهِ تغییرِ موض بچّهکرد.  نشینی می قبالً اعالم کرده بود، عقب

در این مورد، من با "یثَم گفت: شود؟ م گاهی چه می ۀ ورزشِ صُبحپِی گرفتند و سئوال کردند که قضیّ
گاهی نمانید،  کنم تا ایشان راهِ حّلِ مُناسبی پیدا کنند که شما از ورزشِ صُبح آقا انصاری صُحبت می حاج

زند و هم هزینۀ بهداری و درمانِ زندان را  ستیِ شما صدمه میه تندُرماندنِ شما از ورزش، هم بچون باز
 داد.   رسید که او در این مورد هم نرمشِ زیادی نشان می به نظر می ".برد باال می

حصار این بود که مسئولیّتِ ورزش را به دستِ خودِ  قزل درواقع، در این زمان سیاستِ زندانبان در زندانِ
بدهد. این کار را قبالً در بندهای اصلیِ زندان کرده بودند. البتّه زندانبان  زندانیانِ سرِموضعی

ها  اند. آن ها با مُبارزه و مُقاومت این حقّ را به دست آورده خواست زندانیان تصّوُر کنند که آن نمی
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صه، که چنین کاری را بکند. خُالخواستند روشن باشد که این خودِ زندانبان است که تصمیم گرفته  می
ه و کتاب، که وعده داد که روزنام تنها قول داد که موضوعِ ورزش و هواخوری را حلّ بکند بل یثَم نهم

 آموزان، هم در اختیارِ بند قرار داده بشود. برای دانش های درسی ویژه کتاب به
 

٣٩ 
 گرفتنِ مسئولیّتِ ورزشِ بند...

مسئولِ بند را به بیرون صدا زد. وقتی او برگشت، انصاری، همان روز یا روزِ بعد، محمود طاهریِ توّابِ 
باید زیرِ نظرِ فردِ مسئولی باشد که  گاهی  آقا انصاری فرمودند که ورزشِ صُبح حاج"چنین گزارش داد: 

زندانیان و هم خودِ ایشان آن شخص را قبول داشته باشند. ایشان خواستند که شما زندانیان  هم تمامیِ 
عنوانِ مسئولِ ورزشِ بند انتخاب کند.   ها را به تان مُعرّفی کنید تا او یکی از آنسه نفر را از بینِ خود

های شما هم، پس از انتخابِ مسئولِ ورزش، تدریجاً رسیدگی  ضمن گفتند که به بقیّۀ خواست در
 ود و طبعاً تحتِ فشار وهای قبلیِ خودش ب نشینیِ انصاری از موضع درواقع، این نشانۀ عقب ".کنند می

رفت. در شرایطِ بندِ قرنطینه، این قطعاً پیروزیِ بزرگی برای ما بود.   یثَم زیرِ بارِ این قضیّه میخواستِ م
نهادِ انصاری، طبقِ معمول، بسیار مُتنوّع بود. تعدادی مُعتقد  به این پیش  العملِ زندانیان نسبت عکس

کنیم که ما خودمان یک نفر را انتخاب و به  باید اعالم د به این خواستِ انصاری تن بدهیم؛بودند که نبای
او مُعرّفی خواهیم کرد، وگرنه، به نظرِ این افراد، کار و روشِ انصاری نوعی اقدامِ انتصابی به حساب 

آمد. بسیاری در بند، از جُمله خودِ من، مُعتقد بودیم که چون هر سه نفر را ما خودمان انتخاب و  می
عنوانِ مسئولِ ورزش اعالم کند.  ها را به یک از آن مُهّم نیست که انصاری کُدامکنیم، بنابراین،  مُعرّفی می

خشخاش  به    آوردی بزرگ هستیم، نباید متّه کردیم که در این شرایطی که در حالِ کسبِ دست فکر می
بینِ  کردیم که نباید فُرصتی به انصاری داد تا او در هدفِ پلیدش، که اختالف انداختن بگذاریم. فکر می

 ما است، مُوفّق شود.  
باالخره پس از چندین ساعت بحث و جدل، درنهایت اکثریّتِ بزرگی از زندانیان با نظرِ دوّم مُوافقت 
کردند؛ قرار شد که ما سه نفر را انتخاب و به انصاری مُعرّفی کنیم. تصمیم در بند این بود که سه نفر از 

سیاسی و  توجّه به وابستگیِ سئولیّتِ ورزشِ باشند، بدونِکارانِ بند را که خودشان داوطلبِ م ورزش
 "رامین"ها(،  ای ها، انتخاب و مُعرّفی بکنیم. سه نفر در بند داوطلب شدند: منوچهر )از توده تشکیالتیِ آن

ها کاندیدهای سه طیفِ عُمده در بند بودند:  )از مُجاهدین(؛ درواقع، این "مُحسن"اقلیّت(، و  )از فداییانِ
های فدایی  آذر، راهِ کارگر، فداییان اقلیّت، دیگر گروه ١٦ها ) فداییان  اکثریّتی، طیفِ چپ-ای فِ تودهطی

طورِ کّل، اغلبِ زندانیانِ چپ با انتخابِ هریک از این سه نفر  (، و مُجاهدین. به٣های خّطِ  و چپ، و گروه
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دادند که یک نفر از  عاً ترجیح میمُشکلی نداشتند. زندانیانِ مُجاهد و برخی از زندانیانِ چپ طب
 این مسئولیّت را به عُهده گیرد.   "خودشان"

قرار شد که این سه نفر را به محمود طاهریِ توّاب مُعرّفی کنیم تا او به اطالّعِ انصاری برساند، امّا در 
درِ بند را بزنیم رو شدیم. زندانیانِ مُجاهد اصرار داشتند که خودمان  همین کارِ ساده هم با مُشکلی روبه

توانستیم  و قضیّه را به پاسدارِ بند و انصاری اطالّع دهیم. البتّه این کار اصالً عملی نبود، چراکه ما نمی
خودسرانه به زیرِهشت و به پُشتِ درِ بند برویم. بنابراین، کلّی انرژی و وقت صرف شد تا سرانجام 

هری اقدام بکنیم. زندانیانِ مُجاهدِ بند رویِ محمود زندانیانِ مُجاهد پذیرفتند که از طریقِ محمود طا
طاهریِ توّاب بسیار حسّاس بودند. او زندانیِ مُجاهدی بود که توّابِ خطرناکی شده، و گویا در زمانِ حاج 

 ویژه به زندانیانِ مُجاهد، زده بود.   های زیادی به زندانیان، به داوود رحمانی ضربه
محمود طاهری به پاسدارها دادیم. شب انصاری هر سه نفر منتخبِ ما را  به هر حال، اسامی را از طریقِ
شان را  ها دربارۀ مسئولیّتِ ورزش صحبت کرد و نظر و روشِ کارِ هرکدام صدا زد، ظاهراً جُداگانه با آن

تو ": جا به منوچهر گفت جویا شد. روزِ بعد، از میانِ این سه نفر او فقط منوچهر را دوباره بیرون بُرد، آن
گاهی را به عهده خواهی داشت که باید  مسئولِ ورزشِ بند هستی.  اوال،ً مسئولیّتِ دویدن و نرمشِ صُبح

عنوانِ مسئولِ  های هواخوریِ روزانه هم، به ثانیاً، در ساعت ؛های زندان پیش ببری در چهارچوبِ ضابطه
همه را در استفاده از هواخوری در  ورزش، تو اختیارِ تعیینِ نوعِ ورزش و تقسیمِ وقت و رعایتِ حقوقِ

دست خواهی داشت. هرکس آزاد است با هرکسی که دوست دارد بازی بکند یا نکند، امّا از وقتِ 
 ".یافته برای بازیِ فوتبال یا والیبال، همه باید بتوانند به میزانِ مُساوی استفاده کنند هواخوریِ اختصاص

اری مسئولیّتِ ورزشِ بند را به من واگذار کرد و من هم آن را انص"منوچهر به بند برگشت و اعالم کرد: 
با اعالمِ پذیرشِ مسئولیّت از طرفِ منوچهر، ناگهان اعتراضِ شدیدی در بند علیهِ تصمیمِ او  ".پذیرفتم

راه اُفتاد. زندانیانِ مُجاهد و بخشی از زندانیانِ چپ به شکلی که منوچهر مسئولیّت را پذیرفته بود 
گاه پس از گرفتنِ  گشت، آن بایست ابتدا به داخلِ بند برمی گفتند که منوچهر می اشتند. میاعتراض د

معنا  کرد! به نظرِ بسیاری از ما، این حرف بی توافُقِ زندانیانِ بند پذیرشِ مسئولیّت را به انصاری اعالم می
کند.  طِ انصاری مُوافقت میبود. بند قبالً تصمیم گرفته بود که با انتخابِ هرکدام از آن سه نفر توسّ

یید از زندانیانِ بند ٴیِ تاٴشده، قبل از پذیرشِ مسئولیّت، دوباره را انتخاب بنابراین، نیازی نبود که فردِ
 بگیرد.  

ای را انتخاب کرده بود،  واقعیّت این است که تعدادی از زندانیانِ بند، حاال که انصاری کاندیدِ توده
زید که اختالف و گُ اولیّه بزنند. انصاری هم احتماالً منوچهر را آگاهانه برمیخواستند زیرِ توافُقِ  می

شکافی در صفِ زندانیانِ سرِموضعیِ بند ایجاد کند تا نیرو و انرژیِ ما بیهوده تلف شود. درعمل 
فت. خُردکُنیِ بُزرگی در بند راه اُفتاد و قضیّه رنگِ کامالً سیاسی به خود گر طور هم شد و اعصاب همین

انِ مسئولِ ورزش عنو زندانیانِ مُجاهد و بخشی از زندانیانِ چپ اعالم کردند که با انتخابِ منوچهر به
کردند، بقیّۀ زندانیان هم مُتقابالً  چون این دسته از زندانیان موضوع را سیاسی می مُوافق نیستند.
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ت ندارد. منوچهر اعالم کرد مسئولیّ منوچهر را قانِع کردند که اعالم کند، او دیگر تمایُلی به گرفتنِ آن
که به انصاری اطالّع خواهد داد که چون او موردِ پذیرشِ تعدادی از زندانیانِ بند نیست، بنابراین، 

ها کارساز بود. طیفِ مُخالفِ منوچهر نگران شدند  تواند مسئولیّتِ ورزش را بپذیرد. این تاکتیکِ بچّه نمی
نیمت را غتواند مسئولیّت را بپذیرد، امکان دارد انصاری فُرصت  که نمیکه اگر او به انصاری اعالم کند 

 شُمرده و کُالً از دادنِ مسئولیّتِ ورزش به ما زندانیان مُنصرف شود.  
خُردکُنی، باالخره همه در بند پذیرفتند که منوچهر مسئولِ ورزشِ بند باشد. بعضی از  بعد از کلّی اعصاب

کاری با  را به هم ،شدۀ دیگر یم که او رامین و مُحسن، دو کاندیدِ مُعرّفیکرد ما به منوچهر توصیه می
خودشان کارها را تقسیم کردند.   ها  هم پذیرفتند و بینِ ها دعوت کرد و آن خودش دعوت کند. او از آن

گاهی و هم ورزش و بازی در هواخوری، سروسامانی پیدا کردند. منوچهر و  سرانجام هم ورزشِ صُبح
دادند و ورزش و  های فوتبال یا والیبال ترتیب می هایش برای اوقاتِ هواخوریِ روزانه مسابقه نمُعاو

گرفت. مسئولیّتِ ورزش و هواخوری  طورِ مُرتّب انجام می گاهی هم با شرکتِ بسیاری افراد به نرمشِ صُبح
 حاال کامالً در دستِ خودمان بود.

 
٤٠ 

 جُمهوریِ اسالمی... اسیرِ جنگی در عراق، زندانیِ سیاسی در
توانستیم هر دو هفته یک بار از خانواده پولِ اندکی  تر شدنِ برنامۀ مُالقات، حاال اغلبِ ما می با مُنظّم

زندان میوه  "روشگاهِف"شد. اگر  وبیش بهتر می داشت کمها  سلّولبگیریم؛ به این ترتیب، وضعِ مالیِ همۀ 
روشگاه غذایی معموالً از ف یم. برای کمکه اندازۀ کافی بخرتوانستیم ب آورد، حاال دیگر می و سبزی می

ریدیم. خ پیاز و ماست و خُرما و انجیر و تُنِ ماهی، و گاهی هم شیرِ پاکتیِ کوچکِ پاستوریزه و حلوا می
ها  خانواده بود. برگ  م عبارت از کلمو سبزی ه "فروت گریپ"روشگاه معموالً در این زمان، میوۀ فصلِ ف

دادند.  زندان هم کمی کره می گیِ و در جیرۀ هفته ،آوردند و پودرِ شیرِخُشک هم برایمان می گاهی نبات
 کردیم.   ، از این موّاد استفاده می"شیرینی"یا  "خامه"در تهیّۀ 

مِ خام برای کِ ما هم کم شده بود، خوردنِ کلها تعطیل و فعالیت و تحرّ زمانی که هواخوری برای هفته
پیچۀ  لزدم، ناگهان درد و د قدم میآفرین شد. روزی در سالُنِ بند  ز جُمله خودم مُشکلبسیاری در بند ا

شویی رساندم. پس از  سُرعت به دست ام احساس کردم. خودم را به کمشدیدی را در بخشِ پایینیِ ش
نی را پیچه و فشارِ ناگها لروزهای بعد هم گاهی همین حالتِ دقضای حاجت، حالتِ عادّی داشتم امّا در 

هداری رفتن برای بندِ ندان قرار بدهم. روزی که نوبتِ بهداریِ زام را در لیستِ ب مجبور شدم اسم داشتم.
هداریِ واحد در فرستاده شدم. ساختمانِ ب ١هداریِ واحدِ اه با چند نفرِ دیگر، من هم به بر ما بود، هم

واظبت و آمد تا مُ راهِ زندانیانِ بیمار می والً همهداریِ بند هم معمنِ مُالقات بود. توّابِ مسئولِ ببغلِ سالُ
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هداری رسیدیم، او با پاسداری دمِ درِ بهداری ماند و داخلِ اُتاقِ انتظار نشد. در کُنترل بکند. وقتی به ب
رفتیم. در این زمان  می هدارینویسی به دیدارِ پزشکِ ب از اسم کردند و پس یکی صدا می جا، ما را یکی آن

بود. برخوردِ  هم رو و بداخالق شتو ز  کوتاه که فردی قد توّابی بود ایِ اریِ واحد، زندانیِ تودههددُکترِ ب
خوب و جالبی هم با زندانیانِ سرِموضعی نداشت. ظاهراً ده سال حُکم داشت و نهایتِ سعیِ خودش را 

 کرد تا با گرفتنِ تخفیف و عفو هرچه زودتر آزاد شود.   می
مطّبِ دُکتر رفتم و وضع و ناراحتیِ خودم را تشریح کردم. او پس از مُعاینه گفت  نوبتِ من که شد، تویِ

یعی در زندان بود که دراثرِ ام. کولیت عارضۀ بسیار شا )ورمِ رودۀ بُزرگ( شده "کولیت"که مُبتال به 
کتر دستور کرد. دُ های دیگری بُروز می سِ مُداوم و غذای بد و محدودیّتِ فعالیت و تحّرُک و عاملاستر

مِ خام( و کره و غذای چرب و غیره خودداری وّادِ خامِ سنگین )مثالً کلداد که برای مدتّی از خوردنِ م
کرد که ماستِ زیادی بخورم. یکی دو نوع دارو هم به من داد. برای اطمینان از  چنین توصیه  کنم. هم

بی سببِ این ناراحتیِ من نگلی یا میکرُت تا بفهمد که آیا اعلّت و عاملِ عارضه، آزمایشِ مدفوع هم نوش
 شده است یا نه؟  

بُردند. از  ١گی به بند برگشتیم. فردا دوباره مرا صدا زدند و به زیرِهشتِ واحدِ  پس از معاینه، همه
به  ١جا جمع کرده بودند. باالخره، ما را با یک ماشین از واحدِ  بندهای مُختلف هم افرادِ دیگری را در آن

هداریِ مرکزی در آن واحد، که صف کردند و به ب ما را به ،٣رساندند. در زیرِهشتِ واحدِ  ٣واحدِ 
بعداً ما را به آزمایشگاهِ زندان هم در آن قرار داشت، بُردند. در کُریدورِ واحد رو به دیوار مُنتظر بودیم تا 

از مسئوالنِ سالُنِ مُالقاتِ  تر، یکی طرف هداریِ مرکزی ببرند. مُتوجّه شدم که کمی آنداخلِ ساختمانِ ب
خوب، پدرتان "کرد:  گو است. از این کودکان سئوال می و با دو کودکِ خُردسال در حالِ گفت ٣واحدِ 

ها جوابِ منفی دادند. او چندینِ سئوال دیگر هم از این  آن "؟چیزی به شما نداد که به کسی بدهید
اش  ازرسی نمود تا مُطمئن شود که چیزی در بدنکودکان کرد، و سپس بدنِ پسربچّه را با دست کمی ب

ها ظاهراً از اُتاقِ مُالقاتِ حُضوری با  جاسازی نشده باشد. امّا او به بدنِ دُختربچّه دستی نزد. این بچّه
هایشان،  ها به خانواده بچّه شان بیرون آمده بودند و پاسدارِ مسئولِ مُالقات، قبل از تحویلِ پدران

یا مالتی در زیرِ لباسِ  ها نگفته و ود که پدرانِ زندانیِ این کودکان مطلبی به آنخواست مُطمئن ش می
 نهان نکرده باشند.ها پ آن

رفت فرستادند. مرا هم روانۀ  هداری بُردند و هر زندانی را به بخشی که باید میباالخره، ما را به داخلِ ب
ز زندانیانِ توّابِ وابسته به حزبِ توده بود. او آزمایشگاه کردند. مسئولِ آزمایشگاه هم در این زمان یکی ا

که کارم تمام شد،  صُحبتِ کوتاهی با من کرد و بعد ظرفی برای دادنِ نمونۀ مدفوع به من داد. پس از آن
شوم. من تنهایی در اُتاقِ انتظار نشستم. بعد  ١مرا در سالُنِ انتظار نشاند تا مُنتظرِ بقیّۀ زندانیانِ واحدِ 

لِ دستِ من نشاندند. این زندانی یرون آوردند و در بغهداری بناآشنا را هم از بخشی از ب دانیِیک زن
اش چیست؟ زندانی کمی  وسالِ خودم بود. طبقِ معمول، در فُرصتی از او پُرسیدم که اتهّام سّن تقریباً هم

ام  پُرسید که اتهّاممُتقابالً او هم از من  ".ش هستممن افسرِ ارت"دوُروبر را بررسی کرد، بعد گفت: 
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آذر هستم، پانزده سال محکومیّت دارم، از بندِ قرنطینۀ واحدِ  ١٦خلقِ  با فداییانِ"چیست؟ جواب دادم: 
کند، و از  جا چه می بعد هم من پُرسیدم که او این "جا ما حُدودِ بیش از صد نفر هستیم. ام، و آن آمده ١

 کُجا آمده است؟  
در نبردی برای فتحِ خُرمّشهر در مرزهای جنوبیِ کشور  ٦١در سالِ "کرد: گاه چنین تعریف  زندانی آن

گاهی بُردند و از من بازجویی کردند. حسابی  ها مرا به بازداشت به اسارتِ نیروهای عراقی درآمدم. آن
جا  آن ام کردند و پدری از من درآوردند. باالخره، پس از مدتّی مرا به اُردوگاهِ اُسرا مُنتقل کردند. شکنجه

ام راحت بود، چراکه با دیگر اُسرای ایرانی بودم. با این حال، همۀ ما شرایط و روزگارِ بسیار  حدّی خیال تا
به یک بیماریِ عجیبی مُبتال  ٦٢گذراندیم. از بدِ حادثه، من در سالِ  های عراق می سختی را در اُردوگاه

ها البتّه اهمیّتِ زیادی به این  بیُفتم. عراقی روز الغرتر شوم و به حالِ مرگ شد روزبه شدم که سبب می
گانِ صلیبِ سُرخ برای نخستین بار از اُردوگاهِ ما  وقتی نماینده ،٦٣دادند. در سالِ  ها نمی نوع مسأله
کردند، نامِ مرا هم در لیستِ اُسرای پیر و نوجوان و مریض و مجروح قرار دادند. باالخره، در  بازدید می

ها مُبادلۀ تعدادی از اُسرای جنگی در یکی دو نوبت صورت گرفت، در یکی از این  آن از طریقِ ٦٤سالِ 
حال بودم، و فکر  توانی تصّور کُنی که تا چه اندازه خوش موردها من هم به ایران تحویل داده شدم.  نمی

 شانس هستم.  قدر خوش کردم  که من چه می
ها را مُستقیم به اُردوگاهِ  گرفت، آن ان اُسرا را تحویل میوقتی دولتِ ایر"اش ادامه داد:  زندانی به صُحبت

آوردند که برای چنین موردهایی کاری  طورِ کُلّی بازجویی به عمل می بُرد. از همه به مخصوصی می
ها مرا از دیگر اُسرا جُدا کردند و به بازجویی از من ادامه دادند.   معمول است،  امّا بعد از این مرحله، آن

یافت. پس از مدتّی، دیگر  کردند و رفتارشان هم تدریجاً تغییر می های مشکوکی از من می ئوالکم س کم
ها منِ  ها مشکوک بودند که چرا عراقی کردند. ظاهراً، آن رسماً بازجوییِ اطالّعاتی و سیاسی از من می

کردم و با چه  جا چه می پُرسیدند که در آن اند؟ خُالصه، مُرتّب از من می نسبتاً جوان را مُبادله کرده
ها؟ باالخره، شروع به زدن  نارتباط بودم، و از این قبیل داستاکاری داشتم، آیا با مُنافقین در  کسانی هم

  ʻهایی داشتی؟ های دیگر چه ارتباط جا با مُنافقین یا با گروهک آنۥپُرسیدند:   و شکنجۀ من کردند، می
ها مرا شکنجه  ها اسیر شدم، عراقی در جنگِ علیهِ عراقی ها! من انصاف بیۥزدم:   اش داد می من همه

ها گوش به  امّا آن  ʻکنید؟ دهید؟  آخر چرا این معامله را با من می کردند و حاال هم شما مرا شکنجه می
کردند. درنهایت، وقتی مُتوجّه   وپار دادند. بعد هم مرا به تخت بستند و شکنجه دادند، مرا لت من نمی

ازجوها به چیزی برای اعتراف کردن ندارم، باالخره دست از سرم برداشتند. با بالیی که بشدند که من 
دیدند که مرا آزاد  ها دیگر مصلحت نمی کردم، آن فرتی که من از رژیم پیدا میآوردند، و با ن سرم می

تراشیدند. اخیراً خودم بروم. مرا دادگاه بُردند و هفت سال محکومیّت برایم  کنند تا دنبالِ کار و زندگیِ
احوال و  که فقط زندانیانِ مریض ٣در واحدِ  ٥حصار مُنتقل شدم، و در بندِ  گاهِ سپاه به قزل از بازداشت
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ر عراق گرفتم، مُبتال هستم. در ای که د برم. من هنوز هم به آن بیماری سر می  پیر در آن هستند، به
دستِ که، من توانستم از  عذاب است. خُالصه این ام هم از دستِ رژیمِ ایران در سم و روحعینِ حال، ج

برم، ولی مُطمئن نیستم که بتوانم از دستِ این جماعتِ ایرانیِ خودمان ها جانِ سالم به در ب عراقی
   ".ام را نجات بدهم جان

گی  توانستم به او بگویم؟ فقط سعی کردم که روحیّۀ او را کمی تقویت کنم. گفتم که ما همه من چه می
باید روحیّۀ خودمان را باال نگه داریم تا بتوانیم در این  درد هستیم و  دوش و هم این ماجراها همدر 

زنده بمانیم. به هر صورت، باالخره مرا به واحدِ خودمان و به بندِ قرنطینه  جهّنمِ جُمهوریِ اسالمی 
ی به حالِ او افسوسِ فراوان گ برگرداندند. من داستانِ این زندانی را برای دیگران هم تعریف کردم. همه

گاه با  سوخت. زندانی کشیدن برای افرادی نظیرِ او که شاید هیچ لمان برایش میخوردیم، واقعاً د می
گامی هم کرده بودند، و فقط از بدِ حادثه  راهی و هم ها هم بسا با آن رژیم از درِ مُخالفت درنیامده و چه

 بود. تر و دُشوارتر می قدر پیچیده تی که چهراس شدند، به دستگیر و شکنجه و محکوم می
هداریِ بند تعدادی از جُمله مرا به زیرِهشتِ بند بُرد تا دارویِ ما را های عصر، توّابِ مسئولِ ب طرف

هداریِ بند معموالً دارو را تحویلِ مسئولِ بنوشت،  تحویل دهد. وقتی دُکتر در زندان دارو برای کسی می
ر داروخانۀ بند نگهداری کند. او هرروز عصر فقط دارویِ روزِ بعد را  به هر زندانی دادند تا او آن را د می

اشد: یکی خواستند که مقدارِ زیادی دارو در اختیارِ خودِ زندانیان ب داد. به چند دلیل نمی تحویل می
نند احیاناً استفادۀ خواستند زندانیان نتوا که، می تالفِ دارو جلوگیری کنند. دوّم ایناصطالح ا که، از به این

حتمالی از دارو برای خودکُشی بود که اش جلوگیری از استفادۀ ا لِ اصلیامّا دلی از داروها بکنند.دیگری 
که احتمالِ خودکُشی در زیرِ  بود. با آن ر میین دوران چنین اتفّاقی بسیار نادالبتّه در این زندان و در ا

حصار  جا مانندِ قزل ار باالتر بود، امّا سیاستِ تحویلِ دارو در آنگاهی مانندِ اوین بسی بازجویی در بازداشت
 نبود.  

هداری و بعد هم به آزمایشگاه آمده بود. توّاب، روزِ قبل با ما به ب نیمهبُریده و  ایِ ناپلئون، زندانیِ توده
اراحتیِ شما ن"گرفت. ناپلئون از من پُرسید:  حاال او هم در زیرِهشت داروی خودش را داشت تحویل می

ها است کولیت دارم.  من مُدّت"در جواب گفت:  ".ام ظاهراً به کولیت مُبتال شده"جواب دادم:  "؟چیه
شدّت  ام و به موروئید( گرفتهز آن هم دارم.  اخیراً بواسیر )هتر ا چیزِ زیاد مُهمّی نیست. من مُشکلی بُزرگ

شویی  ره، در آن بندِ شلوغ و با آن توالت و دستدیدم که ناپلئونِ بیچا روزهای بعد می ".در عذاب هستم
اخلِ حمّام در تشتی پُر از آبِ ولرمِ حاویِ مادّۀ شدّت آلوده و کثیف، روزی یکی دو نوبت در د و حمّامِ به

ریزی  نشست تا شاید بتواند جلویِ تشدیدِ بواسیر و درد و احیاناً عُفونتِ ناشی از خون کُننده می دّعُفونیض
ها دمخور بود، تعدادی از زندانیانِ سرِموضعیِ بند در پُشتِ سر او را  که کمی با توّاب به دلیلِ آنرا بگیرد. 

  ".اش زده بیرون ناپلئون زیرِ فشارِ مُبارزه، پیزی"گفتند:  کردند و می مسخره می
کردم، چراکه  بیشتری پیدا می ر و غیره درواقع در زندان آشناییِهایی مانندِ کولیت و بواسی من با عارضه

ها در زندان بودند. فشار و استرسِ روحیِ بیش از حّد، عدمِ  ترین بیماری های گوارشی شایع ناراحتی
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ویژه در دورانِ انفرادی و زیرِ بازجویی، تغذیۀ وحشتناک در زندان، و برخی عواملِ دیگر از  تحّرُک به
عده، یبوست، ورمِ روده و کولیت، و بواسیر و مو انگلی و غیره باعثِ ناراحتیِ های میکرُبی  گی جُمله آلوده

جامیدند.  ان یِ داخلی و عُفونت و غیره هم میریز ها به خون شدند. در ادامه، اغلبِ این ناراحتی غیره می
شد.  بایست که با عملِ جرّاحی درمان می شد، درنهایت می موقع جلوگیری و معالجه نمی بواسیر اگر به

 گیرند. زندانیان درنهایت بواسیر می ودند که تقریباً پنجاه درصدِدُکترهای زندان مُعتقد ب
کرد: در آن شرایطِ وحشتناکِ زندان، از یک طرف او  ای در تناقُضِ عجیبی گیر می زندانی ازلحاظِ تغذیه

ر ارِ یبوست و احیاناً بواسیدار بخورد تا دُچ خواست موّادِ خام و میوه و سبزی و حُبوبات و مواّدِ سبوس می
افزایشِ اسید،  ای مانندِ ای و روده های معده از طرفِ دیگر، در برخی افراد چنین موادّی ناراحتی نشود؛

دادند که این زندانیان از  کردند و بنابراین دُکترها دستور می و غیره را تشدید می زخمِ معده، کولیت
کرد که بهترین  ، به او توصیه میها پرهیز بکنند! برادرِ بابک زهرایی، که گویا پزشک بود خوردنِ آن

گردان است! خُالصه،  چنین تُخمۀ آفتاب درمان برای کولیت فعالیتِ ورزشی، خوردنِ ماست، و هم
 گردان خریدیم و اُفتادیم به خوردنِ آن. بسیاری در بند از جُمله خودم تُخمۀ آفتاب

زن  کرد تزریق کند. این آمپول جویز میهایی را که دُکتر برای افراد ت آمد تا آمپول گاه شخصی به بند می
ای بود. گویا در زمانِ شاه به سازمانِ مُجاهدینِ خلق، و بعد هم به بخشِ  ظاهراً زندانیِ باسابقه

جوی پزشکی بود، مدتّی را  لنینیستِ مُجاهدین پیوسته بود.  او که ظاهراً در آن زمان دانش-مارکسیست
وریِ اسالمی، در رابطه با سازمانِ پِیکار بازداشت و شکنجه و شاه مانده بود. در جُمه هم در زندانِ

 پرداخت. زنی می محکوم شده بود. ظاهراً توّاب بود و در زندان به کارِ آمپول
 

٤١ 
های زبانِ فرانسه را تمرین کنیم. او از دستِ خودش  اصطالح درس زدیم تا به روزی باز با یاور قدم می

توانست  ماتی، هنوز هم حتّا نمیهای مُقدّ دو سه هفته تمرینِ درسخیلی عصبانی بود چراکه پس از 
ستی صرف کند. من موضوع را عوض کردم و قضیّۀ دُر های حال و گذشته به در زمان های معمولی را علف

مانده از آن  اوین بود را پیش کشیدم؛ پُرسیدم که زندانیانِ مُجاهدِ زنده سعادتی و دورانی که او در زندانِ
صت در زندان نبود امّا کنند؟ یاور خودش در سالِ ش می  فاوین چه تعری ن، دربارۀ سعادتی و زندانِدورا

سعادتی و تعدادی از زندانیانِ مُجاهد را "کرد:  گونه یاد می از قولِ دیگر زندانیانِ مُجاهد از آن دوره این
یِ خردادِ  یک بود و ظاهراً قبل از سیشمارۀ  سلّولِداشتند. گویا سعادتی در  می  در یک بندِ انفرادی نگه

ی نُفوذی که در آن بند هم امکاناتِ نسبتاً خوبی هم در اختیار داشت. از طریقِ یکی از پاسدارها ٦٠سالِ
ضمن،  کرد. در داد، سعادتی خبرهای مربوط به سازمان و دیگر زندانیان را دریافت می شیک میگاهی ک

 ،٦٠یِ خردادِ سالِ  س بود. بنابراین، تا قبل از سیر زندان در تماّاز همین طریق هم با دیگر زندانیان د
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داشت. سعادتی در چهارچوبِ بینش و مشی و  ی اوین نقشِ مُهمّ دایتِ زندانیانِ مُجاهد در زندانِدر ه
 دهیِ کامالً کُمونی و سازمان سیاستِ آن زمانِ سازمان، به انضباطِ آهنین و میلیشیایی و زندگیِ

زندانیانِ مُجاهد مُعتقد بود. زندانیانی که چنین آموزش و تعلیمی در آن دوره دیده بودند، بعد  جانبۀ همه
کردند که این طرزِ تفّکرُ و مشیِ زندگی و مُبارزه را در بینِ کّلِ زندانیانِ  سعی می ٦٠یِ خردادِ  از سی

ای است که در حالِ حاضر  مُجاهد رایج کنند. حاصلِ آن همین تفّکر و مشی و منشِ زندگی و مُبارزه
 .کنند ترین نیروی سیاسیِ زندان، از آن پیروی می عنوانِ بزرگ زندانیانِ مُجاهد، به

رُخ  ویژه انفجار در حزبِ جُمهوریِ اسالمی و به ٦٠یِ خردادِ  های سی زمانی که درگیری"یاور ادامه داد: 
اسیرِ مُجاهدین، از جُمله سعادتی، را در  جویی بالفاصله کادرها و اعضای اصلیِ داد، رژیم برای انتقام

اوین داشت. یکی از  همان روزهای اوّل اعدام کرد. سازمان در این زمان ظاهراً چند نُفوذی در زندانِ
یت یافت که در مورّٴای، که ظاهراً پاسدارِ مُحافظِ کچویی یا الجوردی هم بود، ما ها به نامِ کاظم افجه این

رورِ انقالبی بکند. او در تاریخِ ها را ت رِ هم جمع شوند، آناوین دوُ سئوالنِ زندانِای که قرار بود م جلسه
ور شد و شروع به  ماه در فُرصتی مُناسب به جلسۀ الجوردی و گیالنی و کچویی حمله هشتمِ تیر

لم تیراندازی کرد. در این حمله فقط کچویی کُشته شد، امّا گیالنی و الجوردی شانس آوردند و جانِ سا
کردند، در مُحوّطۀ اوین هم  ای گویا الجوردی و گیالنی را، که از اُتاقِ جلسه فرار می به در بُردند. افجه
ها نشد. سپس، دست به فرار زد تا  تیراندازی کرد، امّا مُوفّق به کُشتنِ آن  ها طرفِ آن دنبال نمود و به

دنبالِ این اتفّاق،  ربِ گلوله از پا درآوردند. بهضامّا پاسدارهای دیگر او را به  بتواند از اوین خارج شود،
ها و اطالّعاتِ جدید رو شد، و  موجِ دیگری از شکنجه و کُشتارِ زندانیانِ مُجاهد راه اُفتاد، بسیاری رابطه

 شان را از دست دادند.  تعدادِ زیادی هم جان
اران زندانیِ مُجاهد بود. زندان نظم و اوین پُر از هز زندانِ ،٦٠یِ خردادِ  پس از سی"یاور در ادامه گفت: 

یِ گیالنی و ٴرورِ مُطلقی بر آن حاکم بود. هیچ قانونی جُز رایبِ زیادی نداشت و جّوِ وحشت و تترت
الجوردی و دیگران در زندان موجود نبود. گیالنی برای کُشتار و تصفیۀ کاملِ زندانیانِ مُجاهد و مُحارب 

کردند و روزانه  و فتوا داشت. عواملِ رژیم تقریباً همه را شکنجه میو مُرتّد، از شخصِ خُمینی حُکم 
در  ٤کشیدند. در پُشتِ بندِ قدیمِ شمارۀ  سپُردند و یا باالی دار می های آتش می تعدادِ زیادی را به جوخه

رغمِ مُقاومت و  ، علیکردند. این کُشتار و شکنجه ران میاوین، هر صُبح زندانیانِ زیادی را تیربا
نظیرِ زندانیان، درنهایت کارِ خودش را کرد؛ زندانیان تدریجاً به بازبینی و بازاندیشیِ  گیِ بی گذشته زجانا

باالخره خّطِ  ،٦٠ها پس از خُردادِ سالِ  پرداختند. ماه های خودشان می ها و موضع سیاست و تاکتیک
آمد، خودِ زندانیان  داخلِ زندان می که این خّط از بیرون به نشینیِ تاکتیکی در زندان رایج شد. این عقب

خواست آن را شایع کند، به نظرِ من چندان اهمیتّی ندارد. به هر حال،  رسیدند، و یا رژیم می به آن می
شان بود.  گرفتند، خّطِ توبۀ تاکتیکی برای حفظِ جان خّطی که هوادارانِ سازمانِ مُجاهدین در پیش می

داشت امّا  آمدهای ناگواری  تیکی در آن شرایط و اوضاع و احوال پِیهرچند که پیشبُردِ چنین خّط و تاک
نشینیِ گسترده، بخشِ  در آن عقب برای فرار از توطئۀ کُشتارِ جمعیِ زندانیان، راه و چارۀ دیگری نبود.
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د، ماندن سرِموضعی باقی می درواقعدادند و  دّی با رژیم نمیکاریِ ج گونه هم انیان تن به هیچبُزرگی از زند
گرانه و زیرکانۀ بازجویان و مسئوالنِ زندان،  امّا بخشی دیگر از زندانیان، زیرِ فشارِ خطرِ جانی و کارِ حیله

پدیده و جریانِ  پیوستند. ردند و به صفِ دُشمن میک خوردند و توبۀ استراتژیک می شکستِ کامل می
یافته و گسترده به خود  شکلی سازمان کم صورتِ پراکنده و فردی بود، کم های واقعی، که ابتدا به توّاب
ای  گونه رحمیِ زیاد، و شکستی که خورده بودند، به گرفت. در این میان، افرادی هم به علّتِ فشار و بی می

 شدند.  پریش و دیوانه می کُشتند و یا روان دیدند که یا خودشان را می صدمه می
را برایت تعریف کنم.  ʻاحمد ۥانگیزِ مُجاهدی به نامِ   خواهم داستانِ غم برای نمونه، می"یاور ادامه داد: 

کردیم. در  محّلِ ما بود، و من و او با چند نفرِ دیگر باهم برای سازمان فعالیت و هواداری می احمد بچّه
اش اندکی بیشتر  شرکت داشتیم امّا احمد فعالیت  باهم هم، ٦٠یِ خرداد و پنجِ مِهرِ سالِ  تظاهُراتِ سی

الهّیِ محّل او  ها به محّالتِ تهران گسترش یافت، افرادِ حزب ها و دستگیری ما بود. وقتی درگیریاز بقیّۀ 
یروی از دیگران، گویا احمد هم توبۀ تاکتیکی کرد و ره او دستگیر شد. در زندان، به پرا لُو دادند و باالخ

رحمانه  ناپذیر و بی فشارهای پایان جانِ خودش را نجات داد، امّا بعدها ظاهراً از جُمله کسانی بود که زیرِ
راهی و  نتوانست تعادلِ خودش را حفظ کند و درنهایت در دامِ بازجوها و مسئوالنِ زندان اُفتاد و به هم

حصار مُنتقل شد. حاج داوود رحمانیِ جالّد و  قزل به زندانِ ٦١ها پرداخت. در سالِ  کاری با آن هم
چنان جلب کرد  گرفت و اعتمادشان را آن جُمله احمد را به بازی میکار تعدادی زندانیِ جوان از  جنایت
شناختند. احمد در این دورۀ  ها دیگر مرزِ بینِ خودی و غیرخودی و دوست و دُشمن را نمی که آن

به حقّ و ۥ  قولِ حاج داوود رحمانی حصار، به قزل در زندانِ ٦٢ - ٦١های  سازی در سال بازی و تواّب تواّب
طورِ کامل  که، احمد باالخره به یعنی این ʻهایش را فروریخت. گی د، خودش را تکاند، و آلودهحقیقت رسی

ها و خودش و  ها نزدیک شد که دیگر مرزی بینِ آن قدر به آن در دامِ رحمانی و دیگران اُفتاد. او آن
ه صُحبت و شناخت. در چنین شرایطی بود که باالخره دربارۀ برادرش نیز شروع ب اش هم نمی فامیل

فشاگری کرد. برادرش بیش از یک سال در تهران مخفی و فعّال مانده، و هنوز هم دستگیر ح ااصطال به
ها با  نشده بود. احمد برای بازجوها رو کرد که برادرش مسئولِ تشّکلِ هواداران در محّله، و رابطِ آن

ری کردند و باالخره او را قانع نمودند سازمانِ مُجاهدین بوده است. مسئوالنِ زندان رویِ احمد کارِ بیشت
واقعی و نابِ مُحمّدی تکمیل  اصطالح پُروسۀ توبۀ واقعیِ خودش را تا پیوستن به امام و اسالمِ که باید به

گذاشتند این بود که او  اش می ها تنها راهی که برای اثباتِ توبۀ کاملِ احمد در مقابل یّ بکند. آنو ط
ها مُنافق و ضّدِ دینِ اسالم و ضّدِ انقالب بود، از کارهایی که او هنوز هم  قولِ آن بتواند برادرش را، که به
کرد بازدارد. به هر صورت، براساسِ طرحی که احمد و مسئوالنِ زندان مُشترکاً  علیهِ امام و اسالم می

جلب کند که  اش را به این موضوع ها نظرِ مادر و اعضای خانواده ریختند، قرار شد که احمد در مالقات 
 تواند علنی شود و حتّا به مُالقاتِ او هم بیاید. ظاهراً که برادرش می دیگر خطری در کار نیست و این
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اش بیاید، و گفت که کارِ مُهمّی دارد که فقط  یغام داد که به مُالقاتاحمد بعد از مدتّی به برادرش پ
شد اُفتاد، روزی به مُالقاتِ احمد آمد.   می تواند به خودِ او بگوید. برادرش هم در دامی که گسترده می

خوبی پیش رفت و برادرش حتّا زندان را هم ترک کرد، امّا در بیرونِ زندان دستگیر و  گویا مُالقات به
 مُستقیماً به اوین انتقال یافت. پس از بازجویی و شکنجۀ فراوان، چند ماه بعد اعدام شد.  

چنان فشاری بر  های مادر و اعضای خانواده آن فرینبرادرکُشی و نشُوکِ ناشی از "یاور در پایان گفت: 
پریش شده بود.   اندکی پس از اعدامِ برادرش، دیگر کامالً روان ،٦٢ساخت که او اوایلِ سالِ  احمد وارد می

در ای نداشت. رژیم  مسئوالن احمد را برای مُعالجه به اوین مُنتقل کردند امّا دیگر فایده ،٦٢اواخرِ سالِ 
ها را در اُتاقی در اوین جمع  کرد. مسئوالن اغلبِ آن گاه آزاد نمی گونه افراد را هیچ چنین موردهایی این

اوین دیدم  من احمد را در زندانِ ،٦٣گذاشته بودند. در سالِ  "ها اُتاقِ دیوانه"کرده بودند و نامش را هم 
راهِ تعدادی  او را هم ،٦٣ن نبود. اواخرِ سالِ محّلِ ما و دوستِ صمیمیِ م امّا او دیگر همان احمدِ بچّه

باید که در یکی از بندهای همین زندان  حصار مُنتقل کردند. حاال، او می قزل زندانی دوباره به زندانِ
 ".باشد

دهنده  چنان تکان زمانِ هواخوری رو به پایان بود، بنابراین ما هم به داخلِ بند برگشتیم. این داستان آن
طبع  ، که من برای چندین ساعت حال و حوصلۀ هیچ کاری را نداشتم. یاور، که بسیار شوخو غمگین بود

 . ام را کمی بهتر نمود های خودش حال گویی هم بود، به دادم رسید و با بذله
 

٤٢ 
 ..."سیمفونیِ صداها"ب و خوابِ ش

بند مجبور بودند که  ب هم داستانِ خودش را داشت. تعدادِ زیادی از زندانیانِدر این بند، خوابِ ش
ها کیپِ هم رویِ کفِ سالُن بخوابند. هرکس البتّه جایِ مخصوصِ خودش را داشت. معموالً از  شب
یازدهِ شب همه در جایِ  شدند و سرِ ساعتِ های خواب پهن می رُبع مانده به ساعتِ یازده وسیله یک

وند که سرِ ساعتِ یازدهِ شب همه در کردند تا مطمئن ش ها کُنترل می بودند. توّاب ش میخودشان درازک
خودمان، حیدر زاغی و عابدین افتخاری و من جایِ خواب داشتیم.   سلّولِشان باشند. جلوی  جایِ خواب

خوابید تا اگر  شویی قرار داشت. کسی جلویِ آن نمی ما، اُتاقِ توالت و دست سلّولِدر دستِ چپِ 
شکلی نداشته باشد. در طرفِ راستِ ما، دو سه نفر از ای در طولِ شب خواست توالت برود، مُ زندانی

های گوناگون  رفتند، سیمفونیِ خُرّوپُف خوابیدند. زندانیانِ سالُن تا خواب می می ٩ سلّولِهای مُجاهدِ  بچّه
ها تدریجاً در بند  چنان بُلند و طوالنی و مُشخّص بود که آن شد. خُرناسِ بعضی اشخاص آن شروع می

ترین خُرناس را داشت.   خوابید، معروف ؛ عابدین افتخاری، که بغلِ دستِ من میشدند معروف می
کرد.   چنان بُلند و طوالنی و شدید بود که در طولِ شب بسیاری را از خواب بیدار می خُرّوپُفِ او آن
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رفتم دیگر با این نوع  که خواب می خوشبختانه من خوابم نسبتاً سنگین و عمیق بود و پس از آن
 شدم.   صداها بیدار نمیسرو

دیدند. برخی در  فناکی بود که میهای خو کردند، که ناشی از خواب یجّه مبسیاری در خواب ناله و ض
ارسی، تُرکی، ها به زبانِ مادریِ خود )ف کردند؛ بعضی از آن زدند و حتّا جرّوبحث هم می خواب حرف می

ی )انگلیسی و فرانسه و آلمانی و غیره(، و تعدادی های خارج و غیره(، برخی به زبان لُری، کُردی، گیلکی
ترین موضوعِ مربوط به خوابِ شب در این بند،  زدند. مهّم گی و مخلوطی حرف می حتّا به زبانِ ساخته

ها شب بسته  سلّولهای کوچکِ اغلبِ  گی و خفقانِ هوا بود. حاال که فصلِ زمستان بود، پنجره آلوده
ه سالُنِ بند راهِ تهویۀ دیگری نداشت، در طولِ شب تدریجاً هوایِ سالُن گرفته ک شدند. با توجّه به این می

داد.    گی به آدم دست می یگر قابلِ تنفّس نبود و حالتِ خفهشد. دمِ صُبح هوای سالُن د تر می و سنگین
یم. ما باهم گاهی آماده باش کرد تا برای ورزشِ صُبح مُراد که سحرخیزتر بود، صُبحِ زود مرا هم بیدار می

کافِ ز کنند. در آن فاصله، از طریقِ شها حیاط را با شدیم تا توّاب پُشتِ درِ هواخوریِ بند مُنتظر می
محضِ  گاهیِ بیرون را تنفّس بکنیم. به توانستیم هوای تازه و تمیزِ صُبح باریکِ زیرِ درِ هواخوری می

شد و  کردند، هوای تازه داخلِ سالُن می از میگاهی ب ها درِ هواخوری را برای ورزشِ صُبح که توّاب این
رفتیم و برای دُویدنِ  توانستند نفسِ راحتی بکشند. مُراد و من فوری به داخلِ حیاط می زندانیان می

 شدیم. صُبح آماده می
 

٤٣ 
 نتیک...کالسِ درس و جُزوۀ ژ

نتیک را علمِ ژ به او اُصولِداد، اصرار داشت که من هم  مُهندس بلژیکی، که به من زبانِ فرانسه یاد می
نهاد کردند  یاد بدهم. تازه ما شُروع به این کار کرده بودیم که یاور هم به این کالس پیوست. آن دو پیش

ها استفاده کنند. با  نتیک تهیّه شود تا دیگران هم بتوانند از آنهای ژ هایی از این کالس که جُزوه
نوشتم و مُهندس بلژیکی و  نتیک را میصولِ ژهای ا درسامکاناتِ محدودی که در اختیار داشتیم من 

کشیدم که یاور  ی و غیره هم میسلّولکردند. من حتّا تصویرهایی برای تقسیمِ  ها را پاکنویس می یاور آن
نتیکِ های ژ اش درس رخی دیگر از دوستانکرد. یاور و ب ها را در جزوه بازتولید می صورتِ زیبایی آن به

لدهای ا و پارچه و چسبِ برنج و غیره جها با استفاده از مُقوّ هایی تولید کردند. آن زوهصورتِ جُ مرا به
ه این شکل، چهار کردند. ب اصطالح صحّافی می ها را به ساختند و آن ها می زیبایی هم برای این کتابچه

های  ت در کالسشرک مندانِ هایی در این بند تولید شد. تعدادِ عالقه صورتِ جُزوه نتیک بهفصل از اُصولِ ژ
ها را تکمیل بکنم تا  کرد که کتابچه شد، ولی مُهندس بلژیکی مرا تشویق می روز زیادتر می نتیک روزبهژ
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های  ها بسیاری در این بند و حتّا در آینده، شاید در بندهای دیگر هم، بتوانند از مطلب از طریقِ آن
 ها استفاده کنند. آن

کم امکاناتِ بیشتری در دسترسِ ما قرار  شی کرد، کمبه بندِ ما سرک ان،یثَم، مسئولِ زنداز وقتی که م
توانستیم کاغذ و  خریدیم. از جُمله مثالً حاال می ها را باید با پولِ خودمان می گرفت. البتّه بیشترِ آن می

کردند.   می های بسیار زیبایی ها و دفترچه افی و تهیّۀ کتابچهقلم بخریم. بنابراین، زندانیان شروع به صحّ
افی، در صحّ "پرِس"، برای کارِ "غیرمُجاز"ها، با استفاده از امکاناتِ بسیار ابتدایی ولی  حتّا دو نفر از بچّه

های گوناگون  هایی به اندازه ها و دفترچه زودی کتابچه مانندی هم ساختند. خُالصه، به یک دستگاهِ منگنه
های مُطالعاتی و تحقیقاتی و یا در  برای نوشتنِ شعر، یادداشتها  شد. اغلبِ افراد از این در بند تولید می

کردند. هنوز هم کتابِ زیادی در بند وجود  های خارجی استفاده می ویژه در یادگیریِ زبان ها، به کالس
های خارجی، که موردِ استفادۀ  آموزی و چند کتابِ یادگیریِ زبان نداشت، جُز چند کتابِ درسیِ دانش

های درسیِ زبانِ انگلیسیِ  گرفتند. اصغر، با استفاده از همین کتاب دان قرار میمن همۀ عالقه
داد. یکی دو کتابِ یادگیریِ زبانِ  آموزان، به تعدادی در بند مُقدّماتِ زبانِ انگلیسی را یاد می دانش

ها را قرض گرفته،  های بند بودند. اصغر آن فرانسه در بند موجود بود که مُتعّلق به ناپلئون و یکی از توّاب
کرد.   اش را تمرین می ها زبانِ فرانسه ها رونویسی کرده بود. حاال با استفاده از آن هایی، آن و در جُزوه

داد. اصغر و فرزین هم با بابک زهرایی  مُهندس بلژیکی حاال جُداگانه به اصغر هم زبانِ فرانسه یاد می
 کردند. تمرینِ مُکالمۀ زبانِ انگلیسی می

 های سیاسی و تئوریکِ خودم با دارا و یاشار و فرزین نتیک و زبانِ فرانسه، بحثهای ژ بر کالسوه من عال
های سیاسیِ روز را هم موردِ بررسی قرار  طورِ مُنظّم با مُراد و علی خبرها و مسأله دادم. به هم ادامه می را

ه با یاورِ مُجاهد، حیدر زاغی و پیروزِ راهِ های سیاسیِ دیگر از جُمل دادیم. من البتّه با افرادی از جریان می
کردم. زندگی در این بند  ای، و دیگرانی در بند هم بحث و تبادُلِ نظر می کارگری، علی شهبازیِ توده

شد. دیگر کسی به فکرِ مُوقّتی بودنِ بندِ قرنطینه نبود.   گرفت و پُرمشغله می حدّی سروسامان می تا
های گوناگون تشخیص داد و مشاهده وردِ عالقه افرادِ بند را در دستههای م شد مشغولیتّ کم می کم

ای فقط به کارِ مُطالعه و تحصیل، با همان امکاناتِ محدودی که در بند داشتیم، مشغول  نمود. دسته
ای هم ابداً کاری به مُطالعه و تحصیل و  دادند. دسته های دیگر عالقه نشان می بودند و کمتر به فعالیت

گونه کارها نیز بودند. این افراد تمامیِ وقتِ خودشان را  ها مُخالفِ این نداشتند و حتّا برخی از آن تحقیق
گذراندند.   هایی برای بند و غیره می های بدنی، یا در کارهای عملی مانندِ تهیّۀ وسیله به ورزش و فعالیت

ها ایجاد کنند و در  این فعالیتکردند ترکیبِ مُتعادلی بینِ همۀ  دستۀ سوّمی هم بودند که سعی می
حرف، و یا  طورِ کلّی یا ساکت و کم بندی، افراد به اغلبِ این اُمور فعّال باشند. گذشته از این دسته

رادِ گیر، دستۀ دوّم اغلب اف های آرام و تنها و متین و گوشه بودند. دستۀ اوّل تیپ ٥٦"خور مُخ"
وجه  ها، ازلحاظِ سیاسی، به هیچ بندی تّه این دستهنرژی بودند. البوجوش و حرّاف و پُرا باجُنب
 دهندۀ امتیاز و برتری و تواناییِ یکی بر دیگری نبود. نشان
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٤٤ 

 ..."رّیخیکُرۀ م" احمد شیخ
ساعت آبِ گرم  شویی و حمّام، آبِ گرم موجود نبود. در فصلِ سرما، هرروز صُبحِ زود فقط نیم برای ظرف
ای یک روز هم آبِ گرم را برای  هبی برای غُسل از آن استفاده کنند. هفتهدادند تا افرادِ مذ به بند می

لبِ بود، امّا اغ کردند. در روزِ حماّم، آب گاه از همان اوّلِ صُبح گرم  ِ زندانیانِ بند باز می استحمامِ تمامی
ر بند، از روزِ شد. مسئولِ حمّام د های ظُهر گرم می بود و فقط طرف لَرم ها در ابتدا سرد و سپس و وقت

کرد. چون در داخلِ اُتاقِ حمّام جایِ  ی اعالم میسلّولزمانِ استفاده از حمّام را به هر  قبل ترتیب و مُدّت
ها در بیرونِ حمّام یعنی در  های زندانیان موجود نبود، بچّه مُناسبی برای عوض کردن و نگهداریِ لباس

ساختند که محّلِ تعویض و آویزان  مییره یک اُتاقکِ مُوقّتی داخلِ سالُن با استفاده از مُقوّا و مالفه و غ
کرد  بود. در کفِ این اُتاقک هم، کارگری روزِ بند روزنامه پهن می کردنِ حوله و لباسِ تمیز و خشک می

 تا سالُنِ بند خیس نشود.  
ی سلّولامِ بند شمارۀ رسید. بنابراین، وقتی مسئولِ حمّ ساعت وقتِ حماّم می ، فقط حُدودِ نیمسلّولبه هر 

آوردند و  هایشان را درمی رساندند و لباس کن می کرد، افراد خودشان را سریع به اُتاقکِ رخت را اعالم می
سُرعت داخلِ  ها به تا اُتاقکِ دوشِ بدونِ در موجود بود. بچّه شدند. در اُتاقِ حمّام، سه داخلِ حمّام می

خودشان را  آمدند تا بدنِ د و بعد از زیرِ دوش بیرون میکردن شدند و خودشان را خیس می ها می آن
یافت.   وشو ادامه می رفتند و کارِ شُست ها می دوش گاه، افرادِ دیگری زیرِ صابون و شامپو بزنند. آن

کردند،  رفتند و خودشان را خُشک می کن می شد تدریجاً به رخت شان تمام می هایی که حمّام کردن بچّه
بایست در ظرفِ  رفتند. خُالصه، ده یا یازده زندانی می پوشیدند و بیرون می ه میو سپس لباسِ تاز

رفتند. طبعاً اغلبِ زندانیان در صابون زدن و  کردند و بیرون می شان را تمام می ساعت کارِ حمّام نیم
نادری هم تر پیش بروند. البتّه، افرادِ  کردند تا کارها سریع دیگر کُمک می کیسه کشیدن و غیره به هم

قناعی، و ها معموالً با تذّکر و بحثِ ا کلگونه مش کردند. این بودند که رعایتِ حال و حُقوقِ دیگران را نمی
وجوش و  شدند. در مجموع، روزِ حمّام هم مانندِ روزِ مُالقات پُرجُنب ورُجوع می حتّا گذشت کردن، رفع

ستحمام و روانِ زندانیان هم پس از ا  وحکه ر بلتنها تن  بود. در آن روز، نه مُتفاوت از روزهای دیگر 
 شد.  شاداب می

دادیم که لُنگ برایمان بیاورند. لُنگ این حُسن را  هایمان سفارش می در این دوره، اغلبِ ما به خانواده
چنین از آن برای خُشک کردن  توانستیم آن را به دوُرِ خودمان ببندیم و هم داشت که در موقعِ حمّام می

ویژه در فصلِ زمستان، برای خُشک کردنِ حوله وجود  تفاده کنیم. چون امکانِ مُناسبی، بههم اس
توانست  عاملِ رُشد و ناقلِ میکرُب و  ماند. به این ترتیب، حوله می ها نمناک می نداشت، بنابراین تا مُدّت
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شد.  ر و بهتر خُشک مینتیجه زودت چالنیم، و درتوانستیم خوب ب بشود. لُنگ را میپوستی و غیره  قارچِ
فت، گر اش حولۀ بُزرگ تحویل می کرد. اگر هم کسی از خانواده کسی در بند حولۀ بُزرگ استفاده نمی

 کردند. کّۀ مُتوسّط و کوچک تقسیم میها فوری آن را به چند ت بچّه
هم حاضر نبودند که  ها کردند، امّا چون حتّا توّاب نوبت از آبِ گرم استفاده می ها به سلّولدر روزِ حمّام، 

ای در پایانِ روز در نظر  ها حمّام برود، برای او نوبتِ جُداگانه راه با آن زاده هم احمد مُحدّث شیخ
اش تمام شد و بیرون آمد، ناگهان ما با منظرۀ  احمد حمّام بار در آخرِ روز وقتی شیخ گرفتند. یک می

بی( گذاشته، و تمامیِ وُجودش را ظافت )واجروی نغریبی مُواجه شدیم. او سرتاپایِ خودش را دا و عجیب
که به دلیلِ نگه  اش نداشت، بل تنها دیگر مویی بر سر و صورت و بدن از مو پاک کرده بود. حاال، نه

اش، وسطِ پاهایش هم کمی سوخته بود. بنابراین با  مُدّتِ داروی نظافت روی بدن داشتنِ طوالنی
رّیخ آمده بود. مویی قولِ معروف از کُرۀ م بود که به رفت. مثلِ این اه میغریبی ر و طرزِ عجیب دُشواری و به

رفت. در حالتِ  طورِ  آهسته و با پاهای گُشاد هم راه می بر سر و صورت و ابرو و پلک نداشت و به
ها چندین بار  مالد و راه برود. حتّا به همین دلیل نگهبانعادت داشت که پاهایش را به هم ب معمولی او

گرفتند که دیگر آن کار را نکند. حاال، با این وضعیّتی که برای خودش  و را بیرون بُرده و از او تعّهُد میا
اش راه  گی توانست طبقِ عادتِ همیشه ایجاد کرده بود، و به دلیلِ درد و سوزشی که داشت، حتّا نمی

 . جود آوردوُ دار و مُضحک به ای بسیار خنده احمد صحنه برود. خُالصه، آن روز شیخ
بود. کارهای عُمومیِ بند عبارت بودند از:  سلّولشی و هرروز به عُهدۀ زندانیانِ یک کارگریِ بند چرخ

شده از فروشگاه، تحویل دادنِ زُباله، نظافتِ  تحویل گرفتن و تقسیمِ غذا و نان و چای و موّادِ خریداری
و  تیبِ هواخوری در پایانِ وقتِ روزنظم و ترشویی و توالت و حمّام، جارو کردنِ کفِ سالُنِ بند،  دست

های غذای جیرۀ زندان برای بند هم باید بالفاصله پس از تقسیمِ غذا شُسته شده و بیرونِ بند  غیره. دیگ
ها را در حمّام می شُستند و سپس  شدند. معموالً دو نفر از افرادِ کارگریِ روزِ بند دیگ گذاشته می
ها را روی  شبِ قبل وظیفه سلّولشد، مسئولِ  که می سلّولگریِ روزِ هر دادند. نوبتِ کار تحویل می
ه گی در کارها شرکت کنند. البتّ گرفت تا همه تقسیمِ کار صورت می سلّولنوشت و سپس در  کاغذی می

گرفتند. هر  ستی، توانایی، سحرخیز بودن یا نبودنِ افراد را در نظر میوسال، تندُر در تقسیمِ کار سنّ
ها به  داشت. آن می سلّولعنوانِ کارگریِ روزِ  برای اُمورِ داخلیِ خودش هم هرروز دو نفر را به سلّول

غذایی، انداختن و جمع  ها ، تهیّۀ کمک کارهایی مانندِ شُستنِ ظروفِ غذا، آوردنِ چای، شُستنِ لیوان
 پرداختند. و غیره می سلّولکردنِ سُفرۀ غذا، نظافتِ 

 
٤٥ 

ظاهراً در دورانِ سربازی  "مهربان"ها به نامِ  زندانیِ جدید به بند آوردند. یکی از آن در همین روزها چند
شان  های سیاسی بازداشت شده بود، امّا بقیّه یا زندانیِ غیرسیاسی بودند و یا جُرم به اتهّامِ ارتباط با گروه

اند و حتّا حاضر است در زندان خو ها گفت که نماز می وابستگی به رژیمِ سابق بود. مهربان ابتدا به توّاب
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های خودشان جا دادند. دو سه روزی گذشت و حال و  سلّولها هم او را در یکی از  کند. توّاببکار هم 
حدّی دستِ مهربان آمد. او تدریجاً با برخی از زندانیانِ سرِموضعی هم آشنا  هوای بند و شرایطِ سیاسی تا

کرد. خُالصه، مهربان در عرضِ یک هفته نماز خواندن را  می شد، و روحیّه و شُجاعتِ بیشتری پیدا می
ی که حبیب و سلّولمُنتقل کنند،  ٣شمارۀ  سلّولِها هم مجبور شدند او را به  کنار گذاشت و توّاب

داریوش از رُفقای سازمانیِ ما هم در آن بودند. از این طریق معلوم شد که مهربان تمایُل به گروهِ کوموله 
ما هم رابطۀ نزدیکی پیدا کرد و ما هم توانستیم با او  سلّولِد و فرُخّ در و بنابراین با خال و سهند دارد،

زودی روشن شد که او  آشنایی بیشتری پیدا کنیم. مهربان هرچه بود و هر کاری کرده بود به کنار، امّا به
ت و غایت و غیره صُحبت نهای ما بود، از ذرّات و بی سلّولِپریشیِ خاصّی هم دارد. گاهی که در  روان
پایه و  ها و فرضیّاتِ بی نتیک و رابطۀ مادهّ و انرژی، و از تئوریکرد و درموردِ فیزیکِ اتُمی و ژ می

انفرادی، کمی  سلّولِمُدّت در  رسید که در تنهاییِ طوالنی گفت. به نظر می ای سخن می خودساخته
موضعیِ بند کامالً های سرِ ه مهربان با بچّهای طول نکشید ک قاطی کرده بود. در هر صورت، دو هفته

 ل شد.د راه و هم هم
در زندان مُنتقل  ٢راه با مهربان به بند آمدند، پس از یکی دو روز به واحدِ  ای که هم زندانیانِ غیرسیاسی

شن آوردند، برای کسی رو که چرا این زندانیان را از ابتدا به آن واحد نبُرده و به بندِ ما می شدند. این
رقتِ مُسلحّانه کرده و دستگیر شده بود. او فردی باسواد و ها یکی بود که ظاهراً س میانِ آننبود. در

ای هم با خودش داشت. در آن چند روزی که در بندِ  خوان بود و حتّا کتابِ یادگیریِ زبانِ فرانسه کتاب
سالِ دیگری هم  قرض بگیرد. فردِ میاناش را  ایجاد کرد و توانست کتابِ فرانسه ما بود، اصغر با او رابطه 

گاه مُستقیم با او آشنا  سر بُرده است. من خودم هیچ  ها در زندان به گفتند سال ها بود که می درمیانِ آن
سال و متین و  نشدم امّا شنیدم که گویا در رژیمِ شاه سرپرستِ ساواکِ همدان بوده است. یک مردِ میان

اهدینِ اش هواداری از مُج که معلوم شد وکیلِ دادگستری است. اتهّام ها بود مُحترمی هم درمیانِ آن
رانی را به  ای از او پیدا کرده بودند و یا متنِ یک سُخن ریعتی بود. ظاهراً نوشتهخلق و افکارِ دُکتر علی ش

راه  هم ها او را اش شده بود. او سه سال محکومیّت داشت. توّاب او نسبت داده بودند که مُنجر به بازداشت
کم با زندانیانِ مُجاهد و مذهبیِ  جا داده بودند. او کم ٢شمارۀ  سلّولِگناه و چند نفرِ دیگر در  با ولی بی

 کرد. سرِموضعی در بند ارتباط برقرار می
 

٤٦ 
 نگاری... ، و نامه"شوسیکلت"های فرزندان،  عکس

ها  ز وسیله را تحویلِ بند دادند. اینیکی از این روزها، پاسدارها تعدادی ساک و کیسۀ پالستیکیِ پُر ا
ها در مُالقاتِ قبلی به مسئوالن تحویل داده بودند. پس از بازرسیِ طوالنی،  هایی بود که خانواده وسیله
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بُردند و  یکی به زیرِهشت می ها زندانیان را یکی ها را به ما بدهند. توّاب خواستند آن باالخره می
رموس و نبات ی زیادی از جُمله لباس و پتو و تها ها وسیله سلّول. اغلبِ دادند هایشان را تحویل می وسیله

کردند. خواهرم هرچیزی که من پیشِ او داشتم را در ساکِ سبزرنگِ  و شیرِخُشک و غیره دریافت می
رموس و مقداری نبات و شیرِخُشک هم خریده و آورده بود.  رگی تحویلِ زندان داده بود. یک تنسبتاً بُز

جا تحویل داده بود. بنابراین، حاال  اوین که بودم، مادرم هم یک ساکِ بُزرگِ پُر از وسیله در آن انِدر زند
روری شده بودم. غیر از های ضروری و غیرض ک ساکِ کوچکِ پُر از وسیلهمن صاحبِ دو ساکِ بُزرگ و ی

انتقال،  و ویژه ازنظرِ نقل به همه وسیله در زندان، های خواب هم داشتم. داشتنِ این ها، یک بسته وسیله این
های اضافی را بینِ زندانیانی که نیاز داشتند تقسیم  توانستم وسیله ابداً مُناسب نبود. تا جایی که می

کردم، امّا هنوز هم مقدارِ زیادی وسیله روی دستم مانده بود. موقعی که این ساکِ جدیدِ پُر از وسیله را 
ها  های پیش برایم خریده یا هدیه داده بود را در آن دیدم. آن سالهایی که همسرم در  باز کردم، لباس

ها شدیداً  کردیم انداختند. از جُدایی و دوری از آن مرا به یادِ روزگاری که با او و دُخترم باهم زندگی می
ده ها را دیگر ندی سال و چند ماهی بود که از کِتی و بهار جُدا اُفتاده و آن غمگین و افسُرده شدم. یک

چنان گرفته و غمگین و ناراحت شدم که به تنها جایِ خلوت، یعنی توالتِ بند، پناه  بودم. خُالصه، آن
 ام کمی جا آمد. که حال جا ماندم، تا این ای آن بُردم. چند دقیقه

دند، ها گرفته بو هّل، که در مُالقاتِ قبلی از خانوادهٴهای فرزندان زندانیانِ مُتا روزی هم پاسدارِ بند عکس
ها را  کردند، امّا معموالً آن داشتند و بررسی می ها را نگه می داد. مسئوالنِ زندان مدتّی عکس را تحویل 
هایی از دُخترم را تحویل  دادند. من هم برای دُومّین بار در طولِ بیش از یک سال، عکس تحویل می

ها او  ام داشتم. حاال، در این عکس ونیمیِ او را در کیفِ پول سال ام عکسِ یک گرفتم. موقعِ دستگیری
ام در ایران  های بهار را به خانواده سابی بُزرگ شده بود. کِتی عکساش بود و ح نزدیکِ سه سال

ها، بهار روی یک  دادند. در یکی از این عکس ها را تحویلِ زندان می ها هم چندتا از آن فرستاد، و آن می
که شکلِ کفشِ بُزرگی هم داشت، نشسته بود. تعدادِ زیادی از چرخه یا ماشین،  بازیِ شبیه به سه اسباب

کردیم. علی با لهجۀ شیرینِ  ها را باهم نگاه می زندانیان دوُرم جمع شده بودند و داشتیم عکس
که   جاها هم با مالِ ما فرق دارد. دُخترت مثلِ این های آن بازی اسباب"آبادیِ خودش ناگهان گفت:  نجف

بازی همان  اسمِ آن اسباب گی خندیدیم، و از آن به بعد خُالصه همه ".شده ʻت وسیکلشۥسوارِ یک  
 ت ماند.  شوسیکل

مان چسپاندیم. تا  سلّولویژه حیدر زاغی و یاور، همین عکسِ بهار را به دیوارِ  ، بهسلّولهای  به اصرارِ بچّه
یاور و حیدر زاغی برای نصب بود.  سلّولت روی دیوارِ که در آن بند بودیم، عکسِ شوسیکل زمانی

حفاظتِ این عکس، مُقوّایی پُشتِ آن گذاشتند و با نایلونِ جعبۀ سیگار هم روی عکس را پوشاندند. در 
ما فقط من و علی شهبازی فرزندِ خُردسال داشتیم. بقیه اغلب مُجرّد بودند و یا فرزندِ خُردسال  سلّولِ

بُردند و  خُردسال بررویِ دیوار لذّت می نِ عکسِ فرزندانِاز دید سلّولنداشتند. به هر حال، همۀ افراد در 
 سلّولِوقت که از جلویِ  زدیم و هر گرفتند. مُراد و علی و من روزانه در سالُنِ بند باهم قدم می روحیّه می
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، برای نمایشِ سلّولدر هر  "!سواری شده این دُخترت تعجب شوسیکل"گفت:  شدیم علی می ما رد می
گیِ ما  ها برای همه کردند. دیدنِ این عکس خُردسال در رویِ دیوار تابلویی تهیّه می انِهای فرزند عکس
 افزا، و اُمیدبخش بود. آور، روح شادی

هّل ٴماهی یک بار هم اجازه داشتیم که به خانوادۀ خودمان نامه بنویسیم. در این زندان، زندانیانِ مُتا
رشان و یکی هم برای دیگر اعضای خانواده. فُرمِ نامۀ این توانستند دو نامه بفرستند. یکی برای همس می

زندان هم دو بخش داشت که در هر بخش فقط هشت خطّ جایِ نوشتن موجود بود؛ یک بخش برای 
یدوبندی که زندان با کُنترل و سانسور و ق ٥٧نوشتنِ زندانی و بخشِ دیگر هم برای پاسُخِ خانواده بود.

عمتِ بُزرگی امّا در هر صورت، نوشتنِ نامه ن ها نوشت، ی در این نامهشد مطلبِ زیاد مهمّ داشت، نمی
ها را  شد. سرِ هر ماه، مسئولِ نامه در زندان فُرم برای بیانِ احساس و تداوُمِ ارتباط با خانواده محسوب می

بند  کرد. افرادی در آوری می شده را جمع های نوشته داد و یکی دو روز بعد هم نامه به بند تحویل می
نگاری نداشتند. درمقابل، افرادی هم بودند که از یک هفته قبل رویِ نامۀ  بودند که ابداً اعتقادی به نامه

شد که نامۀ  تنها سبب می نگاریِ زندان، نه های نامه ترین تخلّف از ضابطه کردند. کوچک خودشان کار می
بایست که  شد. نامه می ی هم برایش میکه در برخی موردها سببِ دردسرِ بیشتر زندانی ارسال نشود، بل

لی آخر.  بود، و ا نمی "کُننده تحریک"و  "سیاسی"داد،  به بیرون نمی "اطالّعاتی"بود،  نمی "عاشقانه"
توانست چند کلمه برای  بیچاره داریوش، که چهار فرزند داشت، در نامۀ خود به همسرش فقط می

 کرد.   های خودش کار می هفته یا بیشتر رویِ نامه اش بنویسد. او معموالً یک هرکدام از فرزندان
فرستادم. خواهرم نامۀ مرا در  من نامۀ کتی، که در خارج از کشور بود، را به آدرسِ مادرم در تبریز می

فرستاد. کِتی جوابِ نامه را به تبریز  کرد و به همسرم در خارج از کشور می کاغذِ دیگری رونویسی می
کرد. به این دلیل،  نوشت و برای من ارسال می خواهرم آن را در فُرمِ زندان میفرستاد، و دوباره  می
گاه نامۀ  گرفت. عالوه بر آن، من هیچ گاه مُنّظم و سریع صورت نمی نگاری بینِ من و کِتی هیچ نامه

ان، ها همیشه به قلم و خّطِ خواهرم بود. بعد از آزادی از زند دیدم. نامه همسرم را به خّطِ خودش نمی
رسید، خواهرم  دلیلی به تبریز نمی شد یا به تازه فهمیدم که در برخی موردها چون نامۀ همسرم دیر می

 فرستاد.   نوشت و برای من می جایِ کِتی می  خودش جوابی را به
ای مُناسب و مُمکن برای بیانِ احساساتِ واقعی، یا برای تبادلِ  نامۀ رسمی در زندان وسیله  ،٦٠در دهۀ 

شدند  اش نبود. به همین دلیل، زندانیان در این دوره مجبور می ار و خبر و غیره بینِ زندانی و فامیلافک
های دیگری رو بیاورند. کُمک  برای مُبادلۀ خبر و اطالّعات و بیانِ احساساتِ واقعیِ خودشان، به راه
آمد  و رهایی به بندهای ما رفتگرفتن از زندانیانِ غیرسیاسیِ ایرانی و افغانی، که گاهی برای انجامِ کا

گونه که قبالً هم گفتم، کُمک گرفتن و استفاده از  ها بود. امّا راهِ اصلی، همان کردند، یکی از این راه می
ها مُالقاتِ حضوری با پدر و مادرِ زندانیِ خودشان  هّل بود، زمانی که به آنٴخُردسالِ زندانیانِ مُتا فرزندانِ
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دیه و کارِ دستی و هُنری و غیره از داخلِ ه نامه و یادداشت و اطالّعیه و هبود ک دادند. از این طریق می
  رسید. ویژه از بیرون به داخلِ زندان، می زندان به بیرون، و به

مسئولِ "ها اعالم کردند که  یکی از این روزها، وقتی که اغلبِ ما در حیاطِ هواخوری بودیم، توّاب
های زندانیانِ بند پاسخ بدهد. چون از  ها و مشکل نشسته است تا به سئوال زندان در دفترِ بند "فرهنگیِ

آهنگیِ الزم در بند صورت نگرفته بود، بنابراین افرادی به میلِ خودشان  قبل اطالّعی نداشتیم و هم
بت با او گونه تمایُلی به صُح کردند. البتّه، اغلبِ زندانیانِ بند هیچ گو می و رفتند و با او گفت پیشِ او می

د و طبعاً بیشتر دربارۀ کمبودِ رفتن نداشتند. از میانِ اهلِ کالس و درس و مُطالعه، کسانی پیشِ او می
خواستند درس بخوانند و امتحان بدهند و  هایی که می های درسی برای آن ویژه کتاب تاب و روزنامه، بهک

آهنگیِ سریع به  که با تبادُلِ نظر و هم کردند. نظرِ شخصیِ من این بود دیپلم بگیرند، با او صُحبت می
های بند را با  گی از طرفِ جمع پیشِ او بفرستیم تا خواست یک توافُقی برسیم و چند نفری را به نماینده

ها  ندادند. استداللِ اصلیِ آ شان نمیها در بند ابداً تمایلی به این کار ن او در میان بگذارند. بخشی از بچّه
ها را به ما بدهد و  تاب جُزوِ حُقوقِ ما است، خودِ زندانبان باید آنفتنِ روزنامه و ککه اگر گر این بود

گوهایی که آن روز  برخی  و گو بکنیم. به هر صورت، گفت و ها گفت نیازی نیست که در این مورد ما با آن
روزنامه در بند  دادند، باعث شد که از یک طرف تعدادِ کتاب و از زندانیان با مسئولِ فرهنگی انجام می
خواستند تحصیل کنند  های درسی در اختیارِ کسانی که می افزایش یابد، و از طرفِ دیگر هم کتاب

 گذاشته شود.
 

٤٧ 
 ..."نُعمان"آوازِ کُردی برای 

بود. در این زمان، او حُدوداً  سلّول با مُراد و دیگران هم ١٢ سلّولِدر  "نُعمان"زندانیِ جوانِ کُردی به نامِ 
وقتی به اتهّامِ هواداری از کوموله دستگیر شد، قطعاً بیش از  ٦٠که در سالِ  بود؛ یعنی این ساله   ستبی

بسیار نزدیک بود.   سلّولشانزده سال نداشت. نُعمان جوانی بسیار متین و آرام و با مُراد و بقیّه در آن 
های گوناگونی  و درموردِ مسأله زدیم من درواقع از طریقِ مُراد با او آشنا شدم. گاهی باهم قدم می

اش برایم تعریف بکند. نُعمان با  های اوّلِ زندان کردیم. روزی از او خواستم که دربارۀ سال صُحبت می
 در سنینِ نوجوانی ٦٠من سالِ "اش هُویدا بود، شروع به صُحبت کرد:  اندوه و دردی که در چهره

حصار  قزل به زندانِ ٦١ی در اوین، باالخره در سالِ دستگیر، و پس از گُذراندنِ دورانِ سختِ بازجوی
لعنتی قدم گذاشتم. حاج داوود رحمانی که در  ام شده بود که به این زندانِ فده سالمُنتقل شدم. تازه ه

وسال( اختصاص داده بود. این  سنّ ری )کماصطالح به افرادِ صغ اُتاقی را بهسِ این زندان بود، در هر بند ٴرا
 ،١واحدِ در  ١ها قرار داشت. مرا ابتدا به بندِ  های توّاب اُتاق  در ابتدای هر بند و در نزدیکیِاُتاق معموالً

 ریِ بند قرار دادند. در آنها بود، فرستادند و در اُتاقِ افرادِ صغ اش از چپ انیانکه در آن زمان اغلبِ زند
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طورِ کلّی، هم  آن بند باهم بودیم. بهری در اُتاقِ نسبتاً کوچکی در زمان، حُدودِ سی نفر زندانیِ صغ
تر هستیم  کردند که چون ما جوان های بند فکر می مسئوالنِ زندان از جُمله خودِ رحمانی و هم توّاب

های  ها کامالً در اشتباه بودند، چراکه اغلبِ بچّه تواتند از وُجودِ ما از هر نظر استفاده بکنند. امّا آن می
بتّه، گاهی درمیانِ زندانیانِ تر بودند. ال تر و مُقاوم تر و شُجاع انیانِ بند مُحکمری از بقیّۀ زندغجوان و ص

کاری با  راهی و هم شدند که تن به هم ای هم پیدا می زده تجربه یا ترسیده و وحشت های بی ری بچّهصغ
دند. از جمله ز شتی هم مییست و زدادند. برخی حتّا دست به کارهای ناشا ها و مسئوالنِ زندان می توّاب
 شدند.   ها و آلتِ دستِ رحمانی می ترین توّاب مثالً بعضی تبدیل به خطرناک که؛ این

 برای اوّلین بار در زندانِ ٦٢به هر حال، در این دورانِ بسیار دُشوار، در اواخرِ سالِ "نُعمان ادامه داد: 
را هم برای مُالقات صدا زدند. به ام، م حصار، و شاید برای دوّمین یا سوّمین بار پس از دستگیری قزل

حالیِ  داشتم. خُالصه، با خوش کننده نمی ، من معموالً زیاد مُالقات دلیلِ دوریِ راه و مُشکالتِ خانواده
ام آمده بودند. در پایانِ  فراوان به این مُالقات رفتم؛ مادرم و یکی دو نفرِ دیگر از فامیل به مُالقات

اند. مُالقات تمام شد و من هم  یم وسایلِ زمستانی آورده و تحویل دادهها گفتند که برا مُالقات، آن
های دریافتی برای دیگر  حال از دیدنِ مادر و فامیل به بند برگشتم. بعد از یک هفته وسیله خوش

دادند، امّا از وسایلِ من خبری نبود. باالخره، روزی مرا صدا زدند و  زندانیانِ بند را تدریجاً تحویل می
به دفترِ دادیارِ زندان بُردند. خودِ حاج داوود رحمانی و چند نفرِ دیگر در دفترِ دادیارِ زندان   بسته چشم

که اصالً بفهمم داستان از چه قرار است، کُتکِ مُفصّلی نوشِ جان کردم. تازه پس  جمع بودند. قبل از این
میّه و نشریّه به داخلِ زندان اعالپدرسگ، حاال دیگه ۥاز آن، دادیارِ زندان یا خودِ رحمانی گفت:  

توانستم  م و نه میشنید ست میم، مانندِ یک آدمِ کروالل نه دُرمن که ابداً مُتوجّهِ قضیّه نبود ʻآری؟ می
جا سوارِ ماشین کردند و به  زده شده بودم. به هر حال، بعدازظهر مرا از همان سابی شُوکچیزی بگویم. ح

اُفتادم، که  راه، به یادِ روزهای اوّلِ دستگیری و بازجویی و شکنجه می اوین فرستادند. در طولِ زندانِ
خواهند مرا زیرِ  ه چه دلیلی میدانستم ب رفت تا دوباره تکرار شود. با این تفاوت که این بار اصالً نمی می
 رب ببرند.  ض

ترِ مرکزی و سپس به اوین که رسیدیم، ابتدا مرا به دف به هر صورت، به زندانِ"نُعمان در پایان گفت: 
مُنتقل کردند. صبحِ زود بازجویی شروع شد و پس از خوردنِ مقداری کُتک و شالّق،  ٢٠٩بندِ انفرادیِ 

ام اعالمیّه و نشریّاتِ کوموله را جاسازی کرده  تازه مُتوجّهِ ماجرا شدم؛ ظاهراً کسی در کفِ ساکِ وسایل
که مُطمئن  تنها من ابداً نقشی در آن ماجرا نداشتم، بل ها را پیدا کردند. نه بود که مسئوالنِ زندان آن

دانستم کُدام آدمِ نادانی به این فکر  بودم خانوادۀ من هم نقشی در آن قضیّه نداشته است. فقط نمی
و چنین کاری را کرده است. فردی بدونِ درخواست و اطالّعِ من، خودسرانه اعالّمیه و نشریّاتی را  اُفتاده

من جاسازی کرده و به زندان فرستاده بود. هر احمقِ نادانی که این کار را کرده بود،  در ساکِ وسایلِ
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ام را هم سرِ این کارِ  ث شود که جانکه مُمکن بود باع رِ ضرب بروم بلتنها سبب شد که من زی نه
گیِ  چگونه کردند و دنبالِ تشکیالتِ کوموله در زندان و احمقانۀ او از دست بدهم. بازجوها مرا شکنجه می

هایی و از چه  زدند تا اعتراف کنم که در چند نوبت و در چه تاریخ ارتباطِ آن با بیرون از زندان بودند. می
توانستم  ام! من نمی را به داخلِ زندان آورده ام و چه نوع مالت و موادّی بوده هایی با بیرون در تماسّ راه

دانستم این کار چه خطری مُمکن است برای من  که میخواستند اعتراف کنم، چرا ها می چه که آن به آن
دم تا بتوانم بازجوها کر شدم امّا مُقاومت می خوردم و شکنجه می به دنبال داشته باشد. بنابراین، کُتک می

که کامالً از آن  تنها دستی در آن کار نداشتم، بل برم. باالخره، بازجوها قانع شدند که من نهرا از رو ب
دوباره مرا به دادگاه  ٦٣ظاهراً دست از سرم برداشتند امّا در هر صورت اواخرِ سالِ  خبر بودم. بی

ام را از ده سالی که قبالً بود به بیست سال افزایش دادند. من در  ها انتظار حُکم فرستادند و بعد از ماه
تنها از  لِ نُعمان نهد ".برگشتمحصار  که اخیراً با گروهِ اوّلِ زندانیان دوباره به قزل اوین ماندگار شدم تا این

اش هم،  های گروهِ سیاسیِ خودش، و حتّا بعضی از اعضای خانواده کاری که از دستِ ندانم دستِ رژیم بل
رافت کرد و با ش ها را تحمّل می سختی گی فشارها و رغمِ این قضیّه، او با ایستاده پُرخون بود. علی

 کشید. اش را می حبس
اش را بوگو،  نُعمان راست"پُرسید:  از جُمله با نُعمان شوخی داشت، مُرتّب از او می مُراد، که با بسیاری

داد:  نُعمان هم همیشه آرام و متین جواب می "؟کوردیستان که بودی، چندتا از این پاسدارها را خاباندی
پاسدار هم  کسی را بخابانم. چه بماند که ام کُجا بود که بابا من که آن موقع یک بچّه بودم، سالح"
راد برایشان آوازی بخواند. او به شدند تا مُ ها جمع می شان برخی شب سلّولمُراد و دیگر افرادِ  ".خابانمب

دوست داری یک "دّی از نُعمان پُرسید: طورِ ج بار مُراد به خواند. یک زبانِ فارسی و آذری، خیلی زیبا می
شان هم آوازخوان  کدام ه زندانیِ کُرد داشتیم که هیچدر این بند، ما فقط س "؟آوازِ کُردی برایت بخوانم

حال شد و از مُراد خواست که برایش آوازِ کُردی  نبودند و یا صدای خوبی نداشتند. نُعمان بسیار خوش
و کردند که مُراد با استفاده از چند کلمۀ کُردی که بلد بود، مثلِ مادر  تعریف می سلّولهای  بخواند. بچّه

چنان  گفتند نُعمان آن دّی شروع به خواندنِ یک ترانۀ کُردی کرد. میطورِ ج غیره، به اسلحه و جنگ و
ثیرِ آهنگ و صدای مُراد بود که ظاهراً زیاد توجّهی نداشت که مُراد در تمامیِ طولِ آواز فقط آن ٴتحتِ تا

اهراً مُراد برای چند ت. خُالصه، ظساخ ا را از خودش میه بُرد و بقیۀ کلمه کار می چند کلمۀ کُردی را به
های دیگری هم  بُرد. گویا در فُرصت خواند و نُعمان هم لذّتِ فراوانی از آن می دقیقه آوازِ کُردی را می

های اُتاق به نُعمان گفتند که  خواست که آن آواز را دوباره برایش بخواند. بعدها بچّه نُعمان از مُراد می
گفت که او طبعاً همواره  بلد نیست. نُعمان هم در جواب می مُراد، جُز همان چند کلمه، زبانِ کُردی

بخش بود  نشین و آوازخوانیِ او چنان لذتّ لچنان خوب و گرم و د دای مُراد آنمُتوجّهِ قضیّه بود، امّا ص
 خواست آن مسأله را رو نماید و کار را خراب کند. این هم از ماجرای نُعمانِ جوان! که نمی
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٤٨ 
 ..."نیما"ام  ی با خواهرزادهمُالقاتِ حُضور

آمد.   از تهران به مُالقات می "اختر" هم مُرتّب شده بود، اغلب خواهرم روزِ مُالقاتِ بند بود. مُالقاتِ من
طورِ  کرد و مُسنّ هم بود، برایش دُشوار و تقریباً غیرمُمکن بود که بتواند به مادرم در تبریز زندگی می
حتّا اصرار داشتم که او ابداً به مُالقات نیآید، امّا به هر حال او هر دو یا سه مُرتّب به مُالقات بیاید. من 

شدم، امّا از  آمد، من از دیدارش طبعاً بسیار شاد می آمد. هر موقع که مادرم به مُالقات می ماه یک بار می
کشد، پس از  های زیادی هم می دانستم که سختی دیدم و می که او را هر بار پیرتر و رنجورتر می این

بار که مرا در  شد. مادرم بیش از حدّ نگرانِ حالِ من بود، هنوز هم هر ام مُنقلب می مالقات جان و روان
شدند دیدم که  ها واردِ سالُن  کرد. در این مُالقاتِ مُشخّص وقتی خانواده وزاری می ریهدید گ مُالقات می

اند. وقتی  یگر، که رویش را پوشانده بود، باهم آمدهو یک خانُمِ د "نیما"اش  خواهرم اختر با پسرِ کوچک
ها در پُشتِ شیشه و در مقابلِ من قرار گرفتند، آن خانُم رویش را کمی باز کرد. تازه مُتوجّه شدم که  آن

شی باهم کردیم و من وب نهایت شاد شدم. خُالصه، سالم و خوش زنِ برادرم است. بسیار مُتعجّب ولی بی
 حال هستم.   ها واقعاً خوش گیِ آن همهگفتم که از دیدنِ 

گاه حّقِ مُالقات نداشت. زنِ برادرم را من زیاد ندیده بودم،  های زندان، زنِ برادر هیچ براساسِ ضابطه
کردند. البتّه،  ها درست قبل از دستگیریِ من تازه عقد و ازدواج نموده، و در تبریز زندگی می چراکه آن

توانست به  طور  شان شرکت کرده بودم. خُالصه، با ایماواشاره پُرسیدم که چه من در مراسمِ عقد و ازدواج
جایِ خواهرِ کوچکِ من که در  ای را از پُشتِ شیشه نشان داد. دیدم که به  مُالقات بیاید؟ شناسنامه

درم ام آمد از این نقشه و تاکتیک، و از شُجاعتِ زنِ برا خارج از کشور بود، به مُالقات آمده است. خوش
هایی هم  که به چنین کاری دست زده بود. مُالقاتِ بسیار خوبی بود و من توانستم با ایماواشاره پیغام

چنین به تشخیصِ سیاسی و  ام، به توصیۀ من و هم ام دیگر برادران برای برادرم بفرستم. جُز برادر بُزرگ
ادرم توسّطِ همسرش پیغام دادم که هنوز امنیتّیِ خودشان، تاکنون به مُالقاتِ من نیامده بودند. به این بر

به مُالقات نیآیند تا من هر زمان که مصلحت دیدم خبرشان بکنم. از طریقِ اطالّعاتی هم که از زنِ 
تر  ها کمی راحت ام دربارۀ آن ام گرفتم، خیال برادرم درموردِ زندگی و کار و وضعِ شوهرش و دیگر برادران

 شد.   
راه آورده بود  اش نیما را هم هم آمد. این بار او پسرِ کوچک به مُالقاتِ من میخواهرم اختر بیش از همه 

و در موقعِ ثبتِ نام برای مُالقات، گفته بود که نیما پسرِ من است. پس از مُالقاتِ معمولی از پُشتِ 
دیدم،  یشیشه، به من و نیما مُالقاتِ حُضوری دادند. من و نیما کوچولو، که برای نخستین بار او را م

برای مُدّتِ پانزده دقیقه در اُتاقِ مخصوصی، البتّه زیرِ نظرِ پاسدار، باهم دیدارِ حُضوری داشتیم. در این 
چ کردم. پ یکی دو مطلب را دمِ گوشِ نیما پچ های مُناسب و با احتیاط، من مُالقاتِ حُضوری، سرِ فُرصت



  مرزهای ناشناختۀ مرگ و زندگی  356

حتّا به مادرش هم در داخلِ زندان بازگو نکند.   کس و ها را به هیچ نمودم که این مطلب کید ٴضمن، تا در
ها را به مادرش بگوید. بعدها  تواند در ماشین آن به او گفتم که فقط وقتی از زندان خارج شدند، می

چه را که من به  ای از آن گفت که نیما تا وقتی که با ماشین از زندان دور نشده بودند، کلمه خواهرم می
د. مطلبِ مُهمّی که به نیما گفتم این بود که مادرش به کِتی اطلّاع دهد که او از کر او گفته بودم رو نمی

هایی  و درموردِ همسرم مطلب که دستگیر شده  خارج از کشور با سپیده، دُختری از هوادارانِ تشکیالتی
گونه  رابطه با این ای برقرار نکند و در س و رابطهگونه تماّ قرار کرده و اخیراً ظاهراً آزاد شده بود، هیچرا ا

 ها خیلی هوشیار باشد. مسأله
شد  ونیم می سال خُالصه، مُالقاتِ حضوری با نیما کوچولو مرا به یادِ دُخترم انداخت که حاال بیش از یک

او را ندیده بودم. برای مدتّی، بعد از مُالقات، ناآرام و مُنقلب بودم. از طرفِ دیگر، مُالقاتِ حُضوری با نیما 
بخش و اُمیدوارکننده بود، از این نظر که باالخره روزی خواهم توانست دُخترم را هم  سیار روحیّهبرایم ب
 ببینم.

اش نوشته و از طریقِ فرزندِ یکی از زندانیانِ بند به  ای برای دوست گفت که نامه مُراد پس از مُالقات می
ش طریقِ پسرش برای همسرگفت که نامۀ مُفصّلی نوشته و از  بیرون فرستاده است. علی هم می

هرانِ بسیار مُنقلب و ناراحت خواست که باهم قدمی بزنیم تا او دربارۀ فرستاده است. پس از مُالقات، م
لحاظِ سیاسی و مشیِ زندگی و  موضوعِ مُهمّی با من صحبت کند. او از رُفقای سازمانِ اقلیتّ بود که به

های سازمانِ اقلیّت را تقریباً دیگر قبول نداشت و  دگاهمُبارزاتی در زندان با ما بسیار نزدیک بود. دی
 ٦٤لحاظِ سیاسی و فکری در حالِ مُطالعه و بررسی و تغییر و تحّول بود. من و او از اُتاقِ  طورِ کلّی، به به

با مُراد و  ١٢ سلّولِشده بودیم. در این بند، او در  گاهِ اوین باهم بسیار صمیمی در آموزش ٣در سالُنِ 
گفت که همسر و فرزندش  هران به من ها  هم بسیار نزدیک بود. م با آنکرد و  ین و اصغر زندگی میفرز
دانست که همسر و دُخترِ من هم در  جا زندگی بکنند. او می خواهند به خارج از کشور بروند تا در آن می

تر از رفتن و  یدّداد که به نظرش قضیّۀ همسرش ج میضمن توضیح  خارج از کشور هستند. مهران در
هران را کردند که به خارج برود و م یق میماندن در خارج است. ظاهراً پدر و مادرِ همسرش او را تشو

کننده بود. من کمی او را  اراحتهران بسیار ناو جُدا بشود. این طبعاً برای م فراموش کند و درواقع از
او ساخته نیست. گفتم تنها کاری که او  لداری دادم و گفتم که از داخلِ زندان کارِ زیادی از دستِد

ل بکند و احساساتِ خودش به همسرش بنویسد و با او دردِ د ای مُفصّل است که نامه  تواند بکند این می
 را با او در میان بگذارد.  

 قرار شد که او در آن نامه اوالً به همسرش اُمیدواری دهد که باالخره روزی از زندان آزاد خواهد شد و به
ها خواهد پیوست. ثانیاً همسرش را تشویق کند که برای ادامۀ تحصیل به خارج برود و بگوید که او با  آن

شق و عالقه کرده و آرزو کند که رابطۀ . ثالثاً در نامه به او ابرازِ عکند مایت میکمالِ میل از این کارِ او ح
ر داخل یا خارج از کشور، مُنتظرش بماند ضمن از همسرش بخواهد که د ها پایدار بماند. در زناشوییِ آن

ثیرِ ٴها بپیوندد. در پایان هم، از همسرش بخواهد که تحتِ تا محضِ آزادی از زندان به آن که او به تا این
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هران تا نوبتِ میم بگیرد. مخودش و فرزندشان تص پدر و مادرِ خودش قرار نگیرد و مُستّقالً برای زندگیِ
 را نوشت و علی هم از طریقِ فرزندش سیروس آن را به بیرون فرستاد.بعدیِ مُالقات، آن نامه 

 شنیدیم که در زندانِ ای یک بار شده بود. امّا می در این زندان هم، مانندِ اوین، حاال دو هفته  مُالقات
گی است، چراکه تعدادِ زندانیان در آن زندان خیلی زیاد نبود. در  گوهردشت مُالقات هنوز هم هفته

حصار، در  ها و انتقالِ تعدادی زندانی از اوین و قزل با بیرون آوردنِ زندانیان از انفرادی ،٦٣سالِ  اواخرِ
اصطالح عُمومی راه انداختند. پیش از آن اغلبِ زندانیانِ گوهردشت در  زندان گوهردشت دو سه بندِ به

دان موجود بود. با اُفتادنِ های انفرادی بودند و ظاهراً فقط یک یا دو بندِ عُمومی در آن زن سلّول
های تهران شروع  اصطالح اصالحاتی که در زندان ها و در جریانِ به الجوردی و رحمانی و دارودستۀ آن

 کردند. مُدّت خارج می های طوالنی شد، باالخره زندانیانِ گوهردشت را هم از انفرادی
 

٤٩ 
 خواند... زندانیِ مُجاهدی که دیگر نماز نمی

هریِ من، در این بند بود. اوایل که ما به بندِ ش ، اهلِ تبریز و هم"قُلی"نامِ  ای به وچند ساله زندانیِ بیست
کرد و به نظرِ ما  زندگی می ٦شمارۀ  سلّولِآمدیم، او با جمعِ زندانیانِ مُجاهد و نمازخوان بود. در  ٥

دیدیم. تدریجاً برخی از رُفقا که  نمیگیِ خاصّی در او  ما تفاوت و ویژه انندِ دیگر زندانیانِ مُجاهد بود؛هم
این  .خواند شناختند، مُتوجّه شدند که او دیگر نماز نمی کردند و او را بیشتر می با او ارتباطی برقرار می

غریبی نبود، چراکه بخشی از زندانیانِ مُجاهد دراساس نمازخوان نبودند و فقط  و موضوعِ زیاد عجیب
کردند. با باز شدنِ نسبیِ فضا در این دوره در  نبان تظاهُر به نمازخوانی میبرای بهانه ندادن به دستِ زندا

ین بندِ قرنطینه و در امّا در ا گذاشتند؛ ان برخی نماز را کنار میزندان، در طیفِ زندانیانِ مُجاهدِ زند
کرد،  خواندن نمیسامانی که ما در آن بودیم، کسی از زندانیانِ مُجاهدِ بندِ ما تظاهُر به نماز نشرایطِ ناب

ضمن  گذاشت. قُلی در کم نماز خواندن را کنار  ها کم جُز قُلی که در همین بند و زیرِ نگاهِ مُداومِ توّاب
داد و در این روزها، برای قدم زدن یا مُطالعه و غیره  های چپ نشان می تمایلِ زیادی هم به رابطه با بچّه

شد. اصغر یک کالسِ زبانِ انگلیسی برای افرادِ مُبتدی داشت  راه می ای هم های چپِ غیرتوده اغلب با بچّه
کرد. قُلی از معدود زندانیانِ مُجاهدِ بند،  راه با داریوش و فرُخّ، در آن کالس شرکت می که قُلی هم، هم

مود. او با من هم، به دلیلِ ن مانندِ یاور، بود که در این زمان در کالسِ یادگیریِ زبانِ خارجی شرکت می
کردیم.   های گوناگونی باهم صُحبت می زدیم و دربارۀ مسأله هری بودن، نزدیک بود و گاهی قدم میش هم

طورِ کلّی  فهماند که دیگر سازمانِ مُجاهدین را قبول ندارد، و به کم به ما می ، او کم خُالصه، از این طریق
 دیگر حتّا مذهبی هم نیست.  
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زمانِ شاه بسیار تفاوُت  جُمهوریِ اسالمی با زندانِ رایط در زندانِفکر و عقیده، جوّ و ش "آزادیِ"ازنظرِ 
دادند و رسماً هم آن را اعالم  در زمانِ شاه، بسیاری از مُبارزان در داخلِ زندان تغییرِ عقیده می داشت.

ذهبیِ آمد. چه بسیار زندانیانِ م به حساب می ها نوعی، این قضیّه افتخاری هم برای آن دند و حتّا بهکر می
پیوستند. چه بسیار زندانیانی  آوردند و به طیفِ چپ می سابقی که در آن دوره به مارکسسیم روی می

زندگی و مبارزاتیِ خودشان  گروهی و خّطِ سیاسی و مشیِ عُمومیِ  که در آن دوره در وابستگیِ
زمانِ  ها در زندانِ ۀ آنهایی، مانندِ راهِ کارگر، که نطف ها و جریان کردند. چه بسیار طیف تجدیدنظر می

جُمهوریِ  شد و بعداً در بیرون خودشان را مُتشّکل نموده، اعالمِ موجودیّت کردند. در زندانِ شاه بسته 
رحمانه، بُروز دادنِ چنین تغییر و  به دلیلِ استبدادِ دینی و شکنجه و خفقان و کُشتارِ بی ،اسالمی

بود. تنها تغییرِ قابلِ قبول و موردِ عالقه برای  طرناک صورتِ علنی و گُسترده بسیار خ هایی به تحّول
جُمهوریِ اسالمی، تغییر یافتنِ زندانی به سمتِ ایدئولوژی و سیاست و فرهنگ و  زندانبان در زندانِ

بود، وگرنه سرکوب  بایست در خدمتِ اهدافِ زندانبان می بود. هرگونه تغییری می اخالقیّاتِ سیستم می
و ایدئولوژی  شد. تغییرِ عقیده  کار گرفته می اتهّامی جدید در پروندۀ زندانی و علیهِ او به عنوانِ شد و به می

توانست خطری جانی برای زندانی درپِی داشته باشد. بنابراین،  بود، می اگر از مذهبی به غیرمذهبی می
دیگران مخفی نگه داد، اوالً آن را از  اگر کسی از زندانیانِ مذهبی در زندان تغییرِ عقیده هم می

کرد. حتّا درموردِ قُلی هم این  نکار میاز طرفِ مسئوالن، کامالً آن را اداشت و ثانیاً درصورتِ تفتیش  می
شد، و قُلی هم دیگر نه مذهبی بود  های بعد کمی بازتر هم  حدّی صادق بود. فضای زندان در ماه قضیّه تا

وجه  داد، به هیچ زندانبان او را موردِ تفتیش قرار می و نه مُجاهدین را قبول داشت، امّا هنوز هم اگر
اش ایجاد شده است. فقط کسانی که با او نزدیک بودند و با او  پذیرفت که تغییری در اعتقادِ مذهبی نمی

 بودند. رفاقت داشتند، در جریانِ تغییر و تحّولِ فکری و سیاسیِ او 
 

٥٠ 
 بُزرگداشتِ نوزدهُمِ بهمن )روزِ سیاهکل(...

ماه با رُفقای سازمانی مشورت کردیم تا برنامۀ بُزرگداشتی برای نوزدهمِ بهمن، روزِ سیاهکل،  اوایلِ بهمن
هم یاد بکنیم. قرار شد که  ٥٧خواستیم از نقشِ مردم در انقالبِ بهمنِ  چنین می داشته باشیم. هم

ها  سلّول. چون در اغلبِ ها جشن و یادبودی بگیریم سلّولمقداری شیرینی تهیّه کنیم و آن روز در 
ار همن عمالً در سطحِ کّلِ بند برگُزحّداقل یک نفر از ما حُضور داشت، بنابراین بُزرگداشتِ نوزدهمِ ب

های  اکثریّتی مُشکلی با این برنامه نخواهند داشت. بچّه-ای دانستیم که زندانیانِ طیفِ توده شد. می می
کردند،  دلیلی در این مراسم و جشن شرکت نمی ر هم بهنمودند و اگ چپِ دیگر هم اغلب مُوافقت می

دانستیم  تعدادشان در بند بسیار محدود بود. زندانیانِ مُجاهد، که گروهِ بُزرگی در بند بودند، هنوز نمی
گونه خواهد بود. قرار شد که من با یاور و علی هم با فرشاد مُذاکره  شان در این مورد چه العمل که عکس
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های ما مُنتظر بودند تا  اتفاقاً بچّه"موضوع را با یاور مطرح کردم، که او درمقابل گفت: کنیم. من این 
دانی، نوزدهِ  طوری که می کنند یا نه؟ همان ببینند که آیا زندانیانِ فدایی کاری برای نوزدهِ بهمن می

مراسمِ  خواستیم بدانیم که آیا شما ما می ضمن روزِ شهادتِ موسی خیابانی هم است؛ بهمن در
گیرید، ازنظرِ ما  کنید یانه؟  اگر مراسمی در نظر دارید و جشنی می بُزرگداشتی برای سیاهکل برگُزار می

خواهیم در مراسمِ خودمان یادی هم  ما اتفاقاً می"من هم درمقابل گفتم:  ".هیچ ایرادی نخواهد داشت
گیریِ جُنبشِ فدایی است.  یاهکل و شکلاز موسی خیابانی بکنیم، امّا برنامه دراساس برای بُزرگداشتِ س

ایرادی ندارد. "یاور در جواب گفت:  ".به همین دلیل هم، در نظر داریم شیرینی بدهیم و جشنی بگیریم
علی هم که با  ".کنند خورند امّا در مراسم شرکت می احتمالِ زیاد شیرینی را نمی های مُجاهدین به بچّه

 همین ترتیب پیش رفت.   شان به کرد، مُذاکره فرشاد صُحبت 
های مُختلف تقاضا کنند که در روزِ نوزدهِ بهمن بعد از شام زندانیان برای  سلّولها در  قرار شد که بچّه

چنین یادِ موسی خیابانی را گرامی بدارند و از  بُزرگداشتِ سیاهکل دورِ هم جمع شوند. در آن برنامه، هم
دو  زدم که شاید خودمان، من حدس می سلّولِنی کنند. در هم قدردا ٥٧نقشِ مردم در انقالبِ بهمنِ 

طور هم شد.  رنهایت همیند و فرُخّ، نخواهند در مراسم شرکت کنند، که دای، یعنی خال زندانیِ کوموله
الفِ انتظارم، عابدین افتخاری حتّا حاضر نشد که در جلسۀ بحثِ قبل از برنامه هم شرکت کند.  امّا برخ

کند. حیدر زاغی بعداً با من  غی، پیغام فرستاد که در مراسمِ نوزدهِ بهمن شرکت نمیاز طریقِ حیدر زا
کرد ولی نتوانست او را قانع  ها با عابدین افتخاری بحث می خُصوصی صُحبت کرد و گفت که او ساعت

حانه به مشیِ مُسلّ کند. عابدین افتخاری ظاهراً بر این نظر بود که سیاهکل مُتعّلق به کسانی است که
اند، روزِ سیاهکل  شده "کار سازِش"با کسانی که آن مشی را کنار گذاشته و  اعتقاد دارند؛ او حاضر نبود

بود. اعتقاد داشت  ٥٧چنین مُخالفِ هرگونه بُزرگداشتی برای انقالبِ  را جشن بگیرد. عابدین افتخاری هم
ها،  ای بوده است. به این دلیل وطئهکه فقط ت نه یک قیام و نه یک انقالب بل ٥٧های سالِ  که اتفّاق

، جُز خالِد و فرُخّ، گفتند که در سلّولکرد. امّا بقیّه در  عابدین افتخاری در مراسمِ سیاهکل شرکت نمی
 کنند. برنامۀ بُزرگداشت شرکت می

ر خودمان داشتیم که همه، جُز آن سه نفر، حُضو سلّولِای در  در روزِ نوزدهُمِ بهمن، بعد از شام جلسه
بهمن و سیاهکل حرف زدم و برای بُزرگداشتِ خاطرۀ همۀ  نوزدهِای دربارۀ  داشتند. ابتدا من چند کلمه

طورِ مُختصر دربارۀ نقشِ  ویژه موسی خیابانی، یک دقیقه سُکوت اعالم کردم. سپس به شُهدای جُنبش، به
حبتِ کوتاهی کردند. گاه، حیدر زاغی و بعد هم علی شهبازی صُ حرف زدم. آن ٥٧مردم در انقالبِ 

باالخره، یاور هم توضیح داد که برای ادای احترام به سیاهکل و یادی از شُهدای جُنبش در مراسم 
ساعت طول کشید و  ضمن گفت که او شیرینی نخواهد خورد. مراسم حُدودِ یک شرکت کرده است. در

جُمهوریِ اسالمی تعریف  ه، و زندانِزمانِ شا هایی از زندانِ ها خاطره ار شد. سپس بچّهبسیار خوب برگُز
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طورِ کلّی، در  را شد. بههای کوچکی، برنامه اج های دیگر هم به همین ترتیب، با تفاوت سلّولکردند. در 
 موضوعِ سیاهکل و بُزرگداشتِ شُهدای جُنبش در تمامیِ بند مطرح شد و موردِ بحث قرار گرفت.آن روز 

 
٥١ 

 هبازی...با یادِ جلیل ش
یک نفر آماده بشوند و بیایند بیرون برای پاک  سلّولاز هر "بند باز شد، و پاسداری داد زد:  روزی درِ

تحلیل و بحث در بند آغاز شد. حیدر زاغی،  و بعد هم درِ بند را بست و رفت. دوباره تجزیه "کردنِ برنج.
کردند که  ودند، مطرح میحصار ب گی از زندانیانِ چپِ قدیمیِ قزل که همه ،و سعداهلل زارع جلیل شهبازی

داری،  در دورانِ رحمانی در این زندان بیگاریِ رسمی رایج بود. زندانیان مجبور بودند در مزرعه، مُرغ
گفتند که در آن دوره اعتراض نمودن به  و غیره کار بکنند. می های مُختلف، آشپزخانه ری، کارگاهگاودا

بود. بعد  ، و آینده و عاقبتِ نامعلومی در انتظارت میدکشان ات را به انفرادی و قبر و قیامت می بیگاری راه
اش، بیگاری در این زندان ظاهراً تعطیل شد، امّا حاال به نظر  از برچیده شدنِ بساطِ رحمانی و دارودسته

 های گذشته را یک بارِ دیگر هم امتحان کنند.   ورسم و سیاست آید راه رسد که مسئوالن بدشان نمی می
ها، زندانیانِ سرِموضعی در بندهای دیگر  کردند که طبقِ اطالّعاتِ آن مُجاهدِ بند مطرح می زندانیانِ

طورِ کلّی انجامِ چنین  درموردِ پاک کردنِ برنج نظرها و برخوردهای مُتفاوتی دارند. ظاهراً بعضی بندها به
داشتند. یعنی بعضی  مُتفاوتی  های های گوناگون دیدگاه پذیرفتند، امّا در برخی بندها، اُتاق کاری را نمی

ها مُوافقِ برنج پاک کردن بودند، برخی دیگر با انجامِ این کار مُخالف بودند. البتّه درعمل مسئوالن  اُتاق
هنوز از این بندها کسی را برای برنج پاک کردن نبرده بودند. درموردِ نظافتِ سالُنِ مُالقات هم برخی 

رفتند. مسئوالن گاهی زندانیان را برای نظافتِ کُریدورِ اصلیِ واحد  رفتند و بعضی هم نمی زندانیان می
زدند، ولی ظاهراً تا این زمان زندانیانِ سرِموضعی نظافتِ کُریدور را ابداً نپذیرفته بودند. به  هم صدا می

دِ خواهد ما را مور بندی و تحلیلِ عُمومی در سطحِ بند این بود که زندانبان درواقع می هر حال، جمع
ها وادار  گونه مسأله نشینی و پذیرشِ این تواند ما را به عقب آزمون قرار دهد تا بداند که تا چه حّدی می

حدّی جنبۀ سیاسی  ها به نیروی کارِ ما برای پاک کردنِ برنج نیازِ واقعی ندارند. قضیّه تا کند، وگرنه آن
نشینی بکنیم، چراکه در آن صورت زندانبان  توانستیم در این موردِ خاصّ کامالً عقب هم داشت و ما نمی

گی و مُقاومت  بایست که ایستاده کرد. بنابراین، می های خودش را به ما تحمیل می بیش از پیش خواست
 کردیم.   می

ها اطالّع داده شد.   گیریِ جمعی صورت گرفت و نظرِ بند به توّاب آهنگیِ الزم و تصمیم در سطحِ بند هم
ها به او اطالّع دادند که در بند  آمد تا افراد را برای پاک کردنِ برنج بیرون ببرد، توّابوقتی پاسدارِ بند 

واحد چند نفر از زندانیانِ بند را بیرون  کسی حاضر به پاک کردنِ برنج نیست. اندکی بعد، افسر نگهبانِ
هستیم، و رژیم مُوّظف  ما زندانیِ سیاسی"کردند:  گونه استدالل می ها در بیرون هم این بُرد. این بچّه
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افسرِ نگهبان هم  ".است که به ما جیرۀ روزانه بدهد. ما مجبور نیستیم که برای این جیره بیگاری بکنیم
ستیِ خودِ شما نیستند، فقط برای سالمتی و تندُراین نوع کارها بیگاری "گفت:  ها می درمقابل به آن

ها  بچّه ".دهیم پزیم و به شما می نشده می را پاکگیرند. اگر برنج را پاک نکنید، ما هم آن  صورت می
خُالصه،  ".ایجاد خواهد کرد مسئوالنِ زندان مُشکل و مسئولیّت چنین کاری برای" :گفتند درمقابل می

ما برای برنج پاک کردن نرفتیم و قضیّه ظاهراً خاتمه پیدا کرد، امّا برای چندین هفته پس از آن، به نظر 
ن تویِ که گاهی عمداً یک مُشت ش یا این دادند و پُختند و به ما می نشده می پاک رسید که یا برنجِ می

 پُختند. ریختند و بعد آن را می برنج می
زندانبان در جُمهوریِ اسالمی این بود که هر از گاه برنامه و موضوعی را مطرح  سیاست و روشِ عُمومیِ 

چنین،  دادند تا جّوِ زندان را در دست داشته باشند. هم کردند و همۀ زندانیان را موردِ آزمون قرار می می
گذاشتند. یعنی یک روز  می "سرِ کار"قولِ معروف همه را  کردند و به با این کارها زندانیان را مشغول می

نظافتِ سالُنِ مُالقات بود، یک بار نظافتِ راهرو بود، یک روز پاک کردن برنج بود، یک موقع هم خالی 
های نخُست، این کارها برای زندانیان اعصاب  لی آخر. دفعهی برنج از کامیون بود، و اها ونیکردنِ گ

کم زندانیان یاد  شدند. امّا کم گی نیز می چنین سببِ اختالف و تشنّج و پراکنده خُردکُن بودند، و هم
ای در  و تجربه گرفتند که این قضیّه وجهی از سیاستِ زندانداریِ رژیم است. برای زندانیان هم، زمینه می

گونه به این  آموختند که چه مُقاومت و مُبارزه در زندان بود. به مُرورِ زمان زندانیان می دهیِ امرِ سازمان
 "حنایِ زندانبان دیگر رنگی نداشته باشد."قولِ معروف  توجّه باشند تا به نوع فشارها بی

 
٥٢ 

 ای به نامِ مسعود کلهُر... رمندهتوّابِ ش
های برخی  سلّولای شروع به تعویضِ  ماه، روزی علی اُستوار در بند راه اُفتاد و از روی سیاهه اوایلِ اسفند

های دیگری  سلّولو برخی هم به  ،٣شمارۀ  سلّولِعلی به  ،٥شمارۀ  سلّولِکرد. من به  از زندانیان می
ها مُوافق نبودند.  جایی به با این جاای از زندانیانِ بند، از جُمله برخی از رُفقای سازمانیِ ما، هاُفتادند. عدّ

گی مُتوجّه بودیم  نظرشان این بود که در برابرِ این خواستِ زندانبان مُخالفت و مُقاومت بکنیم. البتّه همه
ییِ موردِ نظرِ جا به تواند از جا هر کشوری، زندانی نمی جُمهوریِ اسالمی، و درواقع در زندانِ که در زندانِ

ها و بندها را به هم  دادند و اُتاق ها را تغییر می سلّولند. در زندان مسئوالن کزندانبان سرپیچی 
زمانِ شاه، زندانیان را حتّا به نُقاطِ گوناگونی از کشور تبعید هم  هایی در زندانِ ریختند. در دوره می
توانند زندانی را  ها می ی و نظری در آن دارد. آنٴنُدرت حّقِ را ای است که زندانی به کردند. این عرصه می

 دارند.   بنگه  ،خواهند و اُتاق و بند، و در هر جایِ دیگری که می سلّولدر هر 
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ها بارها همین کارها را کرده بودند. در جّوِ نسبتاً مُناسبِ کُنونی در زندان،  های گذشته، آن در طولِ سال
زندانیان حتّا  ،٦٢تا  ٦٠های  در سال ها، مثالً ما به کمبودها و فشارها مُعترض بودیم ولی در برخی دوره

توانستند اعتراض کنند. به هر صورت، رسم بر این بود که ما در برابرِ  به بدترین شرایطِ زندگی هم نمی
ستثناء در این مورد، بندِ جهاد بود خالفت و مُقاومتی نکنیم. تنها اگاه مُ یا اُتاق یا بند هیچ سلّولتغییرِ 

کردیم. حتّا در این موردِ  های اخیر اغلبِ ما از رفتن به آن خودداری می بازِ سالکه تحتِ شرایطِ نسبتاً 
برد، طبعاً اجبار به بندِ جهاد ب همه را به داشت که یک یا چند نفر و یا خاصّ هم اگر زندانبان تمایل می

 داشتند. ای جُز پذیرشِ آن نمی زندانیان چاره
توّابِ "، یک قولِ زندانیانِ مُجاهد به ،سلّولیکی از افرادِ این  مُنتقل شدم. ٥ سلّولِبه هر صورت، من به 

دار و تشکیالتی از  گفتند که او تنها فردِ رده به نامِ مسعود کلهُر بود. زندانیانِ مُجاهد می "رمندهش
و ن و توّاب عنوانِ خائ از او به "دیو مُجاهدرا"مُجاهدین است که به دلیلِ خیانت زنده مانده است. گویا 

کردند که اگر روزی آزاد شود، خودشان او را  بُرد، و ظاهراً مُجاهدین تهدید می کارِ حُکومت نام می هم
 کارِ بود و درظاهر  ٥ سلّولخواهند کرد. مسعود کلهُر در این بند از اوّل در همین  "انقالبی اعدامِ"

ای را با او در  ش بود. من دو هفتهکرد. بیشتر سرش به کارِ خود های مسئولِ بند نمی خاصّی هم با توّاب
کردم. درظاهر بُریده و مُنفعل به نظر  حدّی با روحیّۀ این فرد آشنایی پیدا  بودم و از نزدیک تا سلّولاین 
های مسئولِ بند،  رسید و سعی داشت که از هردو طرف، یعنی زندانیانِ مُجاهدِ سرِموضعی و توّاب می

جُمهوریِ اسالمی انجامِ چنین کاری و  مانندِ مسعود کلهُر، در زندانِ دوری بکند. برای زندانیِ مُجاهدی
، و تحتِ فشارِ مُداومِ سلّولای پس از آمدنِ من به این  بود. دو هفته ناپذیر  حفظِ چنین موضعی امکان

نارِ ها برود و در ک توّاب سلّولِهای بند، مسعود کلهُر باالخره مجبور شد که به  مسئوالنِ زندان و توّاب
ها مسئولیّتِ پخشِ روزنامه و مجّله و غیره را به عُهده گیرد. مسعود کلهُر در زمانِ شاه در دورانِ  آن

اش در ارتباط با سازمانِ مُجاهدین دستگیر و مدتّی هم زندان کشیده بود. ظاهراً پس از  جویی دانش
خودش به کارِ تولیداتِ  دگیِآزادی از زندان، دورۀ مُهندسیِ کشاورزی را تمام کرد و در منطقۀ زن

دوباره با مُجاهدین شروع به فعالیت کرد و درنهایت هم در  ،٥٧پرداخت. در زمانِ انقالبِ  کشاورزی می
 باز دستگیر شد. ٦٠سالِ 

ها چه  راستی، آن بند بودم. به این نخستین جایی بود که من با جمعِ بُزرگی از زندانیانِ مُجاهد هم
چیده و رنگارنگی بودند: از محمود طاهریِ توّابِ خطرناک بگیر تا علی اُستوارِ توّابِ مجموعۀ مُتنّوع و پی

های غیرفعّال  ها؛ از سرِموضعی های سابقی که حاال سرِموضعی بودند تا مُنفعلین و بُریده معمولی؛ از توّاب
فرشاد و حمزه شاللوند. های رادیکال و شُجاعی مانندِ  های فعّال، و باالخره سرِموضعی بگیر تا سرِموضعی

 ام با چهل نفر زندانیِ مُجاهدِ این بندِ کوچک بود. های من تازه فقط نتیجۀ آشنایی این مُشاهده
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٥٣ 
 های هُنری... تهیّۀ سبزیِ عید و کاردستی و قطعه

در آن  درازمُدّت کردیم برای زندگیِ دیدیم و سعی می ماندنِ در این بندِ قرنطینه را ما دیگر مُوقّتی نمی
ای برای عیدِ نوروز اُفتادیم. به فروشگاهِ زندان دانۀ  ماه به فکرِ برنامه ریزی کنیم. اوایلِ اسفند برنامه

ها فقط دانۀ خاکشیر برایمان  خاکشیر و گندم و عدس، برای تهیّۀ سبزیِ عید، سفارش دادیم، امّا آن
د. توپِ پالستیکی یا هرچیزِ دیگری را با ها ابتکارهای جالبی برای سبز کردنِ بذر داشتن خریدند. بچّه

مالیدند. با مرطوب نگه داشتنِ  شده را به بدنۀ آن می های خاکشیرِ خیس پوشاندند، و دانه پارچه می
های قشنگی به اشکالِ مُختلف  شدند. پس از یکی دو هفته، سبزه زدند و سبز می ها جوانه می پارچه، دانه

های دیگر  گرفت. وسیله ی سبز کردنِ بذر در بُشقاب و سینی هم صورت میداشتیم. البتّه، به روالِ سُنتّ
ی برای سلّولکردیم. قرار شد که هر  روشگاهِ زندان تهیّه میتدریجاً از فسین را هم  برای سفرۀ هفت

سینِ بُزرگی برای  سینِ کوچک را تهیّه کند. درضمن، موّادِ الزم برای یک هفت خودش وسایلِ یک هفت
جمعی در سطحِ بند  گونه عیدِ نوروز را دسته شد. در حالِ بحث بودیم که چه ند هم فراهم میسالُنِ ب

 جشن بگیریم.
ها به  های خودش برای عیدِ نوروز بود. آن نشست و در تدارُکِ برنامه کار نمی زمان، زندانبان هم بی هم

های نوروزیِ  را به برنامه خواستند که همه یا بخشی از زندانیانِ سرِموضعی های مُختلفی می طریق
کرد  های بند مطرح می خودشان جلب کنند. مثالً، در همین روزها ادارۀ فرهنگیِ زندان از طریقِ توّاب

گفتند که هر  بینند. می پُنک تدارُک می و فوتبال و پینک های والیبال ها برای نوروز مُسابقه که آن
خرد و برای خودش نگه اند یک جُفت کفشِ کتانی بتو ، میای که در این مُسابقات شرکت کند زندانی

دارد. تا این تاریخ، داشتنِ کفش ممنوع بود و ما در زندان فقط مُجاز به پوشیدنِ دمپایی بودیم. به هر 
کسی به  "رمندههای ش توّاب"و  "مُنفعل"دانیانِ ها و دو سه نفر از زن حال، در بندِ ما جُز خودِ توّاب

هایی  دادند جلب نشد. به همین دلیل، و دلیل ها و امتیازهایی که می های نوروزیِ آن ها و برنامه مُسابقه
داد که ما زندانیانِ سرِموضعی برنامۀ نوروزیِ خودمان را داشته  دیگر، احتماالً زندانبان هم اجازه نمی

ه هر حال فراهم دادیم و مُقدمّاتِ جشنِ عیدِ نوروز را ب باشیم. البتّه، ما اهمیّتی به این قضیّه نمی
 کردیم.   می

های خودمان  نهاد شد که کارتِ عید به ما بفروشند تا به خانواده وقتی از طرفِ مسئوالنِ زندان پیش
چنین، از طریقِ تشکیالتِ بند موضوعِ نظافتِ اساسیِ بند برای عید  بفرستیم، ما فوراً آن را پذیرفتیم. هم

کار شدیم.   ت. سپس، تقسیمِ کاری انجام شد و دست بهو سالِ جدید طرح و موردِ بررسی قرار گرف
سابی شُستیم و تر وری و حمّام و توالت و غیره را حتمامیِ در و پنجره و نرده و میله و کفِ سالُن و هواخ

روز مشغولِ تهیّۀ  ستعدادِ بند شبانههای هُنرمند و باا ین روزها بچّهو تمیز کردیم. عالوه بر آن، در ا
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عنوانِ هدیۀ نوروزی و یادگاری به بیرون از زندان  های هُنری بودند تا بتوانیم به عهکاردستی و قط
و یکی دو نفرِ دیگر هم  کارهای خطّاطی، و فرزین "تُراب"به نامِ  ١٢ سلّولِبفرستیم. یکی از زندانیانِ 

عملیِ الزم برای  دی ودند. بسیاری در بند، در کارهای یدا های هُنری را انجام می رّاحیِ قطعهکارهای ط
های هُنری با  کردند. اغلبِ قطعه ها، زیرِ نظرِ اُستادانِ هُنرمند، انجامِ وظیفه می تولید و تکمیلِ این قطعه

ها را در  سنگ شدند. زندانیان روزها این تکهّ ریالی تولید می ای سنگ و یا سّکۀ پنجاه استفاده از تکهّ
های خاصّی که  ها را به شکل ند تا صاف بشوند. سپس آنسابید تر می های بُزرگ هواخوری رویِ سنگ
سابیدند تا صاف و شفّاف و بدونِ  مان ترتیب میهای پول را هم به ه آوردند. سّکه موردِ نظر بود درمی

رح و نوشتۀ موردِ نظرِ هر شخص ای ط گاه، اُستادانِ طرّاح و خطّاط روی هر قطعه نقش بشوند. آن و رح ط
 کردند.   را خلق و تولید می

فرزین خودش داوطلب شد که یک کاردستیِ هُنریِ یادگاری از سنگ برای من تهیّه کند تا از طریقِ 
خانواده برای همسر و دُخترم در خارج از کشور بفرستم. مُراد هم پذیرفت که در کارِ سابیدنِ سنگ 

نظیری از آب درآمد. فرزین  بی وقتی این قطعه تمام شد، واقعاً کارِ هُنریِ زیبا و یادگاریِ ٥٨کُمک کند.
کاری کرده بود. در طرفِ دیگرش هم اسامیِ  سنگِ صاف طرّاحی و کنده طرفِ تکّه گُلِ زیبایی را در یک

 ده بود.    راه با تاریخِ روز نقش نمو ر را همجعفر و کِتی و بها
ی داشت، و البتّه همه خُالصه، تا قبل از عید هرکسی قطعۀ هُنریِ جالبی برای یادگاری و هدیۀ نوروز

ها سفارش  ها را به بیرون از زندان بفرستند. از اوایلِ اسفند همه به خانواده خواستند که قطعه هم می
  توانند کودکانِ خُردسال به مُالقات کردند که برای مُالقاتِ اواسطِ اسفند و شبِ عید، هرچه می می

سرش به بیرون بفرستد. او در مالقاتِ پیش از کُمکِ پ که قطعۀ یادگاریِ مرا بابیاورند. یاشار قبول کرد 
های خودشان را به بیرون  تدریجاً قطعه ران هم به همین ترتیبعید این کار را انجام داد. دیگ

های هُنریِ یادگاریِ عید به بیرون از زندان، عملیّاتِ بُزرگی بود که  رساندند. فرستادنِ هدیه می
 هم نداشت.   "تلفاتی"انجام شد و  خوشبختانه با مُوفقیّتِ کاملی

ها مُراد و پیروز و من و علی و  در این دوره، در حالی که روزها در تدارُکِ کارهای عیدِ نوروز بودیم، شب
گان  کُننده کم تعدادِ شرکت پرداختیم. کم شدیم و به ترانه و آواز خواندن می دیگران در تهِ سالُن جمع می

 کردند.   ها بیست تا سی نفر در این مراسم شرکت می های عید شب یککه نزد شد، طوری زیادتر می
 

٥٤ 
، مُطّلع شدیم که در آن بند درگیریِ بُزرگی ٦ماه از طریقِ زندانیانِ بندِ بغلی، یعنی بندِ  اواسطِ اسفند

اخیراً راه اُفتاده و زدوخوردِ شدیدی هم صورت گرفته است. ظاهراً در این زدوخورد چشم و گوش و 
هایی دیده بود. گویا پاسداری عوضی، که از دورانِ حاج داوود  بعضی از زندانیان هم آسیب ست و پایِد

که  شناخت، از این رحمانی در این زندان بود و برخی از زندانیانِ سرِموضعیِ آن بند را هم خوب می
 ر عصبانی بود؛شد، بسیا محدودتر مییافت و دستش در شکنجه و سرکوبِ زندانیان  شرایط تغییر می
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ترین  از باسابقه ،٦گشت تا حالِ این زندانیانِ مُشخّص را بگیرد. اغلبِ زندانیانِ بندِ  ای می دنبالِ بهانه
های رادیکال و سرِموضعیِ شُجاعی بودند که بیشترشان هم تنبیهی به آن بند  زندانیان و اغلب هم بچّه

ای گیر آوردند و با  بهانه ٦های بندِ  پاسدارِ عوضی، توّابنمایی و تشویقِ آن  آورده شده بودند. گویا با راه
و  های سرِموضعی بند درگیر شدند. زندانیانِ سرِموضعی هم از فُرصت استفاده کردند یکی دو نفر از بچّه
ها ماجرا را به بیرون گزارش دادند و آن  ها را کُتک زدند. توّاب سابی آنهای بند و ح ریختند سرِ توّاب

تم وش ربمحضِ وُرود شروع به ض . بهریختندای و عوضی به بند  م با یک دسته پاسدارهای عُقدهپاسدار ه
که زندانیان درنهایت مجبور شدند از خودشان دفاع کنند. زدوخوردِ شدیدی راه اُفتاد و   کردند، طوری

 شدّت آسیب دید.   ها به ای از بچّه دست و پا و چشم و گوشِ عده
ندانبانان و فشاگری علیهِ زها را برای ا ا گزارش دادند و آنه در مُالقاتِ بعدی به خانواده ،٦زندانیانِ بندِ 

یثم ظاهراً که م دند. قضیّه باال گرفت، طوریها پرداخته بودند، بسیج کر تمِ آنوش پاسدارهایی که به ضرب
و بازجویی روانۀ اوین های بند را برای تحقیق و بررسی  مجبور شد آن پاسدارِ عوضی و دو نفر از توّاب

تنها  کند. به این ترتیب، باالخره اوضاع در آن بند کمی آرام شد. برای ما این قضیّه که زندانیان نه
غییری بُزرگ در شرایطِ زندان و شانگرِ تکه با پاسدارها هم درگیر شدند، ن ها را کُتک زدند بل توّاب

توانستند  دیگر نمی های پیش، ان بود. پاسدارها، مانندِ سالرتقایِ روحیّۀ مُقاومت و مُبارزه در بینِ زندانیا
پدر و مادر شده و  ها هم قطعاً بی شان بخواهد بکنند و به کسی هم جوابگو نباشند. توّاب لهر کاری که د

در مخمصۀ بدی گیر کرده بودند، چراکه دیگر ارزشِ زیادی برای زندانبان نداشتند و در بینِ زندانیانِ 
 ردشُده بودند. کاری با رژیم، کامالً منفور و ط م، به دلیلِ همسرِموضعی ه

رسید  ان نداشتند. به نظر میختیارِ زیادی در زدنِ زندانیحصار پاسدارها دیگر دستِ باز و ا قزل در زندانِ
یثَم حتّا برای خودِ انصاری هم چنین حقّی را قایل نبود و اعتقاد داشت که کارهای خالفِ زندانیان که م

اش که ظاهراً از  یثَم و دارودسته، محصار گیری بشود. در این دورۀ کوتاه در قزل های قانونی پِی اید از راهب
 طرفدارانِ مُنتظری هم بودند، دستِ باال را داشتند.

 
٥٥ 

 مراسمِ جشنِ عیدِ نوروز...
انند شیرینیِ عید سفارش تو ها اطالّع دادند که زندانیان درصورتِ تمایُل می چند روز به عید مانده، توّاب

ها را  دهند تا مسئوالن از بیرون برایشان خریداری کنند. روزی هم پاسداری به بند آمد تا سفارش
ی یک جعبه شیرینیِ خُشک سفارش داد که پاسدارها روزِ بعد آوردند و تحویل دادند.  سلّولبگیرد. هر 

زندانیانِ بند هم برای برگزاریِ جشنِ  تمامیِ  تهیّه شده،  سین و غیره همه های عید و هفت حاال، وسیله
شد. خاموشی در زندان همیشه  نوروزی آماده بودند. سالِ جدید ساعتِ یکِ بعد از نصفِ شب آغاز می
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داشت که تا  می "ای ویژه"های  ساعتِ یازدهِ شب بود. تلویزیونِ جُمهوریِ اسالمی شبِ عید معموالً برنامه
ظام های رهبرانِ ن رانی ها و سُخن یغامکرد. پس از آن هم، همیشه پ دا مییسالِ جدید ادامه پ تحویلِ

 لی آخر.  شد، و ا پخش می
های تلویزیونِ جُمهوریِ اسالمی تا بعد  که شبِ عید برنامه در بند، بحث و توافُق کردیم که با توجّه به این

ویل شدنِ سالِ جدید بیدار هیم تا تحخوا از ساعتِ یازدهِ شب ادامه دارد، به زندانبان بگوییم که ما می
امّا دو سه روز مانده به عید، مسئوالنِ زندان از طریقِ افسرِ نگهبان به ما چنین ابالغ کردند:  بمانیم.

و سُکوتِ جمعی و در سطحِ بند ممنوع است و خاموشی  صورتِ دسته جشن گرفتن برای عیدِ نوروز به"
ما "ها فرستادیم:  هم درمقابل پیغامِ زیر را از طریقِ توّابما  ".عایت شودساعتِ یازدهِ شب باید ر

ی خواهد بود، امّا چون در سلّولجمعی نداریم و برنامه و جشنِ عیدِ ما  ای در سطحِ بند و دسته برنامه
نِ دولتی هم تا آن موقع ادامه مانند و برنامۀ تلویزیو جایِ ایران مردم معموالً تا تحویلِ سال بیدار می همه
از طرفِ زندانبان جوابی به  ".سالِ نو بیدار بمانیم خواهیم که تا تحویلِ یابد، بنابراین ما هم می می

درخواستِ ما داده نشد و شبِ عید هم فرارسید. آن شب، دو سه ساعت مانده به ساعتِ یازده و وقتِ 
ال بیدار بمانیم. مسئوالن اند که ما تا تحویلِ س ها اطالّع دادند که مسئوالن توافق کرده خاموشی، توّاب

های خودمان برویم و  سلّولشود، ما به  میهای تلویزیونِ دولتی تمام  وقت برنامه خواستند که هر  می
ای عُمومی در سطحِ بند راه  مهوجه حق نداریم برنا کردند که به هیچ کید هم میٴضمن، تا بخوابیم. در

 کرد. زار میی خودش برگُباید مراسمِ عید را برا ی سلّولندازیم، و هر بی
های تحویلِ سال بیدار  گونه چیدیم: تا نزدیک از طریقِ تشکیالتِ بند، برنامۀ جشنِ عیدِ خودمان را این

چینیم،  چیزش آماده است، سریع در تهِ بند می سینِ بُزرگِ سالُن را که همه گاه هفت نشینیم، آن می
گی  سِ ساعتِ دویِ صُبح همهٴرویم، امّا را ن میهای خودما سلّولگی برای تحویلِ سال به  سپس همه

پردازیم. به این  جمعی می ریزیم و به روبوسی و تبریک و جشن و سُرورِ دسته ناگهان به داخلِ سالُن می
گانی  دهیم، و چون اقدامی همه ای قرار می شُده ها و هم پاسدارها را درمقابلِ عملِ انجام ترتیب هم توّاب

 ها ساخته نخواهد بود.   آناست کاری از دستِ 
های تروتمیز و تازۀ خودمان را پوشیدیم، در سطحِ سالُن نشستیم و به تماشای  شبِ عید لباس

مورِ چیدنِ ٴهای پیش از تحویلِ سالِ تلویزیون مشغول شدیم. قبل از تحویلِ سال کسانی که ما برنامه
مانده به تحویلِ سال،   کار شدند. اندکی بهسُرعت دست  سینِ بُزرگ در تهِ سالُن بودند، به سُفرۀ هفت

ی سلّولهای خودمان رفتیم. هر  سلّولگی بُلند شدیم و به  یعنی حُدودِ ساعتِ یکِ بعد از نصفِ شب، همه
خواندند. وقتی سال تحویل  عری از حافظ مینشستند و ش ها دورش می ت که بچّهسینِ کوچکی داش هفت

ها وقتی دیدند  گفتند. توّاب خوردند و شادباش  کردند و شیرینی  روبوسی دیگر  با یک سلّولشد، زندانیانِ  
شیکِ شب بودند به خوابیدند و دو سه نفرشان هم که ککه اوضاع عادّی است، چند نفرشان رفتند 

 خودشان رفتند.   سلّولِزیرِهشت یا به 
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گی از  تِ دویِ صُبح ناگهان همهسِ ساعٴهای خودمان ماندیم، بعد را سلّولساعت یا کمی بیشتر در  ما نیم
ای عجیب  جمعی پرداختیم. ناگهان ولوله کوبیِ دسته ها بیرون ریختیم و در سالُن به جشن و پای سلّول

ضمن،  دانستند چه باید بکنند. در خورده بودند، برای چند دقیقه نمی ها که یکّه ر بند راه اُفتاد. توّابد
تنها زندانیانِ  شدند که نه کم مُتوجّه می ما هم شده بودند. کم ها جلبِ هیجان و شوروحالِ نوروزیِ آن

اصطالح   و نفر از بهکه زندانیانِ غیرسیاسی و تمامیِ مُنفعلین و حتّا یکی د سیاسیِ سرِموضعی بل
های مسئولِ بند یا دیگر کاری  اند. توّاب رمنده هم، به شادی و جشن و سُرورِ جمعی پیوستههای ش توّاب
های اصلی رفتند داخلِ اُتاقِ  که از بیرون دستور داشتند دخالتی نکنند. توّاب ستند بکنند و یا اینتوان نمی

 مسئولِ بند و در را بستند و ما را به حالِ خودمان رها کردند.
هیجان و غُلغلۀ عجیبی در بند برپا شده بود. هشتاد نفر باهم در وسطِ سالُن در حالِ جشن و روبوسی و 

زدند و به جمع  یوآتش م کارترین و ترسوترین افراد هم خودشان را به آب ودند. محافظهکوبی ب پای
ترین جشنِ ملّیِ ایرانیان،  نزوا را نداشتند. برای عیدِ نوروز، یعنی بزرگپیوستند؛ دیگر تابِ تنهایی و ا می

جمعی و مُشترک،  امِها و تعلقّاتِ فکری و سیاسی و سازمانیِ گوناگون در یک اقد گیِ ما با گرایش همه
ها زندان و شکنجه و فشار، این نخستین تجربۀ یک چنین حرکت و  کپارچه بودیم. بعد از سالمُتحّد و ی

کردیم. پس از  جُمهوریِ اسالمی در تهران بود که بسیاری از ما در آن شرکت  اقدامی در زندانِ
رنامه ریخته و تدارک دیده بودیم، در ای از ما که از قبل ب هکوبی، عدّ ساعت تبریک و جشن و پای نیم

سین جمع شدیم و نشستیم. اغلب از زندانیانِ چپ بودیم امّا یاور و تعدادی  انتهای بند و دُورِ سُفرۀ هفت
های زیبای  جا با ما بودند. مُراد طبقِ معمول شروع به خواندنِ آوازها و ترانه از زندانیانِ مُجاهد هم در آن

کردند، بعضی  شد. برخی خاطره تعریف می تر می تر و بُزرگ کم بُزرگ مع هم کمکرد. ج فارسی و آذری 
 خواندند.   گفتند، و برخی دیگر هم آواز می لطیفه می

تواند آهنگ  ای بخواند. گفت که فقط به زبانِ فرانسه می من و یاور از مُهندس بلژیکی خواستیم که ترانه
زده شدند. مُهندس بلژیکی هم شروع به خواندنِ ترانۀ  و ترانه بخواند. همه در جمع شاد و هیجان
دیدم که همه همانندِ خودم، که فرانسه بلد نبودیم،  ها می قشنگی به زبانِ فرانسه کرد. من در چهرۀ بچّه

عتمادِ به جدّی و با ا ولیدانم چرا،  فهمند. نمی ه را نمیمات و مبهوت هستند، و معنا و مفهومِ شعر و تران
ها را انتخاب  طور کلمه که، چه خواند اقدام نمودم. این ای که مُهندس بلژیکی می مۀ ترانهنفس به ترجُ

فقط یادم است که چیزِ جالبی از آب  بافتم را به خاطر ندارم؛ ها را از خودم می کردم و مضمون یم
رد که پتّه را آب ک آمد. البتّه در آن فاصله یاور هم دستِ مُهندس بلژیکی را فُشرده و به او حالی  درمی

ام.  کردند که من واقعاً ترانۀ فرانسوی را ترجمه کرده ندهد. خُالصه، ترانه تمام شد و اغلب هم فکر می
 گی بود. گی ساخته ها همه بعدها مُهندس بلژیکی و یاور رو کردند و گفتند که ترجمه
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بود که ما گرفتیم و خوابیدیم.   جشن و سُرورِ ما تا ساعتی ادامه یافت. حُدودِ ساعتِ سه یا چهارِ صُبح
های زندان برای همۀ ما در این بند بود. روزِ بعد، یعنی در روزِ عید، زندانیان  این یکی از شادترین تجربه

 گرفتند. خوردند، و عیدِ نوروز را جشن می رفتند، شیرینی میبه دید و بازدیدِ هم می سلّولبه  سلّول

 
٥٦ 

ها که ناپدید شده بود، دوباره به بند  ل را، بعد از مُدّته مسعود قاتگذشت ک دو سه روزی از عید می
گفت:  گناه در این رابطه می برگرداندند. یکی دو روز در زیرِهشتِ بند ماند و باز دوباره او را بُردند. ولی بی

اوود د اوین تا در دادگاهی که طرفدارانِ مُنتظری علیهِ حاج ل را بُرده بودند به زندانِمسعود قات"
  ".های زیادی علیهِ رحمانی کرده است فشاگریرحمانی ترتیب داده بودند، شهادت بدهد. ظاهراً او ا

که از  داد  داد. گویا ترتیب می کارهای زیادی برای رحمانی انجام می ٦١ -٦٠های  ل در سالمسعود قات
های رحمانی در داخلِ  ر جنایتاش فاحشه به داخلِ زندان بیاورند. او د بیرون برای رحمانی و دارودسته

اش  ل برای تقلیلِ حُکمنی به قولی که گویا به مسعود قاتکرد. امّا رحما های زیادی می زندان هم کُمک
مین ٴها تا ل هم با طرفدارانِ مُنتظری توافُق کرد و از آنه وفا نکرد. بنابراین، مسعود قاتگا داده بود، هیچ

 هایش بیرون ریخت. دۀ رحمانی را در رابطه با فساد و فحشا و جنایتگرفت و ظاهراً در دادگاه همۀ پرون
 

٥٧ 
یل از رادیو و یِ اسالمی، پنجشنبه شب دُعای کُمهای جُمهور در این زندان هم مانندِ دیگر زندان

ها و  شد. در تلویزیونِ زندان معموالً دُعای کُمیل را از مراسمی با شرکتِ توّاب تلویزیون پخش می
حصار و یا از یکی از مسجدهای مُهّمِ تهران، پخش  و مسئوالنِ زندان، از حُسینیّۀ اوین یا قزلپاسدارها 

بود، زندانیانِ  های پنجشنبه، وقتی که تلویزیون اجباراً برای پخشِ دُعای کُمیل روشن می کردند. شب می
پرداختند. امّا،  تفریح میها به سرگرمی و  سلّولداشتند و معموالً در  سرِموضعی هیچ توجُهّی به آن نمی

ها هم  و روانِ ما بود. برخی شب  خراش و آزاردهندۀ روح در هر صورت، صدا و نالۀ دُعای کُمیل گوش
رانی و کالسِ مذهبی داشت؛ در این  های درسِ ایدئولوژیک یا سخن تلویزیونِ مداربستۀ زندان برنامه

دادند. معموالً  ها را دیگر گوش نمی ها هم این مُزخرف که حتّا توّاب تنها زندانیانِ سرِموضعی بل دوره، نه
ای  بودند که ناگهان آن برنامه مُتوقّف و پخشِ برنامه ای عادّی در تلویزیون  ها در حالِ تماشای برنامه بچّه

گی از  لزدهها هم، با د فرادِ مذهبی و توّابدفعه همه، حتّا ا شد. یک مذهبی از تلویزیونِ مداربسته آغاز می
 شدند. جلوی تلویزیون دور می

رانی کند. البتّه در سطحِ  ها سُخن آوردند تا برای جمعِ توّاب هر از گاهی هم کسی را از بیرونِ زندان می
شود.  حصار برگزار می زندانیانِ اوین یا قزل ها برای تمامیِ  رانی گونه سُخن کردند که این جامعه اعالم می

گرفت، و البتّه از طریقِ تلویزیونِ مداربسته برای  ها صورت می رِ توّابرانی فقط با حُضو درواقع، سُخن
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آمدند، گاهی دربارۀ خبرهای ایران  ها، که از بیرون می ران گونه سُخن شد. این همۀ زندانیان هم پخش می
رانی  ویژه چون در پایانِ سُخن کردند. به و جهان و یا احیاناً مسأله و موضوعِ جدیدی هم صُحبت می

شد. به همین  های بسیار جالبی در آن مطرح می داشتند، گاهی مطلب وپاسُخی هم می برنامۀ پُرسش
ها را در تلویزیونِ زندان تماشا کنیم. مثالً، فردی به نامِ  گونه برنامه ت بعضی از ما عالقه داشتیم که اینعلّ
شد  گاه در زندان ظاهر می به ود، گاههای وزیرِ اُمورِ خارجه هم ب ، که گویا یکی از مُعاون"جواد منصوری"

های جاریِ  داشت. او معموالً درموردِ مسأله وپاسُخی هم می کرد، و در آخر برنامۀ پُرسش رانی می و سُخن
زد و از دیدِ  اصطالح به صحرای کربال می ای به گونه کرد. هر بار به ایران و منطقه و جهان صحبت می

داد. به هر  ها و مُجاهدین و غیره را هم می ها و چپ تیبِ کُمونیستتر "ایدئولوژیک"خودش و از منظرِ 
شد که  اش بیان می وپاسُخ ویژه در پُرسش رانی و به ای در سُخن های تازه حال، برخی اطالّعات و مطلب

 برای ما جالب بود.  
شد.   پخش می از رادیو "های رادیوهای بیگانه بررسی و تحلیلِ مطلب"برنامۀ دیگری هم تحتِ عُنوانِ 

ها و اطالّعاتی را از زبانِ  کنندۀ آن گاهی مطلب رغمِ مُزخرف بودنِ برنامه، امّا گوینده و تحلیل علی
د. این خبرها و ها پاسُخ ده اصطالح به آن د و بهها را نقد و بررسی کن کرد تا آن رادیوهای بیگانه طرح می

 بودند. اسی، گاه بسیار تازه و جالب ازنظرِ اطالّعاتی و سی "بیگانه"های رادیوهای  مطلب
 

٥٨ 
 پایانِ بندِ قرنطینه...

جا رفتنی  ها از آن کردیم که به این زودی ما به ماندن در این بند تقریباً عادت کرده بودیم. فکر هم نمی
ه صُبحِ زود پاسدارها و مسئوالنِ زندان دستور دادند ک ،٦٥باشیم، امّا دهُم یا یازدهُمِ فروردینِ سالِ 

غریبی باز در بند راه اُفتاد. حُدوداً  و هایمان برای انتقال آماده شویم. ولولۀ عجیب گی با کلّیۀ وسیله همه
پنج ماه بود که این گروه از زندانیان در بندی نسبتاً کوچک، باهم زندگی و مُقاومت و مُبارزۀ مُشترکی 

ها فرارسیده بود. جُداییِ  گی شکسته ا و دله ها و غم خوردن کرده، حبس کشیده بودیم. باز زمانِ جُدایی
پرداخت. در  های خودش می اِجباری رسمِ زندان بود. به هر صورت، هرکسی ابتدا به جمع کردنِ وسیله

شد. یعنی از  ، اجناسِ عُمومیِ اندکی که موجود بود، بینِ همه به نسبتِ مُساوی تقسیم میسلّولهر 
رویم، و آیا  و مالفه و ظرف و حتّا پول. معلوم نبود که به کُجا میمیوه و سبزی و خوراکی گرفته تا پتو 

 مانیم یا نه؟   باهم می
حُدودِ ظُهر جیرۀ ناهارمان را دادند که سرِپا خوردیم و مُنتظر شدیم. ساعتِ دویِ بعدازظهر، انصاری با 

امِ سه نفر را خواند و اش داخلِ بند شدند. او ابتدا ن راه با پاسدارهای مُحافظ ای در دست، هم سیاهه
ع، و جلیل ها حیدر زاغی، سعداهلل زار . اینهایشان به زیرِهشت بروند دستور داد که با کلّیۀ وسیله
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بُردند و پاسدارها هم مُواظب بودند  هایشان را به زیرِهشت می شهبازی بودند. این سه نفر تدریجاً وسیله
برگشت تا بقیّۀ  بار که به سالُن زاغی یکها صُحبت و خُداحافظی نکند. حیدر  که کسی با آن

برد، از فُرصت استفاده کرد و با چند نفر از جُمله با من روبوسی و خُداحافظی نمود.  هایش را ب وسیله
ترین  ها در این بود که هرسه از قدیمی گیِ آن چند دقیقه بعد، این سه نفر را از بند بیرون بُردند. ویژه

در ارتباط با گروهِ راهِ کارگر  ٥٩بودند. حیدر زاغی اوایلِ سالِ  ریِ اسالمی زندانیانِ سیاسی در جُمهو
دستگیر شده بود؛ سعداهلل زارع و جلیل شهبازی، و دو نفرِ دیگر از رُفقایشان، باهم اوایل یا اواسطِ سالِ 

نفرشان هم  سهخلق دستگیر شده بودند. هر جاییِ انبارِ سالحِ سازمانِ فداییانِ به در رابطه با جا ٥٨
رسید که زندانبان تصمیم  رانده بودند. به نظر میان گُذروزگارِ سختی را در دورانِ رحمانی در همین زند

ها را از بقیّۀ زندانیان جُدا نگه دارد.   گرفته بود که این زندانیانِ باتجرُبه را به بندِ خاصّی مُنتقل کند و آن
وابسته به  ، که در این زمان محّلِ نگهداریِ زندانیان٣ِدر واحدِ  ٦ها را به بندِ  بعدها اطالّع یافتیم که آن

 اند. ها و غیره بود مُنتقل کرده مذهبی رژیمِ سابق و ملّی
های خودشان بیرون بروند. این  از زندانیان را خواند تا با کلّیۀ وسیله  انصاری سپس اسامی بیست نفر

ها  ساعت طول کشید تا آن یِ گوناگون بود. نیمسازمان گروه مخلوطی از زندانیانِ با وابستگیِ
ها هم از بند بیرون رفتند. از رُفقای سازمانیِ ما  هایشان را به زیرِهشت مُنتقل کنند. باالخره آن وسیله

اند.   مُنتقل شده ١در همین واحدِ  ٤تنها فرزین در این گروه بود. بعدها فهمیدیم که این گروه به بندِ 
های چپ بودند. سه نفر از  ی را هم خواند که باز حُدودِ بیست نفر ولی اغلب از بچّهانصاری اسامی دیگر

 ٣رُفقای سازمانیِ ما، یعنی علی و یاشار و دارا، در این گروه بودند. بعدها فهمیدیم که این گروه به بندِ 
دادند.   اهد تشکیل میاند. ترکیبِ اصلی و عُمده در آن بند را زندانیانِ مُج مُنتقل شده ١در همین واحدِ 

دستۀ بعدی که انصاری صدا زد، حُدودِ بیست نفر و بیشترشان باز از زندانیانِ چپ بودند. من هم جُزوِ 
همین گروه بودم. از رُفقای سازمانیِ ما مُراد و اصغر و داریوش و حبیب هم در همین گروه بودند. از 

و تُراب، و از زندانیانِ مُجاهد هم یاور در این گروه  "قاسم"های چپِ دیگر هم تعدادی مانندِ پیروز و  بچّه
بودند. کسانی که در بندِ قرنطینه باقی مانده بودند، اغلب از زندانیانِ مُجاهد بودند. بعدها فهمیدیم که 

دادند، مُنتقل  اش را زندانیانِ چپ تشکیل می ، که ترکیبِ اصلی١در همین واحدِ  ١ها را به بندِ  آن
رسید سیاستِ زندانبان این بود که بیشترِ زندانیانِ چپِ بندِ قرنطینه را  ر مجموع، به نظر میاند. د کرده

و برعکس، اغلبِ زندانیانِ مُجاهدِ بندِ قرنطینه را هم  ،به بندهای اصلی با ترکیبِ غالبِ زندانیانِ مُجاهد
ریِ اوّلِ گناه را هم با س بیاحمد و ولی  خبه بندهای اصلی با ترکیبِ غالبِ زندانیانِ چپ بفرستد. شی

، که ١در واحدِ  ٥فرستادند. به این ترتیب، بندِ قرنطینه یا همان بندِ  ١در واحدِ  ٤بیست زندانی، به بندِ 
 ما پنج ماه در آن بودیم، دفترِ عُمرش بسته شد.

 
 



 

 
 
 
 
 
 

  ٥٩ "یی که نه خُدا بود و نه آتشدر خأل"فصلِ ششُّم: 

 
 
١ 

 بندِ دویِ واحدِ یک  :١٣٦٥ماهِ  فروردین
کشیدیم، از بندِ قرنطینه درآوردند  گروهِ بیست نفریِ ما را، در حالی که هرکدام یکی دو بسته با خود می

بُردند. خوشبختانه چون در این زندان و در این زمان مجبور به  ١در همان واحدِ  ٢طرفِ بندِ  و به
ا مسافتِ ضمن، م شد. در تر می ها کمی آسان باببند نبودیم، راه رفتن و کشیدنِ اس استفاده از چشم

واقع بود. پاسدارها با  ٥رویِ بندِ  تقریباً در روبه ٢کردیم، چراکه بندِ  ی میبسیار کوتاهی را باید طّ
طرف  آمد بودند، و گاهی زندانیانی را هم با خود به این و دوچرخه یا پیاده در طولِ کُریدورِ واحد در رفت

در یک طرفِ کُریدور، و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥ترِ واحد یعنی بندهای  دند. چهار بندِ کوچکبُر طرف می و آن
 در طرفِ دیگرِ کُریدور قرار داشتند.   هم ٤و  ٣و  ٢و  ١ترِ واحد یعنی بندهای  چهار بندِ اصلی و بُزرگ

ادِ زیادی زندانی در را باز کردند و ما را داخلِ زیرِهشتِ بُزرگِ آن بند نمودند. تعد ٢پاسدارها درِ بندِ 
وُرودِ ما بودند. کرد، به تماشا ایستاده و مُنتظرِ  هایی که راهروی بند را از زیرِهشت جُدا می پُشتِ میله

های بند ما را از  کردیم. توّاب بعضی از این زندانیان که آشنا بودند، از راهِ دور سالم می هرکدام از ما به
سالُنِ "قولِ زندانیان  ، و یا به"نمازخانه"یا  "حُسینیّه"به داخلِ پاسدارها تحویل گرفتند و بالفاصله 

نوشتند، و یکی دو  جا  اسامیِ ما را می ، که در سمتِ راستِ زیرِهشت قرار داشت، بُردند. در آن"تلویزیون
گونه برای ما  های بند را این های مسئول ضابطه کردند. سپس یکی از توّاب سئوال هم از هرکدام می

ها کارهای خودتان را باید قبل از ساعتِ یازده  دیگر ممنوع است. شب های هم رفتن به اُتاق"داد:  یح توض
تان باشید. بعد از ساعتِ یازدهِ  سِ ساعتِ یازده، که وقتِ خاموشی است، در جایِ خوابٴانجام دهید و را

برادرانی که در راهروی بند  شویی و غیره باید با اجازۀ شب، بیرون آمدن از اُتاق برای رفتن به دست
شود و  دهند صورت بگیرد. هواخوریِ بند با روشناییِ صُبح آغاز و با غُروبِ آفتاب تعطیل می نگهبانی می

. هرگونه کار و فعالیتِ جمعی و گی باید به داخلِ بند برگشته باشید قبل از بسته شدنِ هواخوری همه
جمعی امّا زیرِ نظرِ مسئولِ ورزشِ  صورتِ دسته  باید به می گاهی که شتراکی ممنوع است، جُز ورزشِ صُبحا
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ها را  م. با برادرانی که ضابطهدهی های خودمان را در ادارۀ بند انجام می بند صورت بگیرد. ما فقط وظیفه
قانونی بکنند کسانی هم که بخواهند کارهای غیر عایت کنند، برادرانه و مُحترمانه رفتار خواهیم کرد، بار

های الزم را نشان خواهیم داد و درصورتِ لُزوم  تارِ غیرمُحترمانه داشته باشند، ما هم مُتقابالً واکُنشو رف
دمت به شما آماده هستیم، و هر سئوال و ر در میان خواهیم گذاشت. ما در خجریان را با برادرانِ پاسدا

 ".های که دارید لطفاً با ما در میان بگذارید مسأله
ای که در دست داشت اسامی را  ها از روی سیاهه تالفِ وقت، باالخره یکی از توّابپس از یک ساعت ا

و اصغر و  ،٢٢کرد. از رُفقای سازمانیِ ما داریوش و مُراد و من به اُتاقِ  ها را تعیین می خواند و اُتاق می
م آمده بودیم، به ۀ زندانیانی هم که در گروهِ بیست نفری باهفرستاده شدند. بقیّ ٢٠حبیب هم به اُتاقِ 

ای از زندانیانِ مُنتظر در  هشد، عدّ رفتند. هر زندانیِ جدیدی که داخلِ راهروی بند می های مُختلفی  اُتاق
برد. وقتی مُراد و داریوش و من اش ب شده ایش را به اُتاقِ تعیینه کردند تا وسیله جا به او کُمک می آن

ازمانیِ خودمان مانندِ ممّد، انوش، فرمان، و پیران از ما داخلِ بند شدیم، تنی چند از رُفقای آشنای س
ها روبوسی کردیم. آنان مرا به دو نفر از رُفقای سازمانی  استقبال کردند. همه را در آغوش گرفتیم و با آن

ها آشنایی نداشتم، نیز مُعرّفی کردند. محمود  ، که از قبل با آن"جواد"زاده و  های محمود علی به نام
اش، مرا به یادِ صمد بهرنگیِ  ه، با لهجۀ غلیظِ آذری و سبیل و کاُله و عینک و قیافۀ عُمومیزاد علی
دستگیر، و به دو سال حبس محکوم شده  ٦٣انداخت. او در اوایلِ سالِ  در تبریز می ٤٥و  ٤٤های  سال

ود. او در ضربۀ پاییزِ وجوشی ب بود. رفیقِ دیگرمان، جواد، اهلِ خوزستان و فردِ ریزاندام و بسیار پُرجُنب
های خودمان را به  ها کُمک کردند تا ما وسیله دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود. بچّه ٦٣

ها قدم بزنیم و صُحبت کنیم تا بیشتر در جریانِ  بریم.  قرار شد که بعد از شام با بعضی از بچّهب ٢٢اُتاقِ 
 اوضاعِ بند قرار بگیریم.

های دیگرِ بند را هم  که در بخشِ انتهاییِ این بندِ بُزرگ قرار داشت، من اُتاق ،٢٢اقِ در مسیرِ رفتن به اُت
ویژه در بندِ  ها در این بند با آن چیزی که ما در اوین و به شدم که وضعِ اُتاق زیرِ نظر داشتم. مُتوجّه 

 ٢٢ش و من داخلِ اُتاقِ قرنطینه در همین زندان داشتیم، اندکی تفاوت دارد. به هر صورت، مُراد و داریو
ودند که ما خودشان رفتند. تعدادِ زیادی زندانی در این اُتاق ب ها هم دنبالِ کار و زندگیِ شدیم. بقیّۀ بچّه

ای روی زمین نشستیم. نخستین چیزی که  پس از مراسمِ مُعرّفی در گوشه گی سالم کردیم؛ به همه
ها در موقعِ دستگیری  زندانیانِ اُتاق بود. بسیاری از آن جا نظرم را جلب کرد، میانگینِ سنّیِ پایینِ این

شد،  ترِ اُتاق محسوب می فده سال نداشتند. مسئولِ اُتاق، که جُزوِ افرادِ مُسّنده یا هیقیناً بیش از شانز
فردا "آمدگوییِ صمیمانه، اعالم کرد:  داشت. او پس از تشریفاتِ معمولی و خوش زور سی سال  شاید به

سپس،  ".خواهیم داشت تا زندانیانِ جدید را با سیستمِ اُتاق و بند آشنا کنیم م جلسۀ عُمومی پس از شا
پسندیم؟ مُراد گفت  از ما سه نفر پُرسید که برای خوابیدن کفِ اُتاق یا تخت، و کُدام طبقۀ تخت، را می

چه که روالِ اُتاق رکند، ه م که برای ما تفاوتی نمیدهد. داریوش و من گفتی که او تخت را ترجیح می
ها  است درموردِ ما هم به همان ترتیب عمل بشود. فوراً، سه نفر از زندانیانِ جوانِ اُتاق گفتند که آن



  373   نشیبرفرازوجلد نخست؛ راه پُ

 

ها را به ما سه نفر  خواهند جاهای خودشان در روی تخت دهند روی زمین بخوابند و می ترجیح می
ذیریم. باالخره بیشتر که باید بپ اصرارِ ها هم پذیریم و از آن بدهند. از من و داریوش اصرار که نمی

 های اُتاق دادند.   در یکی از تخت را ای و به هریک از ما طبقه ،گی از رو رفتیم رمندهداریوش و من با ش
پاک در  هدی حسنیوسالِ خودم به نامِ م سنّ ایِ هم به من طبقۀ دوّمِ تختی را دادند که یک زندانیِ توده

های خوابم را روی تخت مُرتّب و  بید. با او آشنا شدم و او کُمک کرد تا وسیلهخوا طبقۀ باالییِ آن می
شناسم؟ جواب دادم که او را  پاک از من پُرسید که آیا جمشید سپهوند را می مُنّظم بکنم. مهدی حسنی

 پاک از سّفانه حُدودِ شش ماه پیش او را اعدام کردند. مهدی حسنیٴضمن گفتم که مُتا شناسم و در می
در  ٣در سالُنِ  ٦٤شنیدنِ این خبر بسیار ناراحت شد. من درموردِ جمشید سپهوند و تجربۀ اُتاقِ 

پاک تعریف کردم. سپس از او  که او چه زمانی اعدام شد، برای مهدی حسنی اوین، و این گاهِ آموزش
و کسری  جمشید و من"پُرسیدم که آیا با جمشید سپهوند نسبتی یا رفاقتی دارد؟ او چنین گفت: 

ری در زمانِ شاه بودیم. در دادگاهِ تجدیدنظر هرکدام از عروف، جُزوِ زندانیانِ سیاسیِ صغقولِ م اکبری، به
شاه، ما  بود، محکوم شدیم. در زندانِ وسال  سنّ ما به پنج سال حبس، که اشّدِ مُجازات برای افرادِ کم

آن  ها و یادهایی هم از زندانِ پس خاطرهپاک س مهدی حسنی ".تا رُفقای بسیار نزدیکِ هم بودیم سه
در  ٥دوران تعریف کرد. من به او گفتم که اتفاقاً برای مُدّتِ کوتاهی با کسری اکبری هم در همین بندِ 

بودم، ولی بعد او را به اوین مُنتقل کردند. خُالصه، از همین اُتاق و بند من با مهدی  سلّول هم ١واحدِ 
 ای پیدا کردم.   نزدیک و صمیمانهپاک دوستی و رفاقتِ  حسنی

های اضافیِ دیگر داشتند که ما هم  ها و وسیله در این اُتاق، جایِ مخصوصی برای نگهداریِ ساک
ها استفاده  های شخصی هم که روزانه از آن جا قرار دادیم. برای وسیله های خودمان را در آن ساک

بودند. حدوداً، سی نفر زندانی در این اُتاق  لی ساختههر طبقۀ تخت جایی روی دیوارِ بغ شد، در می
انداختند و دوُرِ هر سُفره ده  تا سفرۀ باریک و طوالنی در کفِ اُتاق می شد، سه بودند. وقتِ شام که می

چیدند، تازه مُتوجّه  ها می ها و غذاها را روی سُفره ها وسیله نشستند. وقتی بچّه روی هم می نفری روبه
اصطالح تبدیل به آبدارخانه کرده و رویش را هم با مالفه و  طبقه را به ای سهه شدم که یکی از تخت

اش بساطِ چای برقرار بود و غذاهای کُمکی را نیز در  اند. در یک طبقه های تمیز و زیبایی پوشانده پرده
کردند.   خیره را نگهداری میاش هم مواّدِ غذایی اضافی و ذ قهکردند. در یک طب جا تهیّه و تقسیم می آن

ل و های این تخت را هم با پارچۀ سفید و تمیزی پوشانده بودند. برای محفظۀ بینِ طبقۀ اوّ داخلِ طبقه
شد. فقط در طبقۀ باالیی این تخت،  ست کرده بودند که باز و بسته میدوّمِ تخت، حتّا دری هم دُر

 خوابید.   ها یک نفر می شب
شده نبودند و هرکسی هرجا که  جاها تعیین ستیم.به هر صورت، برای شام خوردن سرِ سُفره نش

دادند.  روی هم، و یا هر چهار نفر، یک کاسه یا بُشقاب غذا می نشست. به هردو نفرِ روبه خواست، می می



  مرزهای ناشناختۀ مرگ و زندگی  374

غذایی  شب آش بود، ولی از طرفِ اُتاق کمک البتّه هرکسی قاشُقِ خودش را داشت. غذایِ جیرۀ زندان آن
روی هم، و مُراد و داریوش  پاک روبه خوردیم. من و مهدی حسنی اه با آش میر هم تهیّه شده بود که هم

آمدیم. البتّه من و  ترِ اُتاق به حساب می دیگر در بغلِ ما نشستند. ما چهار نفر افرادِ مُسّن روی هم هم روبه
درواقع  داد، اش مُسنّ نشان می وچند ساله بودیم، ولی مُراد که قیافه پاک سی داریوش و مهدی حسنی

شد. سرِ سُفره  سال بیشتر نداشت. در این اُتاق، با ما با کمالِ احترام و صمیمیّت رفتار می  وهفت بیست
پاک و یک زندانیِ دیگر که از فداییان اقلیّت و مسئولِ غذا در اُتاق بود،  تازه فهمیدیم که مهدی حسنی

پس از شام کارگریِ اُتاق که هرروز دو نفر  تنها زندانیانِ چپِ اُتاق هستند. بقیّه همه مُجاهد بودند.
 ها را هم تمیز کردند و برداشتند. آوری و سُفره ها را جمع بودند، ظرف

 
٢ 

 ..."ممّد"زنی با  دیدار و قدم
قرارِ ریختند. من هم بیرون رفتم تا طبقِ  زنی به داخلِ راهرو می بعد از شام، اغلبِ زندانیانِ بند برای قدم

شناختیم و سه  دیگر را می و از طریقِ تشکیالت هم ٦٠زنم. ممّد و من از سالِ دم و گپی بقبلی، با ممّد ق
بار در دورانِ  دستگیری فقط یک کردیم. از زمانِ سال باهم در یک حوزه بودیم و فعالیتِ مُشترک می

دیم. حاال گاه باهم نبو دیگر را دیده بودیم و پس از آن در زندان هیچ بازجویی در کُمیتۀ مُشترک هم
دیگر  خواستیم در موردشان باهم صُحبت کنیم. در آن شُلوغیِ راهرو هم های زیادی بود که طبعاً می کتهنُ

ای  صورتِ زنجیره را پیدا کردیم و راه اُفتادیم. حُدودِ چهارصد نفر یا بیشتر در راهروی طوالنیِ بند، به
ای بسیار جالب و  لِ حرکت و صُحبت بودند. صحنهجُفتِ زندانیانِ پُشتِ سرِ هم، در حا مُتشّکل از جُفت

دیدنی بود. فقط چیزی حُدودِ یک متر، یا کمی بیشتر، جایِ خالی در وسطِ راهرو باقی بود که کسی 
شد. این مُحوّطۀ خالیِ وسطِ زنجیر، به کسانی اختصاص داشت که به دلیلِ  جا نمی داخلِ آن

طورِ آهسته و مُنّظم حرکت بکنند.  آن زنجیرِ طوالنی به توانستند در های روحی و روانی نمی ناراحتی
خواهند راه  رعت و ترتیبی که میچنین افرادی اجازه داشتند که در این مُحوّطۀ وسطِ زنجیر، به هر سُ

 روند.ب
ممّد ابتدا کمی صحبت کرد و توضیح داد تا من بیشتر در جریانِ وضعیّتِ بند قرار بگیرم. از جُمله 

حُدودِ پانصد نفر زندانی در این بند، نزدیک به چهارصد نفرشان مُجاهد هستند. صد نفر از "گفت:  می
کاری با  ها در هم باشند. توّاب های زندانیانِ مُجاهد پراکنده می زندانیانِ چپ هم، چندتا چندتا در اُتاق

ها، و در  گی در داخلِ اُتاقها و روشِ زند های بند را به عُهده دارند، امّا اغلبِ ضابطه زندانبان، مسئولیّت
کنند. تمامیِ مسئوالنِ داخلیِ بند را هم  کّلِ بند را خودِ زندانیان یعنی درواقع زندانیانِ مُجاهد تعیین می

ها و مشیِ  کنند. بنابراین، همۀ اُمورِ داخلی و سیاست باز خودِ زندانیان یعنی زندانیانِ مُجاهد انتخاب می
گیِ  ها است. مثالً چگونه شود و تحتِ کُنترلِ آن زندانیانِ مُجاهد تعیین می عمومیِ زندگی در بند توسّطِ
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ش و سلیقۀ زندانیانِ ، و غیره همه به رو ٦٠لیّگاهی، کارِ م سُکوت، ورزشِ صُبح های نظافتِ بند، ساعت
 ".شود گیرد و پیش بُرده می مُجاهد صورت می

های بند  توّاب"گفت:  ٢و  ١های  سلّولممّد با اشاره به  یم کهه بودرسید زنی، ما به سرِ بند  در حالِ قدم
های باسابقه و  وپنج نفر هستند که البتّه چند نفرشان توّاب ها بیست کنند. آن ها زندگی می سلّولدر این 
 یۀاند. بق م با بیرون در ارتباطها را به عُهده دارند و دائ لیّتکاری با زندانبان مسئو اند که در هم باتجرُبه

اند، و  ها اخیراً تغییرِموضع داده و برگشته باشند. برخی از توّاب رمنده میهای معمولی یا ش ها، توّاب آن
ها  ها پیش جُزوِ توّاب این حرکت در سطحِ کّلِ زندان جریان دارد. بعضی از زندانیانِ همین بند هم تا ماه

کنند. اساساً  ندانیانِ سرِموضعی زندگی میها در بینِ ز بودند و بعد برگشتند و حاال در برخی از اُتاق
ای و قُدرت و فعالیتِ  ترین سطحِ روحیّه ها در پایین ربه دیده و آنضها در این زندان بسیار  پدیدۀ توّاب

 ".خودشان در چندین سالِ گذشته قرار دارند
، ٢٠مان در اُتاقِ ، پیران و فر١٥انوش در اُتاقِ  هستم. ١٣خودِ من در اُتاقِ "گفت:  ضمن می ممّد در

. شانزده اُتاقِ کوچک در بخشِ ابتداییِ بند، و هشت اُتاقِ است ١١، و جواد در اُتاقِ ١٨محمود در اُتاقِ 
طبقه، و هر اُتاقِ بُزرگ هم  پنج عدد تختِ سه  هم در بخشِ انتهاییِ بند قرار دارند. هر اُتاقِ کوچک  بُزرگ

شوند. این درهای  ای از راهرو جُدا می ای و نرده میله ا درودیوارِها ب طبقه دارد. اُتاق هشت عدد تختِ سه
بودند. در هر اُتاق  آهنی که حاال همیشه باز هستند، در دورانِ رحمانی در بسیاری موردها بسته می

اند که البّته اُتاق به اُتاق مُتفاوت است.   ها و وسایلِ اضافی تهّیه کرده جایی را برای نگهداریِ ساک
ها در  های چپ، در این نوع کارها تواناییِ زیادی دارند. آن ری از زندانیانِ مُجاهد و بعضی از بچّهبسیا

 ".دهند ها و استفاده از تمامیِ فضا، مهارتِ زیادی نشان می تزیینِ اُتاق
زندانیانِ  ها و شیوۀ برخوردِ عُمومیِ  که موضع پاک پُرسیدم. ضمنِ این از ممّد درموردِ مهدی حسنی

زنی، ممّد  کرد. در حالِ قدم خوبی یاد می پاک به پسندید، امّا از مهدی حسنی ایِ بند را زیاد نمی توده
های  این شخص در ماه"گفت:  ی نشسته بود، به من نشان داد و میسلّولیکی از زندانیان را که در 

وجود  اکِ بیچاره، بهپ ویژه برای مهدی حسنی های خودش، به حزبی های زیادی را برای هم گذشته مشکل
ایِ بند را پس  پاک ظاهراً سعی داشت که زندانیانِ توده آورد. داستان گویا از این قرار بود: مهدی حسنی

ویژه حاال با باز شدنِ نسبیِ فضای زندان، به حرکت دربیاورد. بنابراین  هایی که خورده بودند، و به از ضربه
ها  آن ،٦٤آورد. در زمستانِ سالِ  وجوش می ها را به جُنب نهای بند طرح و آ ای هایی را با توده بحث

است،  ١شمارۀ  سلّولِایِ توّابی که در  گیرند که به سُراغِ هوشنگ اسدی، توده طورِ جمعی تصمیم می به
ویژه حاال که شرایطِ  قناعی بکشانند تا او، بهکه هوشنگ اسدی را به پایِ بحثِ اخواستند  بروند. می
شود که با  پاک داوطلب می بازی بردارد. مهدی حسنی نسبی بهتر شده بود، دست از تواّب طورِ زندان به

هوشنگ اسدی رابطه بگیرد و با او صُحبت بکند. گویا در چندین نوبت با هوشنگ اسدی در هواخوری و 
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یی بینِ این ها ها چه مسأله که در این مالقات پردازد. این ها به بحث و تبادلِ نظر می ها ساعت دیگر جاه
    های بند خبری ندارد. ای شد، کسی غیراز توده دو نفر طرح و بحث می

اتفّاقی که دو سه هفته بعد از آن روی داد، این بود که مسئوالنِ زندان روز ی تمامیِ "ممّد ادامه داد: 
ن: مهدی گی برگشتند، جُز دو نفرشا ها صبح رفتند و شب همه های بند را بیرون بُردند. آن ای توده

پاک  روز هوشنگ اسدی هم به بند برگشت، امّا از مهدی حسنی فردایِ آن پاک و هوشنگ اسدی. حسنی
برای چند هفته هیچ خبری نشد. وقتی باالخره او نیز به بند برگشت، معلوم شد که آن مُدّت را در 

های بند  ای شته بود، تودهپاک برنگ انفرادی و زیرِ فشارِ بازجویی گذرانده است. تا زمانی که مهدی حسنی
ها هنوز هم فکر  احتمالِ  قوی، همۀ آن دادند. به که چه اتفّاقی اُفتاده است، درز نمی ای درموردِ این کلمه

پاک را لُو داده است. وقتی مهدی  ویژه مهدی حسنی ها و به کردند که هوشنگ اسدیِ توّاب آن می
که از ناحیۀ یکی  نه از ناحیۀ هوشنگ اسدیِ توّاب بلپاک به بند برگشت، معلوم شد که ضربه را  حسنی

اند. این همان شخصی است که قبالً به تو  روترین اعضای جمعِ خودشان خورده از پُراِدعّاترین و چپ
 نشسته بود.   سلّولنشان دادم، که در آن 
اش  س از دستگیریاین آدم پ گونه بود: گویا همسرِ داستانِ این شخص ظاهراً این"ممّد در ادامه گفت: 

خواست که او تکلیفِ خودش را روشن کند  نتظر بماند. میتواند م گفت که نمی آورد و می به او فشار می
چندین بار با  ٦٤ممکن هرچه زودتر از زندان بیرون بیاید. این آقا هم ظاهراً در سالِ  و به هر طریقِ

کند. دادیارِ  اش را حل و کُمک و مُشکلِ ازدواجاکرد، تا دادیار به  دادیارِ زندان در این باره صُحبت می
خواست.   کاری می ارائۀ راهِ حلّ و دادنِ امکاناتی به او، درمقابل از او امتیاز و هم زندان هم ظاهراً ضمنِ

ویژه  ای بند، به های درونیِ زندانیانِ توده این آقا با رو کردنِ تمامیِ بحث ،٦٤باالخره، در زمستانِ سالِ 
کاری کرد. درمقابل،  اصطالح تشکیالتِ بندشان، با دادیارِ زندان هم پاک در به هدی حسنینقشِ م

با همسرش را در بخشِ خاصّی از زندان به او دادند. به هر  ٦١رعیوالنِ زندان هم اجازۀ مُالقاتِ شمسئ
. ظاهراً در رب رفتندپاک و دیگران زیرِ ض که مهدی حسنیر بود عُنص ت، از طریقِ همین فردِ سُستصور

پاک درموردِ رابطه با هوشنگ اسدی فقط گفته بود که چون او را از بیرون  بازجویی، مهدی حسنی
 ".های معمولی کرده است شناخت، چند نوبت با او صحبت می

زنیِ شب تمام شد. زمانِ نوشیدنِ چای  این داستان و توضیحِ ممّد یک ساعتی طول کشید و وقتِ قدم
کرد. ممّد بیرونِ  در این فُرصت کارگریِ روزِ بند هم باید کفِ راهروی بند را نظافت می ها بود و در اُتاق

کرد تا پایان، و حتّا  عادت داشت که هر مطلبی را که شروع میچنین  صُحبت بود. هم ندان هم خوشز
 کمی هم بیشتر، ادامه دهد. ادامۀ صُحبت را برای نوبتی دیگر گذاشتیم و جهتِ نوشیدن چای به

 های خودمان رفتیم. اُتاق
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٣ 
 ساختار و سیستمِ داخلیِ بند...

ورو شُستن و در سمتِ چپِ آن  در انتهای بند، یک داالنی بود که در سمتِ راستِ آن اُتاقی برای دست
شویی قرار داشت. در انتهای این داالن هم یک راهرومانندی بود که در سمتِ  هم اُتاقی برای ظرف

و  "شفاهی"ها را برای کارِ  عدد از آن ها دو سه  ا بیش از ده توالت قرار داشت. بچّهاش سالُنی ب راست
ویژه  صُبح و ظُهر و  فاوتی، بههای مُت ختصاص داده بودند. بنابراین، صفا ٦٢"کتبی"بقیّه را هم برای کارِ 

الُنِ حمّامی شد. در سمتِ چپِ آن راهرو هم س جا تشکیل می ب، برای کارهای شفاهی و کتبی در آنش
وشو با آبِ  کاران از حمّام برای شُست با شاید دوازده عدد دوش قرار داشت. در روزهای معمولی، ورزش

جا  زندانیانِ بند با آبِ گرم از آن  ستحمامِ تمامیِبار هم برای ا ای یک کردند و هفته سرد استفاده می
 و معموالً در حیاطِ شده، ها شسته  تجا در تش غلب در همینهای کثیف هم ا شد. لباس استفاده می

 دند.  ش ها آویزان و خشک می هواخوری و یا احیاناً در داخلِ اُتاق
رفتند و به کارهای مُختلفی مانندِ  زمان به سالُنِ حمّام می در روزِ حمّامِ بند، تمامیِ افرادِ یک اُتاق هم

شویی، شاید ده  پرداختند. در اُتاقِ ظرف شو، اصالح کردن، و غیره میو استفاده از داروی نظافت، شُست
های دیگر، در باالی  اش موجود بود. زندانیان، با توری و چوب و وسیله عدد شیرِ آب در هر طرف

ها را  شده ساخته بودند. مسئوالنِ نظافتِ بند اُتاق های شُسته ای برای گذاشتنِ ظرف شیرهای آب طبقه
های خودشان را بشویند. در اُتاقِ روشویی هم باز ده عدد  ا ظرففرستادند ت نوبت به این مُحوّطه می به

شد. در این بند،  ها استفاده می سواک زدن از آنورو شُستن و م د که فقط برای دستشیرِ آب موجود بو
حُسینّیه یا مسجد یا نمازخانۀ بند، درواقع سالُنی برای تماشای روزانۀ تلویزیون، مُطالعه و تشکیلِ کالس 

های مذهبی، و  در روزهای جُمعه، نمازخوانیِ روزانۀ برخی از بچّه های سُکوت، انجامِ کارِ ملّی تساعدر 
 باالخره برای خوابیدنِ تعدادِ زیادی از زندانیانِ بند در طولِ شب بود.   

 داشتند.  هر اُتاقِ کوچک در بند یک روز و هر اُتاقِ بُزرگ برای دو روز کارگریِ بند را به عُهده می
آوری و تحویلِ زُباله، جمع  های عُمومیِ بند، جمع بخش اش تمیز کردنِ تمامیِ کارگریِ روزِ بند وطیفه

ها در پایانِ هواخوری و نظافت و نظم و ترتیبِ حیاط، کُمک در تقسیمِ جیرۀ  کردنِ تمامیِ دمپایی
ها از  و غذا و دیگر جیره یل گرفتنِ نانهای جیرۀ غذاییِ زندان، تحو غذایی و چای و غیره، شُستنِ دیگ

که  ها بود. یعنی این شده از فروشگاهِ زندان و پخش آن به اُتاق زندانبان، تحویل گرفتنِ اجناسِ خریداری
های بسیار دقیقی  داد. بند ضابطه جام مید تمامیِ کارهای عُمومیِ بند را اندر مجموع، کارگریِ روزِ بن

چنین  کردند. هم عایت میطورِ نسبتاً خوبی ر ها را به آن موعبرای همۀ اُمور داشت که زندانیان در مج
کردند.   برای هر وظیفۀ مُهمّی هم مسئول یا مسئوالنی در بند وجود داشتند که به انجامِ اُمور نظارت می

ها بودند. بقیّۀ مسئولین یعنی برای  مسئولِ بند، مسئولِ فرهنگی، و مسئولِ بهداری افرادی از میانِ توّاب
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و غیره از میانِ زندانیانِ سرِموضعی بودند. زندانبان  وشگاه و ورزش و نظافت و کارِ ملّی)صنفی( و فر غذا
، یعنی بند و فرهنگی و بهداری، از سئوالنِ آن سه وظیفۀ اصلی و حساّسپذیرفت که م هنوز هم نمی

اسدارها و با بیرونِ بند میانِ زندانیانِ سرِموضعی باشند، چراکه این مسئوالن در ارتباطِ مُداوم با پ
 چنان در دستِ زندانیانِ توّاب باشند. ها هم دادند که آن مسئولیّت بودند. بنابراین مسئوالن ترجیح می می

کردیم. در همان  مُراد و من از داخلِ اُتاقِ خودمان نظافتِ راهرو توسّطِ کارگریِ روزِ بند را تماشا می
های  ها و وسیله ها ابتدا دمپایی دادند. همۀ اُتاق ی به ما میهای اُتاق هم توضیحِ بیشتر حال، بچّه

کردند، سپس چهار نفر از تیمِ کارگریِ روزِ بند مشغولِ شُستنِ راهرو  راهرو جمع می دیگرشان را از تویِ
کشیدند، سپس یک نفر با سطلِ  دار راهرو را جارو می شدند. ابتدا دو نفرشان با جاروهای دسته می

اُفتاد و با کاسۀ کوچکی  کُننده، از سرِ بند راه می عُفونیای ضّد کفِ صابون و حاویِ مادهّ ز آب وبزرگی پُر ا
ریخت. پُشتِ سرِ او، دو نفرِ دیگر با ابزاری که در دست داشتند مخلوطِ  این مخلوط را به کفِ راهرو می

بُزرگی آن مخلوط را  ٦٣های بند با تِ گاه، دو نفر از سرِ مالیدند. آن کُننده را به کفِ راهرو می مایعِ تمیز
های دیگری مخلوطِ مایعِ  انداز و وسیله کشیدند، در حالی که دو نفرِ دیگر هم با خاک طرفِ تهِ بند می به

بودند که  گی باید مواظب می ضمنِ این کار، همه کردند. در  آوری می های مُتوالی جمع کثیف را در نوبت
ها نفوذ نکند. ما از دیدن این منظره و کارِ نسبتاً سنگین مُتعجّب شدیم، و  مایعِ مخلوط به داخلِ اُتاق

ها روزی  ه آنگیرد؟ در جواب با تعّجُب شنیدیم ک پُرسیدیم که آیا این کار فقط روزی یک بار صورت می
روز  دهند. هرچند که نظافتِ راهرو به این شکل ضرورت داشت، امّا سه بار در جام میسه بار این کار را ان

 روانه بود. به نظرِ ما کمی زیاده
 ها ها را در داخلِ ترموس اُتاق به هر حال، ما در اُتاقِ خودمان نشستیم تا چای بنوشیم. سهمیّۀ چایِ

ماند. در زمانِ مصرف،  تر گرم می های کوچک دادند. چای در این ترموس ها تحویل می ریختند و به آن می
ریخت تا زندانیان بتوانند برای خودشان از آن  تری می فشاریِ بُزرگ کارگریِ اُتاق چای را در ترموسِ

 چای بریزند.
 
٤ 

 ..."انوش"زنی با  دیدار و قدم
آمدند. من هم  ای از هر اُتاق باز برای قدم زدن به راهروی تمیز و خُشکِ بند می هچای، عدّ پس از صرفِ

ها بود  انوش را در بیرون و از طریقِ تشکیالت سال بار با انوش قرار داشتم تا قدم و گپی باهم بزنیم.  این
جا با پدر و مادرش  او، که انوشِ مُجرّد در آن  به خانۀ خانوادۀشناختم و حتّا در چندین نوبت  که می

بند نشده بودم و این  و هم سلّول گاه با او هم کرد، رفته بودم. از زمانِ دستگیری، من هیچ زندگی می
وبیش  ای کم دیدیم. انوش نسبتاً جوان و مُتعّلق به خانواده دیگر را از نزدیک می همباری بود که  نخستین

مُرفّه در شمالِ شهرِ تهران بود. فردی بامُطالعه و مُطلعّ و اهلِ تفّکُر هم بود. پس از صُحبتی کوتاه دربارۀ 
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غیره باهم تبادُلِ نظر کردیم. ها و وضعیّتِ سازمان و جُنبش و  طورِ مُفصّل دربارۀ ضربه هایمان، به خانواده
 دو ساعتی باهم گپ زدیم و بقیّۀ صُحبت را برای نوبتی دیگر گذاشتیم.  

شب در صُحبت با انوش چندین مطلب دستگیرم شد: اوالً، از انوش شنیدم که مُجتبی، پزشکِ هوادارِ  آن
بازداشت شده بود، شش  ٦٣ ماهِ های بهمن دنبالِ دستگیری به ٦٤سازمان که فامیلِ انوش بود و نوروزِ 

های  چنین، فهمیدم که یکی از بچّه اش آزاد شد و به سرِ کارِ خودش برگشت. هم ماه پس از دستگیری
راه بود و مسئولیّتِ فُروشگاه را به  ها هم گروهِ راهِ کارگر، به نامِ مسعودی، که در بندِ قرنطینه با توّاب

داد که اگر  از طریقِ انوش به تشکیالتِ ما پیغام می ٦٢عُهده داشت، همان کسی است که در سالِ 
ها  که ما بتوانیم به آن بتوانیم، برای خُروجِ خودش و برادرش از کشور به او کُمک کنیم. البتّه قبل از این

گفت که در  کُمکی بکنیم، خودش دستگیر شد ولی برادرش توانست از کشور خارج شود. انوش می
توانست  "بازی تواّب"ای هم در میان بود. با این حال، او با تاکتیکِ  وعِ اسلحهپروندۀ مسعودی ظاهراً موض

خطر را از خودش دور کند و فقط به پنج سال حبس محکوم شود. انوش مُعتقد بود که توّاب شدنِ 
 ف و مُتوجّهِ رفتارِحدّی به این امر واق تا قرنطینهمسعودی کامالً تاکتیکی است. ما خودمان هم در بندِ 

با  حترم، امّاشدیم. او تیپِ بسیار متین و مُ آمیزِ مسعودی با زندانیانِ سرِموضعی می خوب و احترام
کرد. انوش مُعتقد بود که تمامیِ هدف و نقشۀ مسعودی آزاد  ها می هایی هم با آن کاری ها بود و هم توّاب

وِ کامل یا تخفیفِ محکومیّت بگیرد داد که تا یکی دو سالِ دیگر عف شدنِ سریع از زندان بود. احتمال می
ست بودنِ انتخابِ کرد، امّا دُرست یا نادُر که انوش فکر می و آزاد بشود. شاید قضیّه به همین شکلی بود

چنین راهی برای رهایی از زندان یا تخفیف در مُجازات، موضوعِ قابلِ بحثی در آن دوران بود و هنوز هم 
 باشد. قابلِ تعمُقّ می

شناختم،  انوش فهمیدم که جواد، یکی از اعضای سازمان در این بند که من او را از قبل نمیاز طریقِ 
اش، جواد هم مانندِ بسیاری از ما  بچّۀ خوزستان ولی دستگیرشده در تهران است. پس از دستگیری

و پذیرفت  کرد که موضوعِ ضربه کلکی از طرفِ بازجوها است. بنابراین هیچ چیزی را نمی تصّور می
ها در کُمیتۀ  پلّه شد. برای رهایی از شکنجه حتّا گویا خودش را از طبقۀ چهارمِ راه شدیداً شکنجه می

و دست و پایش شکست، امّا جانِ سالم به در بُرد. مُدتّی او را در  مُشترک پایین انداخت که سر و کلّه
مُتوجّه شد که ضربه به سازمان اش جا بیاید. تازه بعد از بیمارستان،  بیمارستان نگه داشتند تا حال

اش  رغمِ مسئولیّت اند. جالب این بود که علی حقیقت دارد و اغلبِ کادرها و اعضای سازمان دستگیر شده
اش، به او فقط سه سال محکومیّت داده بودند که در مُقایسه با میزانِ  در تشکیالت، و اقدام به خودکُشی

های او هشت تا ده سال، و حتّا هوادارانِ دستگیرشدۀ  رده بود. هم محکومیّتِ بقیّۀ ما حُکمِ بسیار پایینی
گفت که جواد تیپِ باجُرئت و  انوش میتا چهار سال، حُکم گرفته بودند. به هر حال،  سازمان هم سه 

 ای است. نده و باروحیّهسرز
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ند مُطابقِ خواست و دراساس، تمامیِ اُمورِ ب"چنین گفت:  وقتی از انوش درموردِ وضعیّتِ بند پُرسیدم، 
های  نفره، در اُتاق شود. اغلبِ زندانیانِ چپ، تکی یا چند روش و سلیقۀ زندانیانِ مُجاهد اداره می و   راه

نِ ها رابطۀ بسیار خوبی هم دارند. در موردهایی که زندانیا کنند و البتّه با آن زندانیانِ مُجاهد زندگی می
کنیم،  کنند، ما به آن عمل و رفتارشان انتقاد و اعتراض می ر میست رفتامُجاهد غیردموکراتیک یا نادُر

ها و در سطحِ بند شرکت داریم. فقط در یکی دو اُتاق  مُشترکِ موجود در اُتاق ولی در مجموع در زندگیِ
 ها با زندانیانِ مُجاهد درگیر هستند و حتّا زندگیِ سّفانه آنٴحُضور دارند، مُتا ٣های چپِ خّطِ  که بچّه

اند. تنها در یک اُتاق در بند، اکثریّت با زندانیانِ چپ است.   ها جُدا کرده ودشان را هم از کُمونِ آنخ
فردیِ خودشان  خواهند زندگیِ اند که می ها اغلب افرادی هستند که خودشان به زندانبان اعالم کرده این

ه است. این اُتاق وضعِ بسیار دها را در یک اُتاق جمع کر را داشته باشند. زندانبان هم مخصوصاً آن
کامالً فردی و انفعالی در آن جریان  سامانی دارد. نظم و ترتیبی در آن موجود نیست و شیوۀ زندگیِناب

ها باسابقه و خطرناک هستند که هنوز  تعدادی از آن"گفت:  های بند هم انوش می درموردِ توّاب ".دارد
ها دنبالِ کار و  باشند. بقیّۀ آن های ما می ها و برنامه دهند و مواظبِ حرکت هم گزارش به بیرون می

گردند تا عفو و تخفیفی بگیرند و از زندان رها  خودشان هستند و به اعتقادِ من دنبالِ فرصتی می زندگیِ
   ".بازی هستند ها هم، به نظرِ من، در آستانۀ رها کردنِ تواّب شوند. برخی از آن

د، انوش نظرش این بود که اتفّاقِ اخیرشان سبب شد که اگر احیاناً نظرِ ایِ بن درموردِ زندانیانِ توده
حالِ شکل گرفتن ها در  به آن ای نسبت  مُساعد و اعتمادِ ضعیفی هم در بینِ زندانیانِ چپِ غیرتوده

 ربه ببیند.بود، دوباره ض می
به ما پیوست. او کمی با ما قدم مُجاهدی از اُتاقِ او، هم  یِدن یکی از دوستانِ انوش، زنداندر حینِ قدم ز

زد و من توانستم با او هم آشنا شوم. از زندانیانِ بسیار قدیمیِ این بند بود. من از او دربارۀ تاریخچۀ بند 
حصار است که از آغاز  قزل ترین بندهای زندانِ این بند یکی از قدیمی"داد:  پُرسیدم که چنین توضیح  

یعنی چیزی حُدودِ سه سال در  ٦١یا  ٦٠های  سال  برخی از ما از همانبا زندانیانِ مُجاهد شکل گرفت. 
ضمن، این همان بندی  در ترین زندانیِ این بند است. قدیمی ٢٠ایم و یک نفر در اُتاقِ شُمارۀ  جا بوده این

کب شُماری را در آن مُرت های بی مایتِ کاملِ رحمانی، جنایتهای موردِ ح زاد نظامی، از توّابهاست که ب
شد. او زندانیِ جوانِ مُجاهدی بود که پس از دستگیری در زیرِ فشارِ شکنجه شکست و توّابِ خطرناکی 

ساله داده  ین جوانِ بیست شد. رحمانی مسئولیّتِ این بندِ بُزرگِ با هشتصد یا نُهصد زندانی را به دستِ ا
کرد. او اختیارِ تامّ  مه زندانی حُکومت میه های خودش، بر جانِ این راه با تیمِ توّاب هزاد نظامی، همبود. ب

ها را تنبیه کند و حتّا شالّق بزند.  صورتِ دربسته یا درباز نگه دارد، آن ها به داشت که زندانیان را در اُتاق
ری تجاوُز کردند و سببِ ها ظاهراً به یکی دو زندانیِ صغ جایی رسید که او و برخی دیگر از توّاب کار به 

های گوناگون خودشان را با استفاده از  های بند، دو نفر در زمان ها شدند. در همین توالت آن خودکُشیِ
 .آویز کردند های آب حلق مالفه و کمربند و غیره از لوله
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بود. شاید بیش از  ها بسته  وقتها اغلبِ  ایِ اُتاق ها، درهای میله سال در آن"گفت:  زندانیِ مُجاهد در ادامه 
های کوچک  های بزرگ، و سی نفر یا بیشتر در هر یک از این اُتاق ک از این اُتاقصت نفر در هر یش

معدودی  ۀآغاز شد، فقط عدّ ٦١شدند. زمانی که سیستمِ فشارِ دستگاهِ رحمانی در سالِ  نگهداری می
رانِ توّابِ واقعی در هر اُتاق حُضور داشتند. بقّیۀ زندانیان دراساس سرِموضعی بودند. یعنی اغلب هوادا

بروند. کردند تا از خطرِ جانی در اصطالح توبۀ تاکتیکی می آمدند و به سازمان بودند که از اوین می
ای توّابِ  هدانستند که اغلبِ این زندانیان توّابِ واقعی نیستند. عدّ رحمانی و دیگر مسئوالن هم می

کردند. در آن دوره، غذا بسیار  خطرناک ادارۀ بند را به عُهده داشتند و به رحمانی و دیگران کُمک می
سازی و تجدیدِ مُحاکمه  شد، و پرونده عمال میای ا کم و هواخوری بسته بود. کُتک و شکنجه به هر بهانه

شد. چنین  تر می اصطالح  تنگ روز زیادتر، و حلقه به کرد. فشار روزبه در هر لحظه زندانی را تهدید می
ترک خوردن و شکستنِ سّدِ مُقاومت و جُدا شدنِ تدریجیِ  فرسایی به مُرورِ زمان سببِ شرایطِ طاقت

گردید. در  ها به کمپِ زندانیانِ توّاب و مسئوالن می برخی از زندانیان از صفِ مُقاومت و پیوستنِ آن
چنان خفقان بود، که زندانیانِ سرِموضعی حقّ نداشتند حتّا در  ها فشار بسیار زیاد و شرایط آن اُتاق

ها در  دیگر صُحبتی بکنند. توّاب که بتوانند باهم شان هم نگاه بکنند، چه رسد به این چشمانِ دوستان
در ادامۀ این پُروسۀ فشارِ  وچهار ساعته مُواظبِ حرکت و رفتارِ زندانیانِ سرِموضعی بودند. ها بیست اُتاق

های آهنی، اعالم  به میلهکن، هر از گاهی یک یا دو نفر از هر اُتاق با زدنِ قاشُق و بُشقابِ خودشان کمرش
کردند و به  اند. در آغاز، مسئوالن این افراد را جُدا می ها از موضعِ خودشان برگشته کردند که آن می
گونه  ها، رحمانی تصمیم گرفت که این بُردند. با افزایشِ تدریجیِ تعدادِ توّاب های بند می های توّاب اُتاق

را  ʻمُنافق و مُرتّد ۥهای سابقِ اُتاق بتوانند زندانیانِ   راه با توّاب همهای خودشان بمانند تا  افراد در اُتاق
ها در سطحِ بند شکل  ای از توّاب هرچه بیشتر زیرِ فشار بگذارند. به این ترتیب، تدریجاً شبکۀ گسترده

دانیانِ ها و راهرو و سالُن و زیرِهشتِ بند حُضورِ فعّالی داشتند. برای زن ها در همۀ اُتاق گرفت. آن
چنان پابرجا  شد، امّا مُقاومت هم تر می تر و غیرقابلِ تحمّل روز سخت سرِموضعیِ باقیمانده، زندگی روزبه

 بود.  
برای نابود کردنِ آخرین بقایای مُقاومتِ زندانیان، رحمانی دست به کارِ "زندانیِ مُجاهد ادامه داد: 

ه انداخت که خودش از آن با د، او سیستمی جهنّمی رادیگری زد. در اُتاقِ بزرگی در زیرِهشتِ اصلیِ واح
های گوناگونی مانندِ قیامت و قبر و تابوت و قفس و غیره به  م کرد؛ البتّه، زندانیان نا یاد میʻدستگاه ۥ نامِ 

مانندی در این اُتاقِ بزرگ ساخته بود که فقط از پُشت باز  های چوبیِ تابوت اند. رحمانی جعبه آن داده
رفتند و مُواظب  ها و نگهبانان در وسطِ اُتاق راه می نشاندند. توّاب ها می هر زندانی را در یکی از آنبودند. 

ها و رهبرانِ مُقاومت از  ترین سروصدا و حرکتی نکند. رحمانی ابتدا سردسته بودند که زندانی کوچک
ها را در آن شرایطِ  بُرد و آن ها میویژه از بندِ زنان، را به این قبر بندهای گوناگونِ زندانیانِ مرد، و به
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شوند. این زندانیان پس از  داشت تا این زندانیان کامالً خُرد غیرانسانی و در زیرِ فشار و شکنجه نگه می
پریش و مریض  رتِ افرادی روانصو شکستند و به ها باالخره می کوتاه یا طوالنیِ ماندن در این تابوت مُدّتِ
بندها باشند. این امر سبب شد  برتی برای همۀ زندانیانِشدند تا درسِ ع ه میدها برگرداندعیف به بنو ض

زندانیان تحتِ  نشینی کنند؛ درظاهر، همۀ که در طولِ مُدّت زمانی، تدریجاً همه در زندان تاحدّی عقب
و  ها تابوتِ رحمانی را تحمّل و مُقاومت نمایند کسانی که توانستند ماهآمدند.   تسلّطِ رحمانی درمی

 شُمار بودند.   نشینی نکنند، انگشت عقب
داد.  چنان کارش را ادامه می رحمانی پس از تسلّطِ کامل بر بندها، هم"زندانیِ مُجاهد در ادامه گفت: 

های طوالنیِ اعتراف و اعالم و احرازِ انزجار در حُضورِ جمعِ زندانیان، یا  این بار، او در سطحِ زندان جلسه
دادند، برای  شکستند و به مُصاحبه تن می ها می ی، راه انداخت. کسانی که در تابوتتلویزیونی و ویدیوی

نسیِ نامشروع گرفته تا کردند. از انحراف و روابطِ ج نمیهایی که  اثباتِ توبۀ واقعیِ خودشان چه اعتراف
این ای که  های باورنکردنی نفکری و تشکیالتی و غیره، چه داستامسائلِ غیراخالقی و سیاسی و 

کردند. زندانیانِ هر بند مجبور بودند که روزانه  ساختند و تعریف نمی زندانیان در بسیاری از موردها نمی
ها دختران و پسرانِ جوانِ  ها را تماشا کنند. در این مُصاحبه ها و مُناظره ها بنشینند و این مصاحبه ساعت

زدند تا توبۀ واقعی  ای دست می ، به هر وسیلهشکسته و بُریده در زیرِ فشارِ غیرانسانیِ دستگاهِ رحمانی
 نامید. می "احرازِ توبه"این پُروسه را  . رحمانیخودشان را ثابت کنند

شناسی و فرهنگِ  به هر صورت، زندانیانِ باقیمانده از این دوران، روان"زندانیِ مُجاهد در پایان گفت: 
و اتفّاقی در شرایطِ کنونی را با دورانِ رحمانی  ها هر حرکت و اقدام سیاسیِ خاّصِ خودشان را دارند؛ آن

اش واقعاً پایان یافته است. تغییرهای  کنند و برایشان  باورکردنی نیست که رحمانی و دوران مُقایسه می
ها را توطئه و تاکتیکی از  و برخی همۀ این ،ها خیالی بیش نیست اخیر در شرایط و وضعِ زندان برای آن

گردد و دوباره شرایطِ خفقانِ  زودی برمی ها مُعتقدند که او به دانند. این نی میطرفِ حاج داوود رحما
گیِ شدیدی هستند؛ به هر کار و چیزی در  گونه افراد دُچارِ دوگانه کند. اغلبِ این خودش را برقرار می
ر خارج دانند که رحمانی دیگر از دوُ خوبی هم می باشند، امّا به شدّت مشکوک می این شرایطِ جدید به

 ".شده و شرایطِ زندان تغییرهای واقعی پیدا کرده است
 
٥ 

 گاهی... جمعیِ صُبح ورزشِ دسته
غریب و سروصدای  و وجوشِ عجیب پری کردیم. صبحِ زود، از جُنبمان را در این اُتاق و بند س وّلشبِ ا

دانیانِ بند در راهرو در زیادی در داخلِ بند بیدار شدیم. تا ما بُلند شویم و به خود بیاییم، نصفِ زن
پاک پُرسیدم که چه خبر است؟  انگیزی هم بود. از مهدی حسنی حرکت بودند. صُبحِ بهاریِ زیبا و دل

روند. مهدی  گاهی دارند به حیاط می جواب داد که خبری نیست، فقط زندانیان برای ورزشِ صُبح
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خواستیم تماشا  آن روز ما فقط می پاک و من و مُراد خودمان را به حیاطِ هواخوری رساندیم. حسنی
گان بپیوندیم. حُدودِ دویست نفر یا بیشتر  کنیم، ولی مُراد و من تصمیم داشتیم از روزِ بعد به صفِ دونده

های دو نفره و مُنّظم، پُشتِ سرِ هم و آرام در دوُرِ  در حیاطِ هواخوریِ نسبتاً بزرگِ این بند، در ردیف
پاک دو  های والیبال و فوتبال قرار داشت. مهدی حسنی اط، میدانِ بازیدویدند. در وسطِ حی حیاط می

ها مسئوالنِ ورزشِ بند، و هردو هم از زندانیانِ مُجاهد هستند. مسئولِ  نفر را نشان داد و گفت که آن
 اش در جلویِ گفت، در حالی که مُعاون خیر می دوید و به همه صُبح به ورزشِ بند بیرونِ صف آرام می

 کرد.   ود و سُرعتِ حرکت را کُنترل میصف ب
د، دویدنِ رسی گاهی هم فرامی حّدِ کافی و ساعتِ مُشخّصِ ورزشِ صُبح گان به کم که تعدادِ دونده کم

کم به سُرعتِ خودشان اضافه  دویدند، و بعد کم د. ابتدا با سُرعتِ کمی میش اصلی تازه شروع می
ساعت  مُنظّم در صف باقی بمانند. پس از نیم طورِ وانند بهش داشتند که همه بتکردند. همواره تال می

نفرِ دیگر که  گاه، یک دویدنِ معمولی، یکی دو دوُر هم با سُرعتِ بسیار زیادی دویدند و بعد ایستادند. آن
ش بود در وسطِ حیاط در جایی ایستاد، و دیگر زندانیان هم در سطحِ حیاط پخش ظاهراً مسئولِ نرم

ها رزمی و حتّا  شی را انجام بدهند. برخی از این حرکتهای نرم ساعتی هم حرکت یمبرای ن شدند تا
دهد.   گونه زندانبان اجازۀ چنین کاری را می یرت بودم که چهلیشیایی بودند. من در تعجّب و حمی

خواستند دوشِ آبِ سرد بگیرند، به داخلِ بند  گاهی تمام شد و کسانی که می باالخره، ورزشِ صُبح
 دادند. ند. برخی هم در حیاط به کارِ ورزشیِ خودشان ادامه میرفت

ها ی خودش هم، همانندِ بیرون، سیستم و نظمِ مُعیّن و مُشخّص و  نظامِ جُمهوریِ اسالمی حتّا در زندان
جمعی، حتّا دو نفری  اوین، در همین زمان، دویدن و نرمشِ سیاستِ کلّی و واحدی نداشت. در زندانِ

طور  حصار هم، در زمانِ رحمانی، وضع همین قزل خوری ممنوع بود. در خودِ همین زندانِباهم، در هوا
جمعی صورت  صورتِ دسته بایست به ش در بندهای اصلیِ این زندان میبود؛ امّا حاال، دویدن و نرم

 ها ورزشِ خواستند ما را مجبور کنند که تحتِ رهبریِ توّاب ابتدا می قرنطینه،گرفت. در بندِ  می
خودمان  گی کردیم تا باالخره مسئوالن پذیرفتند که جمعی را انجام بدهیم. ما ایستاده گاهیِ دسته صُبح

ها پیش شُروع شده و  دایت کنیم. در بندهای اصلیِ زندان این پُروسه مُدّتورزشِ جمعیِ خودمان را ه
 حاال کامالً رایج بود.  

شدنِ طرفدارانِ حصار و مُسّلط  قزل دیریّتِ زندانِاش از مُ پس از برداشته شدنِ رحمانی و دارودسته
کرد.   شد و زندان فضای نسبیِ بازتری پیدا می ها باز می یثَم و غیره، درهای اُتاقمُنتظری مانندِ م

هایی هم  شان مُبارزه و مُقاومتِ نوینی را آغاز کردند و تدریجاً در عرصه زندانیان برای گرفتنِ حقوق
ها را تدریجاً از کُنترلِ  که؛ زندانبان مجبور شد که دستِ توّاب آوردند. از جمله این امتیازهایی به دست 

اُمورِ داخلیِ بندها کوتاه کند و کارها را به دستِ خودِ زندانیانِ سرِموضعی بسپارد. در موردِ ورزشِ 
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آن زندانبان ابتدا  وگُریز بینِ زندانیان و مسئوالن موجود بود، که در طّیِ ای از جنگ گاهی، دوره صُبح
مسئولِ ورزش به بندها تحمیل کند، امّا زندانیان عنوانِ  ها و سپس پاسدارها را به کرد که توّاب سعی می

هایشان فشارِ زیادی به مُنتظری، و از طریقِ او به مسئوالنِ  ها از طریقِ خانواده رفتند. آن زیرِ بار نمی
سئوالن مجبور شدند این سیاستی را که حاال هم جاری است که باالخره م کردند تا این زندان، وارد می

دایتِ جمعی و تحتِ ه بایست که دسته می گاهی در پیش بگیرند. براساسِ این سیاست، ورزشِ صُبح
شد که در بندهای اصلیِ  شده از بینِ خودِ زندانیان صورت بگیرد. این سیاست مُدتّی می مسئوالنِ تعیین

ها هر چه که بوده باشند،  ، ورزشِ فردی دیگر موردِ قبولِ زندانبان نبود. دلیلزندان رایج بود. درمقابل
شد. نباید فراموش کرد که در همین زندان، یکی دو سال  این پیروزیِ بزرگی برای زندانیان محسوب می

که   به ایننگاه کنند، چه رسد  دیگر اجازه نداشتند در چشمانِ همپیش، دو نفر زندانیِ سرِموضعی حتّا 
ها، مثالً  گونه صحنه که، این های رزمی! خُالصه آن ش کنند، آن هم با حرکتجمعی ورزش و نرم دسته

 ورزشِ جمعی، واقعاً باورنکردنی بودند.
 
٦ 

 هوشنگ اسدیِ توّاب...دیدارِ مجدّد با 
م که برسی تازه کنم و از هواخوری لذّت بآن روز، تازه صُبحانه خورده و به حیاط آمده بودم تا نف

ام زد و سالم کرد. برگشتم و دیدم که هوشنگ اسدی است. پس  دفعه کسی از پُشت دستی به شانه یک
دیگر  بودم، و هم سلّول در کُمیتۀ مُشترک با او هم  از دستگیری و بازجویی و شکنجه، برای دو سه هفته

ها بود و  اسدی در اُتاقِ توّابگونه که قبالً هم گفتم، در این بند هوشنگ  شناختیم. همان جا می را از آن
دم شدن  دانستم که هم کرد. می می "فرهنگی"کاریِ  راهی و هم های زندان هم چنین با مقام ها و هم با آن

گونه افراد در بند صورتِ خوشی ندارد، امّا چون مُعتقد و مُطمئن به استقاللِ فکری و  و قدم زدن با این
گرفتم، بنابراین از قدم زدن  ثیرِ اوضاع و احوال و جّوِ عمومی قرار نمیٴاخالقیِ خودم بودم، و زیاد تحتِ تا

کُمیتۀ مُشترک چند  ای نداشتم. بازجویانِ گونه نگرانی و صُحبت کردن با او برای این یک نوبت هیچ
ثیر ٴداشتند تا شاید از آن طریق مرا تحتِ تا نگه می سلّولتوّابِ رنگارنگی در  ماهی مرا فقط با زندانیانِ

کدام  قرار دهند، زیرِ فشار بگذارند، و یا توسّطِ این زندانیانِ توّاب اطالّعاتِ جدیدی از من دربیاورند. هیچ
حصار  قزل گاه کارساز نشدند. حاال هم که ما در زندانِ ها در آن زمان در آن بازداشت از این تاکتیک

داشتم که ببینم و بدانم که هوشنگ بودیم و فضا هم کمی بهتر و بازتر شده بود، من هیچ وحشتی ن
 خواهد و چی برای گفتن دارد.   اسدی چه می

خُالصه، جوابِ سالمِ هوشنگ اسدی را دادم. او از من خواست که درصورتِ امکان، قدمی باهم بزنیم تا 
هایی را با من در میان گذارد. من پذیرفتم و ما باهم شروع به قدم زدن کردیم. گفت که  او مطلب

هایی را با من عُنوان کند.  بودیم، مسأله سلّول ای که در کُمیتۀ مُشترک هم واهد دربارۀ آن سه هفتهخ می
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گونه که آن زمان هم به تو  من همان"گفتم اشکالی ندارد. هوشنگ اسدی شروع به صُحبت کرد و گفت: 
خواهم بدانی که  تم، امّا میام و هنوز هم بر سرِ این تغییرِعقیدۀ خودم پایدار هس گفتم، واقعاً توبه کرده

ام، و با  کس نداده گاه اطالّعات و گزارشی درموردِ تو و یا برضّدِ تو به هیچ نه در آن روزها و نه بعداً هیچ
دانم که تو شاید نظرِ خوبی دربارۀ من نداشته باشی، و طبعاً  ام. می کسی هم درموردِ تو صُحبتی نکرده

کرد که تصویری غیرواقعی از من به تو ارائه بدهند. به همین  دیگران هم در این بند سعی خواهند
خواستم که حتّا اگر برای یک بار هم که شده، خودم روی در روی با تو صُحبت کنم و نظرم را  دلیل، می

الفِ تصّورِ بسیاری، انسانیّتِ تو احترامِ زیادی قایل هستم. برخ به تو بگویم، چراکه من برای شخصیّت و
ه این معنا نیست که در هر اُتاق و بندی که هستم، مشغولِ جاسوسی و گزارش دادن علیهِ توبۀ من ب

ام، پروندۀ حزب و پروندۀ  دانی، و من خودم هم در گذشته به تو گفته گونه که می دیگران باشم. همان
و شخصِ من خیلی سنگین، و مسائل بسیار پیچیده و شرایط بسیار دُشوار بودند. خّطِ مشیِ فکری 

سیاسی و سازمانیِ ما دُچارِ شکستِ غیرقابلِ تصّوری شده بود و رهبری و کادرهای حزبی در مجموع در 
بستِ کاملی قرار داشتند. رهبریِ تشکیالت از هم فُروپاشیده بود و در زندان بلبشویی برپا بود. چه  بُن

کامالً شکست خورده بودیم. من زدیم. روحیّۀ همۀ ما فُروپاشیده بود و ما  دیگر نمی ها که به یک ضربه
نشینی و یافتنِ پاسُخ  ای جُز عقب هم مانندِ بسیاری دیگر از کادرهای حزبی، تحتِ چنین شرایطی، چاره

های فکری و سیاسیِ خودم نداشتم. در این پُروسه، و طبعاً زیرِ فشارِ بازجویی و زندان، من  به دشواری
های سیاسیِ ایران، پِی بُردم.   مونیستیِ خودمان، و دیگر جریانها و خطاهای حزبی و کُ تدریجاً به انحراف

کنند،  ای که برخی تصّور می گی خواستم به تو بگویم که قضیّه و ماجرا به آن ساده به هر صورت، می
جُمهوریِ اسالمی، بسیار دُشوارتر و  نبوده است. شکل و مُحتوای مُبارزه و مُقاومت، در شرایطِ زندانِ

چیز را به سیاه و سفید تقسیم کرد. من در شرایطِ  تر از آن است که بتوان همه ر و پیچیدهت چندبُعدی
طورِ  کردم به ام موجود بود، راهی را که فکر می هایی که در مقابل ای که در آن بودم، و از راه پیچیده

از راهی است که  تر کنم که راهِ من صادقانه ام. هنوز هم فکر می تر و بهتر است برگُزیده نسبی صحیح
 ".کنند بسته دنبال می وگوش های سابقِ خودم چشم تشکیالتی بسیاری از هم

ها را با من طرح بکُنی، و نه با رُفقای  دانم چرا الزم دانستی که این بحث نمی"در جواب به او گفتم: 
با تو در بیرون از زندان ام، و حتّا آشناییِ قبلی  تشکیالتیِ تو بوده فکر تو و نه هم حزبیِ خودت. من نه هم

که در آن  ،باهم بودیم سلّولای است که در یک  ام. تنها تجربۀ مُشترکِ من و تو آن سه هفته هم نداشته
دانی که  فهمم که چرا الزم می جا بودم. بنابراین، نمی اجبار در آن مورد هم من حّقِ انتخابی نداشتم و به

 "؟این مسائل را با من طرح بکنی
هایی مطرح است که من هم مُستقیم و  های بند بحث ای در درونِ توده"دی در جواب گفت: هوشنگ اس

ها قرار خواهی گرفت. بنابراین،  ها هستم. مُطمئناً تو هم در جریانِ این بحث غیرمُستقیم در جریانِ آن
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ای که  اصلی ضمن، دلیلِ خواستم که تو مسائلِ مربوط به من را مُستقیماً از زبانِ خودم بشنوی. در می
تو ارزشِ  خواستم با تو صُحبت کنم این است که به تو بگویم که من برای شخصیّت و انسانیّتِ می

ای  ام و جاسوسی گاه برضّدِ تو گزارشی ننوشته خواستم بدانی که من هیچ ل هستم؛ میزیادی قای
 ".ام نکرده

ای که باهم بودیم تحتِ  سه هفتهدانی، من نه در آن  طوری که خودت می همان"من هم به او گفتم: 
بینی پذیرفتم با تو  اش هم همین که می ثیرِ جّوِ موجود قرار گرفتم، و نه حاال قرار خواهم گرفت. دلیلٴتا

ییدِ روشِ کار و ٴوجه به معنای تا ضمن بدان که این به هیچ قدم بزنم و به صُحبتِ تو گوش کنم. امّا در
ست بوده و هنوز روشِ تو نادُر و مُعتقدم که راه بیرون از زندان، نیست. منرفتار و افکارِ تو در زندان، یا 

ست و انحرافی دارند و فقط روشی نادُر و  تِ زندانیان راه دعّا کُنی که اکثریّوانی ات هم خطا است. تو می
کنید، صحیح و  می کاری هم هم راهی و روشِ اقلیتّی از زندانیان، مانندِ خودت، که اتفّاقاً با رژیم هم و  راه 
د است هرطوری که گونه مُوافقتی ندارم. البتّه هرکس آزا ست است. من طبعاً با چنین ادعّایی هیچدُر

داند، فکر و رفتار و عمل بکند، امّا بدان که مرزِ بینِ توّاب و غیرتوّاب در زندان  ست میدوست دارد و دُر
و گُذر نیست. من هرچند که فردی مُستّقل و مُتکیّ مرزی واقعی است، هرچند که دیواری غیرقابلِ عُبور 

گیرم، امّا به اُصول و آرمانِ مُقاومت و مُبارزه در زندان  قرار نمی ثیرِ جوّٴخود هستم و به آسانی تحتِ تا به
طرفِ مرز هستی و  بند هستم. واقعیّتِ امر این است که تو آن علیهِ رژیم شدیداً اعتقاد دارم و به آن پای

ام تماسّی با  گاه در بقیّۀ دورانِ زندان دیگر جُدا شدیم و من دیگر هیچ سپس، از هم ".طرفِ مرز ما این
 هوشنگ اسدی نداشتم.

 
٧ 

 زاده... با یادِ محمود علی
بخش بود. روزِ اوّلِ خودمان  روز در اوایلِ فصلِ بهار واقعاً زیبا و لذّت حیاطِ نسبتاً بُزرگ و هواخوریِ تمام

ها از رُفقای دیگر  گذراندیم. در این گردش "خوری مُخ"زنی و  هواخوریِ بند بیشتر در قدمرا در حیاطِ 
شدند، البتّه با رعایتِ  که به حیاطِ هواخوریِ ما باز می ،٣های بندِ  های اُتاق فهمیدیم که از طریقِ پنجره

ن، به همین ترتیب زندانیانِ بندِ ضم بگیریم. در های آن بند تماّس توانیم با بچّه می ،جوانبِ امنیّتیِ قضیّه
ها در یک طرفِ بندِ ما هم به  های اُتاق بودند. از طرفِ دیگر، پنجره در تماّس ٤های بندِ  هم با بچّه ٣

بودیم. یعنی  با زندانیانِ آن بند هم در تماّس شدند، و از آن طریق ما باز می ١حیاطِ هواخوریِ بندِ 
مُداوم  سِلیِ این واحد و شاید چیزی نزدیک به دوهزار زندانی در تماّکه، هر چهار بندِ بُزرگ و اص این

و غیره  ها، دادیاری نِ مُالقات، خانوادههداری، سالُطریقِ امکاناتِ دیگری مانندِ ب چنین، از باهم بودند. هم
الّعات، زندانیان بودیم. بدونِ ارتباط و مُبادلۀ اط هم در تماّس ٣و حتّا واحدِ  ١ما با دیگر زندانیانِ واحدِ 

بودند. هرگونه تالشِ زندانبان  آهنگی و سازمان دادنِ مُقاومت و مُبارزه در سطحِ زندان نمی قادر به هم
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شد، چراکه  رازمُدّت با شکست مُواجه میس و رابطه بینِ زندانیان، در دگونه تماّ برای کاهش یا قطعِ این
زنی و غیره  اره و مورسبود، که با ایماء و اش ا اگر الزم میحتّ کردند؛ ای را پیدا می های تازه اهزندانیان ر

زاده توانستیم با  بگیرند. به هر صورت، آن روز باکُمکِ ممّد و جواد و انوش و محمود علی باهم تماّس
جا   که فرزین در آن ،٤ها ما را در جریانِ بندِ  برقرار کنیم. آن تماّس ٣رُفقای خودمان علی و دارا در بندِ 

 ود، نیز گذاشتند.ب
پُنک برقرار بود. شبِ پیش  های گوناگونی از جُمله والیبال و فوتبال و پینک در حیاط در طولِ روز ورزش

گاه، در هر اُتاق زندانیان به  نمود. آن ها برای هر ورزشی را اعالم می مسئولِ ورزشِ بند نوبت و وقتِ اُتاق
پُنک را  کردند. میزهای پینک ها و امکانات استفاده می دانستند از این فُرصت هر ترتیبی که صالح می

شد، با پولِ خودشان  خودِ زندانیان در اواخرِ دورانِ رحمانی، وقتی که شرایط داشت کمی بازتر می
نویسی کردیم.   پُنک اسم همان روز مُراد و من برای نوبتِ بازیِ فوتبال و پینک ،٢٢خریده بودند. در اُتاقِ 

اش را که  خریدند و پُشت های روبسته می حصار مُجاز نبود. زندانیان دمپایی قزل زندانِ داشتنِ کفش در
عنوانِ کفشِ ورزشی استفاده  بستند، و سپس از آن به باز و خالی بود، با دوختنِ پارچۀ مُحکمی می

نابراین در فت، بر شد و از بین می ها در جریانِ ورزش سریع ساییده می کردند. چون زیرِ این دمپایی می
 س کردنِ الیۀ دوّمی از کفِ الستیکیِ یک دمپاییِها را با چسباندن و پر رِ این کفشزی روزهای کارِ ملّی

 کردند. تر می دیگر مُحکم
زدن داشتم.   شهریِ خودم، قرارِ قدم زاده، از اعضای سازمان و هم بعدازظهرِ آن روز با محمود علی

ز بود، چراکه شباهتِ زیادی به صمد بهرنگی در اهریِ او کامالً بارگفتم تیپِ ظ طوری که قبالً هم همان
شناختم، و این اوّلین  زاده را در بیرون از زندان نمی اش داشت. من محمود علی های معروف یکی از عکس

 ٦٢های تشکیالت در اُتاقِ  گفت که درموردِ من از دیگر بچّه شدم. البتّه او می باری بود که با او آشنا می
اش در  ضمنِ صُحبت معلوم شد که قبل از دستگیری شنید. در  گاهِ اوین زیاد می آموزش در ٣در سالُنِ 

کرد. من و او مقداری  الملل در بانکِ مرکزی کار می عنوانِ وکیل در اُمورِ حُقوقِ بین به ،٦٣اوایلِ سالِ 
زاده مطرح کرد که چون او در  خودمان باهم صُحبت کردیم. سپس محمود علی های زندانِ دربارۀ تجربه

مند است که در  های تئوریک و سیاسیِ سازمان نداشت، عالقه بیرون فُرصتِ زیادی برای مُطالعۀ موضع
ها باهم صُحبت کردیم،  گویی داشته باشیم. آن روز دو ساعتی دربارۀ این موضوع و آن موردها باهم گفت

 .  ها را بعداً ادامه بدهیم و قرار گذاشتیم که بحث
اش با او کار کنم. من به او  خواست که برای بهتر شدنِ زبانِ انگلیسی زاده از من می در پایان محمود علی

من سعی دارم که  گفتم که امکاناتِ زیادِ دیگری برای یادگیریِ زبانِ انگلیسی در بند موجود است، و این
کرد که من  اختصاص بدهم. او اصرار میهای دیگری  هایی دربارۀ موضوع اریِ کالسام را برای برگُز وقت

نهاد کرد که او به من زبانِ فرانسه  حّداقل مُکالمۀ زبانِ انگلیسی را با او تمرین و کار بکنم. بعد هم پیش
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بیاموزد، و من هم مُتقابالً با او مُکالمۀ زبانِ انگلیسی را تمرین بکنم. او زبانِ فرانسه را نسبتاً خوب، و 
کرد،  ها استفاده می حدّی، در بیرون یاد گرفته بود. حتّا در کارش هم ظاهراً از آن هم تازبانِ انگلیسی را 

خواست که مُکالمۀ زبانِ انگلیسیِ خودش را بهتر بکند. درنهایت، قرار شد که او زبانِ فرانسه  و فقط می
 با او تمرین بکنم.ای یک یا دو جلسه فقط مُکالمۀ زبانِ انگلیسی را  را با من کار کند و من هم هفته

به هر حال، در روزهای اوّل و دوّم در این بند من با فرمان و پیران و جواد، و دوباره با ممّد و انوش و 
با این رُفقا  "خوری مُخ"زنی و  قرارهای مُختلفی داشتم. تمامیِ روزوشب را در قدم ٦٤زاده محمود علی

ار تشریحِ سیستمِ اُتاق و بند برگُز رای توجیه کردنِ ما وای ب جلسه ٢٢گذراندم. شبِ دوّم هم در اُتاقِ  می
 شد؛ مسئوالنِ اُتاق توضیحِ مُفصّلی در این باره به ما دادند. 

 
٨ 

 تشکیل دادنِ اُتاقِ جدید...
را  ٢٠زندانیانِ اُتاقِ  روزِ بعد، پس از صُبحانه در حیاط مشغولِ بازیِ فوتبال بودیم که خبر رسید تمامیِ 

کامالً خالی است. ظاهراً  ٢٠اند. ما سریع به داخلِ بند برگشتیم و دیدیم که اُتاقِ  بیرون بُرده برای تنبیه
بودند. یک   ربتی از بند بیرون بُردهطورِ ض هایشان به با کلّیۀ وسیلهپاسدارها سی نفر زندانیِ این اُتاق را 

و اصغر از رُفقای سازمانیِ خودمان، به یعنی حبیب  ،٢٠که دو نفر از زندانیانِ اُتاقِ  ساعت گذشت تا این
های بند خواستند  صُبح پاسدارها از طریقِ توّاب"کردند:  گونه تعریف می ها ماجرا را این بند برگشتند. آن

ها موضوع را  بود، بنابراین توّاب ٢٠که زندانیانی برای نظافتِ سالُنِ مُالقات بیرون بروند. ظاهراً نوبتِ اُتاقِ 
لسه گذاشتند، و جمعی تصمیم گرفتند که برای نظافتِ های اُتاق ج اطلّاع دادند. بچّه تاقِ مابه مسئولِ اُ

ایم و هنوز  سالُنِ مُالقات نروند. ما دو نفر در جلسۀ اُتاق گفتیم که ما تازه دیروز به این بند و اُتاق آمده
تصمیمِ اُتاق شرکت و نقشی داشته  خواهیم که در این ایم، و بنابراین نمی مُالقاتی هم در این بند نداشته

ها اعالم کرد که دو زندانیِ  به توّاب ٢٠های اُتاق با ما مُوافقت داشتند. مسئولِ اُتاقِ  باشیم. تمامیِ بچّه
گیری ندارند، ولی بقیّۀ زندانیانِ  اند و بنابراین دخالتی در این تصمیم وارد در این بند مُالقاتی نداشته تازه

ها  ند سالُنِ مُالقات را نظافت کنند و مُعتقدند که این وظیفۀ خودِ زندانبان است. توّاباُتاق حاضر نیست
اُتاق را بیرون هم ظاهراً همین را به بیرون گزارش دادند. ناگهان پاسدارها ریختند و همۀ زندانیانِ 

تور دادند که کلّیۀ مسئوالن ما دو نفر را جُدا کردند و به بند برگرداندند. به ما دس جا کشیدند. در آن
را، با استفاده از گاریِ بُزرگِ بند، به بیرون مُنتقل کنیم. خُالصه، با نظارتِ  ٢٠های زندانیانِ اُتاقِ  وسیله

ها ما را به  های اُتاق را در دو یا سه نوبت به بیرون مُنتقل کردیم. دستِ آخر هم، آن پاسدارها، ما وسیله
 ٢٠های اُتاقِ  کردند. البتّه، بچّه یم که بقّیۀ زندانیان را به کُجا مُنتقل میبند برگرداندند و ما مُتوجّه نشد
 ".شوند گوهردشت مُنتقل می گی به زندانِ نظرشان این بود که احتماالً همه
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های بعدازظهر اتفّاقِ جالبی  که طرف تا این بودند، ٢٠حاال، حبیب و اصغر تنها زندانیان در اُتاقِ بُزرگِ 
های خودمان به  های مسئولِ بند ابتدا از مُراد و داریوش و من خواستند که با کلّیۀ وسیله ابروی داد. توّ

های دیگری هم که باهم از بندِ قرنطینه آمده بودیم، تا عصر تدریجاً به این  برویم. سپس بچّه ٢٠اُتاقِ 
ها در  جایی که ماه بود. از آن ٢٠ اُتاق مُنتقل شدند. ازنظرِ مسئوالن این ظاهراً بهترین راهِ حّل برای اُتاقِ

باهم زندگی و فعالیتِ مُشترک کرده بودیم، برای شکل دادن به اُتاقی جدید با همان  قرنطینهبندِ 
نداشتیم. مُراد و داریوش و اصغر و حبیب و پیروز و قاسم  مُشکلِ چندانی  های سابق، ما ها و توافق ضابطه

ضمن،  دادیم. در تشکیل می دیگر، درواقع هستۀ اصلیِ این اُتاق را و من، و یکی دو نفرِ "آرش"و یاور و 
 ها ی سیاسیِ مُختلفی هم بودیم. ناز جریا

کم اُتاق  ، کمسلّولهای زندگی در  نفی، و تنظیمِ ضابطهمسئوالنی برای اُتاق و اُمورِ ص خُالصه، با انتخابِ
هم اظهارِ تمایُل کرد  "تکرام"به نامِ  ٢٤اقِ کرد. روزِ بعد، یک زندانی از اُت داشت سروسامانی پیدا می

اقلیّت بود و ظاهراً هم با زندانیانِ مُجاهد و هم با زندانیانِ  های فداییانِ تاقِ ما بپیوندد. او از بچّهکه به اُ
 ویژه با مشیِ زندگیِ گفت که او به وابسته به سازمانِ خودش در آن اُتاق توافُقِ  زیادی نداشت. می

رسید که اگر با آمدنِ او مُوافق های زیادی دارد. او از ما پُ مشکل ٢٤ای و میلیشیاییِ اُتاقِ  سربازخانه
هستیم، از مسئوالنِ بند و پاسدارها بخواهد که او را مُنتقل کنند. ما گفتیم که ازنظرِ ما هیچ مُشکلی 

مُوافقت کرده است. همان  ٢٠موجود نیست. کرامت عصری خبر داد که زندانبان با انتقالِ او به اُتاقِ 
هایش به اُتاقِ ما آمد. او فوتبالیستی خوب، و بچّۀ بسیار سرِحالی هم بود. بالفاصله ما  شب، با کلّیۀ وسیله

های فوتبال و والیبال در اُتاق تشکیل داد. در  او را مسئولِ ورزشِ اُتاق کردیم. کرامت در روزهای بعد تیم
کردیم. زندگی در این  پرداختیم و بسیار صفا می های مُختلفی می ه بازینوبتِ ورزشِ اُتاق در حیاط، ما ب

ها شکنجه و  کرد. بعد از ماه خودش را پیدا می "طبیعیِ"کم داشت روالِ  واردها کم بند برای ما تازه
مُنّظم دربسته و بندِ قرنطینه، باالخره در این بند از هواخوریِ  انفرادی و اُتاقِ سلّولِبازجویی و ماندن در 

 و طوالنی و از ورزش و فعالیتِ فراوانی برخوردار بودیم.
 
٩ 
 ...٦٥ "گروهِ نودوسه نفر "

گفت که یکی از زندانیانِ بار او  زدیم. یک طبقِ روالِ سابق، یاور و من هر از گاهی باهم قدم و گپی می
با  تمایل دارد دربارۀ موضوعیدر زندان بود،  ٦٠مُجاهدِ قدیمیِ بند و از دوستانِ نزدیکِ او، که از سالِ 

 "درامپ"نظیم کرد. این زندانی به نامِ یل پذیرفتم. یاور قراری برای ما تمن صُحبت کند. من با کمالِ م
آبادِ تهران و در یک خانوادۀ آذری به دنیا آمده و بُزرگ شده بود. ابتدا کمی باهم  بچّۀ جوادیّه یا نازی

خواهد با من  ای می خودمان گفتیم. سپس پُرسیدم که در چه زمینهآشنا شدیم و از خانواده و تاریخچۀ 
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د، کر هایی که یاور می خاطرِ تعریف  اش برای آشنایی با من به صُحبت کند. مطرح کرد که عالوه بر عالقه
گاه دربارۀ نوعِ  د. آناش با من مشورت و صُحبت کن رثیِ موجود در فامیلخواهد دربارۀ یک بیماریِ ا می

دواج کرد که درموردِ خودش، درصورتِ از اش توضیحی به من داد. سپس سئوال می خانواده رثیِا بیماریِ
داشتنِ فرزندانی با این بیماریِ ارثی تا چه اندازه خواهد بود؟  حتمالِو صاحبِ فرزند شدن، خطر و ا

زندان، سعی گفت که در پنج سالِ گذشته، البتّه با امکاناتِ بسیار محدودِ موجود در  ضمن می در
ها زیادتر بکند، امّا هنوز نتوانسته است جوابی برای  کرده است اطالّعاتِ خودش را در این زمینه می

و  است حال بود که یک مُتخصّصِ ژنتیک پیدا کرده های خودش پیدا کند. او بسیار خوش سئوال
ا از من ببرد. من مُوافقت گیِ خودش حّداکثر بهره ر خواست برای آگاه شدن درموردِ مُشکلِ خانواده می

یح دهم، و سپس درموردِ های علمِ وراثت چندین جلسه به او توض کردم که ابتدا دربارۀ اصول و پایه
به او گفتم که در بندِ ضمن،  و صُحبت و مُشاوره کنم. دراش هم با ا گی رثیِ مُشخّصِ خانوادهبیماریِ ا

ای از آن را دارد. گفتم که اگر  ام که یاور نُسخه ک نوشتهای مُقدّماتی دربارۀ اُصولِ ژنتی قرنطینه جُزوه
ای دو نوبت باهم جلسه داشته  تواند آن را بگیرد و مُطالعه بکند. قرار گذاشتیم که فعالً هفته بخواهد، می

 باشیم.  
یل م اش پُرسیدم. پدرام با کمالِ یری و تجربۀ زنداندر پایانِ مُالقاتِ آن روزمان، من از او دربارۀ دستگ

به  ٥٧من، مانندِ بسیاری از نوجوانان، در جریانِ انقالبِ "گونه توضیح داد:  شروع به صُحبت کرد، و این
جُنبش پیوستم و در ادامۀ راه به هواداری از سازمانِ مُجاهدینِ خلق رسیدم. در زمانِ انقالب، سازمان 

ها  آباد داشت. بعدها که فعالیت مله در نازیهوادارانِ پراکندۀ بسیار زیادی در مناطقِ جُنوبِ تهران از جُ
ای درآمدند. در منطقۀ ما هم  ای و منطقه صورتِ محلّه  هکمی سروسامان و نظم پیدا کرد، کارها ب

شد. پس  دایت میدهی و ه سازمان ʻکانونِ توحیدیِ پیام ۥها از طریقِ یک تشّکُلِ پوششی با نامِ   فعالیت
ماجرای چهاردهُمِ اسفند در دانشگاهِ تهران، از طرفِ سازمان رهنمودهایی  ویژه به ،٥٩از ماجراهای سالِ 
هایی در این باره صورت  رسید. در کانون هم بحث تر شدن در مُبارزه می تر و تهاجُمی مبنی بر مُتشّکل

های  لّههای هوادارِ سازمان، در مح ها و تشّکل ها و کانون تمامیِ محفل ،٦٠ماهِ سالِ  گرفت.  اُردیبهشت می
حاکمۀ  گونه سطحِ فعالیت و مُبارزاتِ خودشان علیهِ هیأتِ خودشان در حالِ بررسی بودند که چه

بایست که برای رویاروییِ انقالبی  رتقا و گُسترش بدهند. درواقع، طبقِ رهنمودِ سازمان، میارتجاعی را ا
 کردند.   گی پیدا می ویژه با حزبِ جُمهوریِ اسالمی آماده حاکمه به با هیأتِ

ل ورزشیِ محّ آهنگیِ بُزرگی را در سالنِ کانون هم جلسۀ هم ،٦٠اوایلِ خردادماهِ سالِ "درام ادامه داد: پ
ن جمع بودند. توجّه داشته ایِ سازمان در آن سالُ ترتیب داد. نزدیک به سیصد نفر از هوادارانِ منطقه

که آیا در  زمان و رژیم راه نیُفتاده بود. اینیِ خُرداد نشده و درگیریِ رسمی بینِ سا باشید که هنوز سی
ست و مُناسبی بود یا مّعِ علنیِ بُزرگی یک اقدامِ دُرآن روزها و تحتِ آن شرایط، ترتیب دادنِ چنین تج

کرد  ران داشت صُحبت می نه، بحثی است جُداگانه. به هر صورت، تازه برنامه شروع شده بود و یک سُخن
اهلل و چُماقدار و غیره، مانندِ مور و ملخ از در و پنجره به  ز کُمیته و سپاه و حزبکه ناگهان عواملِ رژیم، ا
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گی و  ای مُطلّع بودند و برای حمله به آن آماده ها طبعاً از برگُزاریِ چنین جلسه داخلِ سالُن ریختند. آن
نبودیم.   یاد حساّسما به مسائلِ امنیّتی ز بازی موجود بود و ای داشتند. آن روزها هنوز علنی برنامه

و مسئوالنِ امنیتّیِ رژیم هم  ،های هوادارانِ سازمان شد کُمیتۀ انقالبِ اسالمیِ محّل ظاهراً مُتوجّهِ فعالیت
ه به این تجمّع را ربمُجاهدین، تدارُکِ الزم برای ض های سازمانِ با تشخیص دادنِ تغییرهایی در سیاست

 ند.فراهم دید
یِ خُرداد، به این تجمّعِ بُزرگِ  صه، اوّلین ضربۀ اصلی، قبل از ماجرای سیخُال"پِدرام در ادامه گفت: 

ریختند، چون ما هنوز رهنمودی مبنی بر مُقاومت  ها تویِ سالُن می هوادارانِ سازمان وارد شد. وقتی آن
توجّه به کردیم که از حلقۀ مُحاصرۀ عواملِ رژیم فرار کنیم. با  و درگیریِ مُتقابل نداشتیم، فقط سعی می

ها کمتر از تعدادِ ما بود، شُماری از هواداران توانستند از در و پنجره فرار بکنند.   که تعدادِ آن این
ها ما را مُستقیم به اوین  درنهایت، عواملِ رژیم نودوسه نفر از ما را گرفتند و با خودشان بُردند. آن

ه، در این زمان، سازمان هنوز رسماً تغییرِ سیاست البتّ  ʻگروهِ نودوسه نفر!ۥآوردند، و ما معروف شدیم به 
 نداده، و مشیِ مُسلحّانه و درگیریِ فازِ نظامی را شروع نکرده بود.   

یِ  اوین، از همان روزِ پس از ماجرای سی بازجوها و مسئوالنِ زندانِ"درام به صُحبتِ خودش ادامه داد: پ
دادند، و مُرتّب ما  و غیره به ما نودوسه نفر می ʻزمِ مُسلحّانهپیشگامانِ رۥ  عُنوان و لقبی مانندِ، ٦٠خردادِ 

ها و در  ها نبودیم. بعدها فهمیدیم که در نشریّه کردند. ما در ابتدا ابداً مُتوجّهِ منظورِ آن را مسخره می
رفته کار گ های دیگری به ها در ارتباط یِ خُرداد، این عُنوان رادیویِ سازمان، در همان روزهای پس از سی

ها به ما این بود که ما را هم به اتهّامِ شرکت در مُبارزۀ  شدند. هدفِ بازجوها از بستنِ این عُنوان می
یِ  های هوادار بودیم که پس از سی مُسلحّانه علیهِ رژیم مُحاکمه و مُجازات کنند. ما جُزوِ نخستین گروه

یچ عملیّاتِ مُهمّی شرکت نکرده بودیم، شدیداً که ما در ه رغمِ این خُرداد زیرِ فشار و شکنجه رفتیم. علی
اصطالح انقالبِ اسالمی  های به عنوانِ مُنافق و مُحارب در دادگاه شدیم. درنهایت هم، ما را به شکنجه می

کردند. پانزده نفر از گروهِ ما اعدام شدند، پانزده نفر  مُحاکمه و به مُجازاتِ طوالنی و شدیدی محکوم 
وسه نفرِ دیگر هم به پنج تا ده سال حبس  سی نفر به پانزده تا بیست سال، و سیحبسِ ابد گرفتند، 

حصار که  قزل پس از گذراندنِ روزهای خونین و سختی در اوین، ما به زندانِ ،٦١محکوم شدند. در سالِ 
که تازه راه اُفتاده بود مُنتقل شدیم. ما دورانِ جهنّمیِ حاج داوود رحمانی را هم از سر گذراندیم 

 ".اش طوالنی است و شاید در فُرصتی دیگر درموردِ آن برایت صُحبت بکنم داستان
یگر خُداحافظی کردیم. هرچند که د خُالصه، قرارومدارهایی باهم برای بعد گذاشتیم، و سپس از هم

هبریِ درام، مانندِ همۀ هوادارانِ صادقِ سازمانِ مُجاهدین، انتقادی به خّطِ مشیِ سازمانی و عملکردِ رپ
ها و  اش از زندگی و بدشانسی، و اشتباه خوری لشد تلخی و د ر صدا و بیانِ او میکرد، امّا د آن نمی

 سّ نمود.و رهبریِ سازمانِ مُجاهدین را ح های جامعه و حُکومت کاری ندانم
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١٠ 
 جشنِ سومیّن سالِ تولّدِ دُخترم بهار...

تر و پُربارتر از پیش شده  ان برای اغلبِ ما آرامبرای نخستین بار، حبس کشیدن و زندگی کردن در زند
توانم دورانِ طوالنیِ محکومیّتِ خودم را به پایان  راحتی می کردم که با چنین وضعی به بود. فکر می

ها  ورسمی که زندانیانِ مُجاهد در ادارۀ بند و اُتاق برسانم. هرچند که اوضاع و احوالِ داخلیِ بند، با راه
گیِ ما  ما نبود، امّا هرچه هم که بود برای همه خواهِ طورِ کامل موردِ توافُق و دل ، بهبستند کار می به

های ورزشیِ اُتاق، از فوتبال و والیبال  وضعیّت خیلی بهتر از گذشته بود. مُراد و من در اغلبِ فعالیت
ی برای های ضمن در روزهای گوناگون جلسه کردیم. من خودم در پُنک، شرکت می گرفته تا پینک

زاده، و برای بحثِ سیاسی و تئوریک و غیره با  های خارجی با محمود علی یادگیری و یاددادنِ زبان
مان هم وضع و شرایطِ بسیار خوبی برقرار بود. یکی دو هفته بیشتر  داشتم. در اُتاق رُفقای مُختلف می

د. هم به دلیلِ شرایطِ دموکراتیک و عنوانِ اُتاقِ نمونه در سطحِ بند مطرح بو به ٢٠طول نکشید که اُتاقِ 
رعایتِ حُقوقِ همه، و هم به دلیلِ مُشارکتِ همه و شیوۀ مُدیریّت در آن. سعیِ ما این بود که درمقابلِ 

 رث مانده از گذشته، روشِ دموکراتیک و بهتری را ارائه بدهیم.ایِ معمول و به ا روشِ سربازخانه
و آرش و پیروز و مُراد به من اطالّع دادند که برای آن شب تدارک ماه، یک روز عصر یاور  اواخرِ فروردین

زیاد  کردم ولی با اصرارِ اند تا در اُتاق جشنِ تولدّی برای دُخترم بهار بگیریم. من ابتدا مُوافقت نمی دیده
ها باالخره پذیرفتم. شب ساعتِ هشت، سُفرۀ مخصوصی را کفِ اُتاق انداختند و میوه و  از طرفِ آن

گی رویِ آن چیدند. بعد از  سلیقه توانستند تهیّه کنند، را با خوش و خُرما، و هر چه که می "رینیشی"
ها  گفتند، و سپس برخی از آن ها توّلدِ دُخترم را تبریک  در اُتاق جمع شدند، ابتدا بچّه  که همه آن

دادند؛ مثالً کرامت شعری  ه من عنوانِ هدیه تهیّه کرده بودند را ب ای که به های هُنری ها و قطعه کاردستی
از حافظ را بسیار زیبا خطّاطی کرده بود که به من داد. ناگهان تعدادی دیگر از زندانیان که اغلب از 

راه با ممّد و انوش و رُفقای دیگری واردِ اُتاقِ ما شدند. یکی از  های مُجاهدِ بند هم بودند، هم بچّه
حتّا در زندان و با  قنّادی داشت و در تهیّه شیرینی ویا سابقاً شُغلِزندانیانِ مُجاهدِ اُتاقِ ممّد، که گ

 ست کرده بود که چند نفری باهم آن را آوردند و دروارد بود، کیکِ بسیار بُزرگی دُر کمبودِ امکانات
خریدیم.   یکِ واقعی بود که معموالً در بیرون از قنّادی میوسطِ سُفره گذاشتند. ظاهرِ آن عینِ یک ک

معی روی آن گذاشته شده بود و اسمِ بهار هم به فارسی و به عناصُرِ الزم را داشت، و حتّا ش همۀ
یک گذاشتند تا دُخترم را از من گرفتند و وسطِ کانگلیسی روی آن نوشته شده بود. عکسِ کوچکی از 

زرگی را تهیّه یکِ بُنِ امکاناتِ کافی و الزم، چنین کها، بدو تکمیل شود. باورکردنی نبود که این بچّه
 کرده بودند.  

ها و آوازهای زیبای فارسی و آذری  خُالصه، برنامۀ جشنِ توّلدِ بهار شروع شد؛ مُراد و پیروز آهنگ
کردیم. تدریجاً جماعتِ بُزرگی از زندانیانِ بند در داخلِ اُتاقِ ما و در  گی حال می خواندند و همه می
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ادیِ ما بودند. برنامه تا ساعتِ دهِ شب ادامه داشت. حُدودِ راهرو جمع شدند، و ناظر و شریکِ جشن و ش
ای به هر اُتاق فرستادند. برنامۀ جشنِ توّلدِ بهار تبدیل به جشنی  هِ شب، کیک را بُریدند و تکّهساعتِ نُ

یِ این قضیّه یاور و مُراد و  سرتاسری برای کّلِ بند و بیش از صدها زندانی شد. بعداً معلوم شد که بانی
نیانِ که زندا یک کُمک گرفته بودند. ایندِ اُتاقِ ممّد هم برای ساختنِ کمُجاه یروز بودند و از زندانیانِپ

شوخی  دانست. مُراد و من همیشه به کردند، کسی نمی یک را از کُجا پیدا میمُجاهد موّادِ الزم برای ک
خیره و جاسازی رسد تدریجاً تهیّه و ذذهنِ آدم بگفتیم که کُمونِ زندانیانِ مُجاهد هرچیزی را که به  می
 حدّی  هم واقعیّت داشت.   دهند. البتّه، از شوخی گذشته، این موضوع تا کنند و درصورتِ نیاز ارائه می می

 در زندانِ ١در واحدِ  ٢سومیّن سالگردِ توّلدِ بهار را در بندِ  ،٦٥فروردینِ سالِ  وهشتُمِ بیستخُالصه، در 
ونیم بود که من از دیدارِ بهار محروم شده بودم. این  سال ست یکگرفتیم. دُرحصار حسابی جشن  قزل

 های بسیار شاد و خوب برای بسیاری از ما در آن بند و در زندان بود.  چنین یکی از خاطره جشن هم
 کرد. هنِ من برای همیشه حک شد، و روحیّۀ مرا بسیار تقویت ای در ذ طورِ ویژه این واقعه به

 
١١ 

 واحدِ یکِ زندان... تخلیۀ
ما در این بندِ  گاه موجود نبود. زندگیِ ش به معنای واقعی هیچجُمهوریِ اسالمی امنیّت و آرام در زندانِ

کرد که ناگهان مُتوجّهِ تغییر و تحّولی در سطحِ واحد و در کّلِ زندان  باتی پیدا میجدید تازه داشت ث
و  ١هایشان از بندهای  تعدادِ زیادی زندانی را با کلّیۀ وسیلهماه خبر رسید که  شدیم. در اوایلِ اُردیبهشت

ها به همین شکل  رسید که بندهای بُزرگ و اصلیِ این واحد، که سال اند. به نظر می بیرون بُرده ٤و  ٣
گفتند که  ای برپا شد. برخی می ولوله هممانده بودند، ناگهان عُمرشان به پایان رسیده بود. در بندِ ما 

دادند.   گوهردشت می ها به زندانِ اند، امّا بعضی دیگر خبر از انتقالِ آن انِ آن بندها را به اوین بُردهزندانی
دانستند و یا مُعتقد بودند که  ها را نوعی تنبیه برای آن زندانیان می انتقال و ها این نقل ضمن، اغلبِ بچّه در

است. برای مدتّی بحث و تحلیلِ تغییر و بندیِ جدیدِ زندانیان  زندانبان در حالِ تفکیک و دسته
ا، طبقِ های م مان را کامالً مشغول کرده بود. البتّه اندکی بعد دریافتیم که تحلیل های جدید ذهن تحّول

 هنی بودند.  پایه و ذ معمول، اغلب بی
جاه نفر از اند که یک لیستی از پن ها خواسته های مسئولِ بند روزی اعالم کردند که مسئوالن از آن توّاب

گفتند که اگر پنجاه نفر  ها می گوهردشت ارائه بدهند. توّاب زندانیانِ بند را برای انتقال به زندانِ
ها دیگر مجبور به تهیّۀ چنان لیستی نخواهند بود. معلوم شد که اهمیّتِ  خودشان داوطلب بشوند، آن

اند که چنان لیستی را تهیّه  بند خواسته های ها از توّاب قضیّه برای زندانبان در حدّی پایین است که آن
خواستند که خودِ زندانیانِ  ها می ها هم نداشت، بنابراین آن کنند. چون قضیّه اهمیّتِ زیادی برای توّاب
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شد. از یک طرف،  های گوناگون کسی در بند داوطلب نمی بند داوطلبِ انتقال بشوند. البتّه، به دلیل
صار به ح قزل های انفرادی و بسیار مخوف، و در مُقایسه با زندانِ سلّولای گوهردشت به زندانی دار زندانِ

ناخته با امکاناتی محدود، معروف شده بود. از طرفِ دیگر، هنوز هم در بینِ زندانیانِ زندانی ناش
هی را های مسئولِ بند هم طورِ داوطلبانه با توّاب وجه نباید به سرِموضعی این روحیّه غالب بود که به هیچ

عنوانِ  ها را در موقعیّتی قرار دهیم که مجبور بشوند به کردیم که ما باید آن کاری نمود. فکر می و هم
ها نشان دهیم که ماجرا برای  خواستیم به آن طورِ کلّی، می شان را انجام بدهند. به عاملِ زندانبان وظیفه

 ما اصالً اهمیتّی ندارد.  
؛ آن شب پاسدارها خودشان صد نفر از زندانیانِ بند را با کلّیۀ درنهایت، قضیّه طورِ دیگری حلّ شد

زندان بود که من های جُدایی در  ترین صحنه ترین و غمگین هایشان بیرون بُردند. این یکی از تلخ وسیله
وشیرینِ زیادی را باهم  های تلخ ها در این بند تجربه د بودم. بسیاری از زندانیانی که سالتا آن تاریخ شاه

شدند. این صد نفر، بیشترشان زندانیانِ مُجاهد بودند  دیگر جُدا می بار از هم رانده بودند، برای نخستینذگُ
ها حُضور داشتند. صُبحِ روزِ بعد، خبردار شدیم که  های سیاسیِ دیگر هم افرادی در بینِ آن امّا از گروه

اند. تحلیلِ غالب حاال این بود که مسئوالن  بُرده  ٤و  ٣و  ١شبِ قبل دوباره تعدادی زندانی را از بندهای 
وانتقال  سامانی و نقلگوهردشت هستند. این ناب احیاناً در حالِ انتقالِ تدریجیِ همۀ زندانیان به زندانِ

 یکی دو روزِ دیگر هم ادامه داشت.  
آن بند فقط  کسی دیگر باقی نمانده است. در حیاطِ هواخوریِ ١باالخره، روزی مُتوجّه شدیم که در بندِ 

های بندِ ما،  زد. بچّه پیرمردی هم سرگردان و تنها در آن حیاط قدم می ،ضمن در ؛کلّی آشغال ریخته بود
دیدند، باالخره او را شناختند. این پیرمرد یک زندانیِ افغانی بود که در  ها او را می که از طریقِ پنجره

بوده است،  ١سیاسیِ بندِ  اوالً چرا در بینِ زندانیانِداشت. معلوم نبود که  "دایی"حصار لقبِ  قزل زندانِ
شناختند، از طریقِ پنجره با او  اند؟ کسانی که او را می و ثانیاً چرا همه را بُرده و او را در بند تنها گذاشته

اند،  هی دیگری مُنتقل کردها های اوّلِ زندانیانِ آن بند را به زندان گرفتند. نظرِ او این بود که دسته رابطه 
زودی بندِ  اند. به هر حال، دیگر تقریباً قطعی بود که به بُرده ٣ریِ آخرِ زندانیان را احتماالً به واحدِ امّا س

داد که مسئوالن  ما را هم خالی خواهند کرد. اطالّعاتی که از منابعِ گوناگون جمع کرده بودیم، نشان می
نگهداریِ زندانیانِ غیرسیاسی، آن را تحویلِ شهربانی  کنند تا برای را خالی می ١احتماالً دارند واحدِ 

های اخیر تعدادِ زندانیانِ غیرسیاسی افزایش یافته بود، در حالی که تعدادِ زندانیانِ  بدهند. در سال
ش بود. بنابراین، دادستانی و وزارتِ اطالّعات و های اوّلِ دهۀ شصت رو به کاه به سال سی نسبت سیا

را  ١یرِ فشار بودند تا زندانیانِ سیاسی را به اوین و گوهردشت مُنتقل کنند، و واحدِ ها ز سازمانِ زندان
 تحویلِ شهربانی بدهند.  
شد که چون درنهایت به اوین یا گوهردشت خواهیم رفت، بنابراین، تفاوتِ  این فکر در ما تقویت می

بشویم. به هر صورت، فردا صُبح همۀ  ها مُنتقل کند که همین حاال یا مُدتّی بعد به آن زندان زیادی نمی
 ٢و یک دسته را هم به بندِ  ،٣در واحدِ  ١ری را به بندِ یم کردند؛ یک سما را در بند به دو دسته تقس
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هم، به همین ترتیب، تعدادی  ١در واحدِ  ٤و  ٣مُنتقل نمودند. از باقیماندۀ زندانیانِ بندهای  ٣در واحدِ 
ریِ زندانیانی که من هم جُزوشان بودم را با کلّیۀ فرستادند. س ٣در واحدِ  ٢و  ١را به بندهای 

هایمان را  جا ما را سوارِ اُتوبوس کردند و وسیله هایمان راه انداختند و از واحد بیرون بُردند. در آن وسیله
 بُردند. بیرون  ١هم داخلِ کامیونی گذاشتند. بعد هم همه را از مُحوطّۀ واحدِ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 یادداشت و توضیح
 
دهیِ  و خارج شدنِ اغلبِ رهبرانِ سازمانی از ایران، برای تداوُمِ سازمان ٦٢ربۀ سالِ پس از ض -١

دهیِ تشکیالت ریخته شد  مُبارزاتی و حفظِ امنیّتِ نیروهای سازمانی، طرحِ جدیدی برای تجدیدِ سازمان
سازمان در حالِ پیاده شدن بود. براساسِ این طرحِ جدید، قرار بود های  که در این زمان در تمامیِ بخش
دهی شوند.  ای و واحدهای مُستقّلی سازمان های پایه صورتِ کُمیته که نیروهای اصلیِ سازمانی به

های رهبریِ  نطورِ مُستقیم و مُستقّل از بقیّه به اُرگا به که، در آینده هرکُدام از این واحدها بتوانند طوری
 شور به فعالیت بپردازند.ند و با امنیّتی نسبی در داخلِ کازمان در خارج از کشور مُتصّل باشس
ت برای این منظور بود که، درصورتِ برگزار نشدنِ قرارِ مُالقاتِ معمولی به هر قرارِ اضطراری یا ثاب -٢

صادُفیِ من( با رهبریِ دلیل، و یا درصورتِ قطعِ رابطۀ کُمیته و بخشِ ما )مثالً درصورتِ دستگیریِ ت
تشکیالت در تهران، جالل بتواند از طریقِ این قرارها با اعضای کُمیتۀ رهبریِ بخشِ ما رابطۀ مُجدّد 

 برقرار کند.
ت بعد هم ساع  شد و برای احتیاط نیم ینِ دو نفر تنظیم میی بقرارِ سازمانی برای زمان و مکانِ مُعینّ -٣

 گردید. یا با کمی تغییر در اجرا، دوباره تکرار می ،وّلیدر همان مکان و همانندِ قرارِ ا
ها  شد که معموالً محّلِ استقرارِ نگهبان رِ هر بند گفته مییز و اُتاقکی در سهلداالن و دشت، به زیرِه -4

قصر معمول شد. دفترِ این زندان در تقاطُعِ هشت بند، و در  بود. این اصطالح از دورانِ شاه و از زندانِ
جا تنبیه  واقع بود که به هشت یا هشتی هم معروف بود. معموالً زندانیان را هم در همانجایی 

 کردند. می
و کردند. معنی و مفهوم  اصطالحی بود که بازجوها و مسئوالنِ زندان از آن استفاده می "مسائل" -٥

سازمانیِ خودش، و یا ظر داشتند، اطلّاعاتِ زندانی در رابطه با گروهِ منظوری هم که از این کلمه در ن
 هایی بود که او در بیرون یا در داخلِ زندان انجام داده بود. ها و اقدام فعالیت

کردند، و  اصطالحی بود که بازجوها و پاسداران و مسئوالنِ زندان از آن استفادۀ زیادی می "برخورد" -٦
اصطالح، معانی و منظورهایی مانندِ  حتّا در بینِ زندانیان هم تاحدّی مُصطلح شده بود. در استفاده از این

مسئوالن از زندانیان  ،٦٧بود. مثالً، در کُشتارِ بُزرگِ سالِ  رفتار و عمل و اقدام و غیره موردِ نظر می
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منظورشان این بود که آیا زندانی  "چند بار با تو برخورد شده؟"و یا  "با تو برخورد شده؟"پُرسیدند:  می

 تفتیش شده است یا نه؟
سو و دستگیری در جریانِ یک ضربه  ستگیریِ تکی و تصادُفی و مشکوک از یکای بحثی دربارۀ دبر -٧

 از سوی دیگر، به ضمیمۀ اوّل در انتهای جلدِ اوّل مُراجعه کنید. 
، و "برادر"یا  "آقا حاج"هایی مانندِ  دیگر را با لقب های جُمهوریِ اسالمی، افرادِ رژیم یک در زندان -٨

ها در زندان آشنا  کم با این لقب کردند. زندانیان هم کم با اسامیِ مُستعارشان، صدا میالبتّه اغلب 
 دادند. ها موردِ خطاب قرار می شدند و پاسداران و مسئوالنِ زندان را با همین عُنوان می
نِ ه گرفتگران برای انگیز اوین، بازجوها و شکنجه چنین در زندانِ کُمیتۀ مُشترک، و هم در زندانِ -٩

ها و سرودهای  زنی از نوحه شاری مُضاعف بر زندانی، موقعِ شکنجه و کابلخودشان و وارد ساختنِ ف
زنی را با  ها، بازجوها کابل کردند. بسیاری وقت دارِ صادق آهنگران و دیگران استفاده می مذهبیِ ریتم
 نمودند. آهنگ می ها هم ِ شعر و آهنگِ این نوحه و ضرب  ریتم و فاصله

ه در یک شده بینِ افراد برای فهمیدنِ سالمتیِ برگُزاریِ جلس ، نشانی تعیین"عالمتِ سالمتی" -١٠
بایست که این  رِ قرار میافراد قبل از رفتن به جلسه یا س جرای قرارِ مُالقات در خیابان بود.مکان و یا ا

نان پیدا کنند. در سازمانِ دیگر یا محّلِ جلسه اطمی دیدند تا از سالمتیِ یک گذاشتند و می عالمت را می
شد، ولی حّداقل در  رعایت می  ما، در این دوره، در اغلبِ موردها گذاشتنِ عالمتِ سالمتی برای جلسه

تجرُبۀ خودِ من، در بسیاری موردها تنظیم کردن و یا گذاشتنِ عالمتِ سالمتی برای قرارهای خیابانی 
 شد.  خیلی رعایت نمی

شود که مانندِ سایه کادرِ تشکیالتیِ اجراکنندۀ  ه فردی از سازمان اتالق میدر اجرای قرار، کوپل ب -١١
کند تا درصورتِ بُروزِ هرگونه اتفاّقی به او کُمک کند و یا حّداقل تشکیالت را از ماجرا  قرار را دنبال می

 مُطّلع نماید. 
نیز  "گروهِ ویژه"جوها از آن با نامِ ایجاد شد. باز ٦١کُمیتۀ ویژۀ امنیّتی )کُوا( در سازمانِ ما در سالِ  -١٢

ام مهدی اصالنی با  رفیق مندِ زندانِ همیشه کردند. پس از چاپ و انتشارِ کتابِ خاطراتِ ارزش یاد می
(، مُحمّد اعظمی از رهبرانِ ١٣٨٨)از انتشاراتِ مجّلۀ آرش و چاپِ آلمان در سالِ کالغ و گلِ سُرخ عنوانِ 

ها و  گیری و مسئولیّت ذر در نوشتارِ کوتاهی توضیحِ چندی در بارۀ شکلآ ١٦ سابقِ سازمانِ فداییانِ
ای در چاپِ  صورتِ ضمیمه وظایف و اهدافِ کُمیتۀ ویژۀ امنیّتی )کُوا( ارائه داد که مهدی اصالنی آن را به

عاتِ اطالّ ، برای یافتنِ"کُوا"مند به موضوعِ  آورده است. خوانندۀ عالقه ٨٩سوّمِ کتابِ خودش در سالِ 
 ن کتاب و به ضمیمۀ نوشتاریِ مُحمّد اعظمی مُراجعه کند.تواند به آ بیشتر، می

و  "قاچاقی"که  ارش و کاردستی و تیغِ اصالح و ...زندانیان به نامه و یادداشت و اعالمیّه و گز -١٣
رون فرستاده یآمد، و یا توسّطِ زندانیان به ب از طریقِ مُالقات و غیره به داخلِ زندان می "غیرمُجاز"

چنین به مدارکِ پیداشده پیشِ خودِ زندانی در موقعِ دستگیری  گفتند. هم می "التم"شد، اصطالحاً  می
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و موادّی که بینِ زندانیان ردّوبدل شده پیشِ او در داخلِ زندان، و یا به مطالب  اش، یا کشف یا در خانه
 شد. الت گفته میگشت، نیز م می

 های میانۀ قرنِ نوزدهُم توسّطِ سموئل مورس ام و رمز و اطالّعات که در سالشی برای انتقالِ پیرو -١٤
ش از یک سری عالمت و نشانِ کوتاه و بُلندِ استاندارد به نامِ خّط و نُقطه، برای ابداع شد. در این رو

کنندۀ  یینطورِ استاندارد، تع ها، به های مُختلفی از این عالمت شود. ترکیب انتقالِ اطالّعات استفاده می
شوند تا بتوان با ضربۀ صوتی یا نوری اطالّعات را مُبادله  حُروفِ الفبا یا عددهای مختلف در هر زبان می

ترین راه، قرار دادنِ حُروفِ الفبایِ فارسی در جدولی شاملِ چهار ردیف و هشت سُتون  کرد. آسان
یک کلمه در جدولِ مورسی، یعنی از  گاه، با تعیین کردن و نشان دادنِ موقعیّتِ حُروفِ باشد. آن می

شود.   طریقِ نشان دادنِ موقعیّتِ ردیفی و سُتونیِ هر حرف، اطالّعاتِ مربوط به آن کلمه انتقال داده می
شد، ولی در شرایطی هم  های صوتی برای ارسالِ پیامِ مورسی استفاده می در زندان معموالً از ضربه

 نوری بهره بگیرند.شدند که از منبعِ  زندانیان مجبور می
داشت  گونه بود که اگر زندانی موقعِ دستگیری پولی با خودش می روالِ کار در کُمیتۀ مُشترک این -١٥

داشتند. بعد با  کردند و نگه می گرفتند، مسئوالن آن را ضبط می و یا بعداً از خانواده برایش پولی می
دادند تا بتواند برای خودش خرید کند.   ، به او میرا، مثالً هر بار صد تومان  اجازۀ بازجو تدریجاً پول

 کردند. البتّه بازجوها از این موضوع هم برای فشار آوردن به زندانی استفاده می
به بعد، سازمان و اعضا و هوادارانِ مُجاهدینِ خلق را با  ٦٠رژیمِ جُمهوریِ اسالمی از سالِ  -١٦

به بعد، در  ٦٠چنین از سالِ  ها هم کند. آن خطاب میاعالم و  "مُنافق"یا  "مُنافقین"های  عُنوان
کردند که هُویّتِ واقعیِ خودشان را کتمان  ها، زندانیانِ هوادارِ سازمانِ مُجاهدینِ خلق را مجبور می زندان

 مُعرّفی نمایند. "مُنافق"و  "مُنافقین"های  کرده، خود را با همین عُنوان
م، و قبل از دستگیری ابداً با آن آشنایی نداشتم. بعدها در زندان من نامِ آن شرکت را به خاطر ندار -١٧

 های سازمانِ ما بوده است.  های پوششی برای فعالیت فهمیدم که ظاهراً یکی از شرکت
شوییِ خارج از نوبت یا بیش از  اصطالحِ معمول برای درخواستِ رفتن به دست "اضطراری" -١٨

های کُمیتۀ  سلّولسته، یعنی مثالً در های درب  در انفرادی و اُتاقعموالًهای مُجاز در زندان بود. م نوبت
یا اُتاق موجود نبود، برای  سلّولستۀ آموزشگاهِ اوین، که تُوالتی در داخلِ های درب شترک یا در اُتاقمُ

 کرد.  می "توالتِ اضطراری"بایست تقاضای  رفتن به تُوالتِ خارج از نوبت و بیش از معمول، زندانی می
دادند و زندانی را به  ش نشان میا نرمه بود. بعضی از آن ها مُتفاوت می ها به این درخواست پاسُخِ نگهبان

رفتن به  آمیز اجازۀ ا رفتاری تُند و توهیندادند و یا ب ها یا اجازه نمی فرستادند، ولی اغلبِ آن توالت می
ها، از طرفِ زندانیان برای  ی عُمومی در زنداندر بندها "اضطراری"دادند. اصطالحِ  توالت را به زندانی می

ها تشکیل  شد. هنگامِ صُبح یا شب معموالً صفی طوالنی در جلوی تُوالت موردی دیگر هم استفاده می
داشت، طبقِ رسم و قراردادِ تویِ این بندها، با  ها می شد؛ اگر کسی نیاز به رفتنِ فوری در این موقع می
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رفت، و زندانیانِ دیگر هم این حّقِ تقدّم را  به جلویِ صف می "ماضطراری دار"گفتنِ عبارتِ 

 کردند. پذیرفتند و رعایت می می
گشت و از باورها و مواضعِ  ای که به هر دلیلی از باورهای سیاسی و اعتقادیِ خودش برمی هر زندانی -١٩

در مُجازات و رهایی از شد. بخشی از این زندانیان برای تخفیف  کرد، توّاب نامیده می رژیم دفاع می
کاری  زدند. همۀ توّابین لُزوماً با رژیم و برعلیهِ دیگر زندانیان هم زندان و یا اعدام، به هر کاری دست می

 هایی در سرکوبِ دیگر زندانیان نقشِ بسیار فعّالی داشتند. کردند. البتّه بخشی از توّابین در دوره نمی
های فداییِ خلق بود که در زمانِ  آموزیِ هوادارانِ چریک و دانش جویی نامِ سازمانِ دانش "پیشگام" -٢٠

 انقالب و بعد از آن شکل گرفت و اعالمِ موجودیّت کرد.
ماند )حتّا اگر هم  ای که به باورهای سیاسی و اعتقادیِ خودش تاحدّی وفادار می زندانی -٢١

های  زورگویی کرد، و در برابرِ کاری نمی راهی و هم ها دفاع کند( و با رژیم هم توانست علناً از آن نمی
عُنوانِ زندانیِ  مسئوالن به شد، از طرفِ اصطالح توّاب نمی داد و به سبی مُقاومت نشان میطورِ ن زندانبان به

شد. این اصطالح را معموالً و اغلب مسئوالن در موردِ این دسته از زندانیان به  شناخته می "رِموضعیس"
 خودِ این زندانیان در موردِ خودشان.بُردند، و نه  کار می

گونه بود: والدین  طورِ کُلیّ، این های زندان در رابطه با حّقِ مُالقاتِ اعضای خانوادۀ زندانی، به ضابطه -٢٢
توانستند در هر نوبت به مُالقاتِ  چنین خواهر و برادرِ سی سال به باال، می و همسر و فرزندان، و هم

اصطالح  داشتند. فامیلِ به برادرِ زیرِ سی سال، فقط سالی دو بار حّقِ مُالقات میزندانی بیایند. خواهر و 
 درجه دو هم، ابداً حّقِ مُالقاتی نداشتند.

ها و بندهای گوناگون، به  اوین و موقعیّتِ ساختمان برای یافتنِ اطلّاعاتِ بیشتر در بارۀ زندانِ -٢٣
)از  نه زیستن، نه مرگخاطراتِ ایرج مصداقی با عُنوانِ   هایی از این زندان در انتهای جلدِ چهارمِ نقشه

 مُراجعه کنید.  (٢٠٠٤ت ماکزیما در سوئد در سالِ تِ آلفابانتشارا
جا  های گوناگون در اوین جابه بایست بینِ بندها و ساختمان روزه می برای زندانیانِ زیادی که همه -٢٤

 دادند.  ها سرویس می بوس شوند، سیستمِ مُرتّب و مُنظّمّی از مینیب
در آموزشگاهِ اوین، زندانیان برای اصالحِ سر و صورتِ  ٣ستۀ سالُنِ های درب در این زمان در اُتاق -٢٥

ها از  های گذشته معموالً سلمانی های دستیِ قدیمی در اختیار داشتند که در زمان خودشان فقط ماشین
دانیان هنوز به ماشینِ اصالحِ برقی، و یا به تیغِ کردند. در این بند زن ها برای اصالح استفاده می آن
 رسی نداشتند. بود، دست ها در اختیارِ زندانیان می ، که در برخی از دیگر بندها و زندان"غیرمُجاز"

کشیدند، و  بندِ جهاد مجموعه یا واحدی در هر زندان بود که عُمدتاً زندانیانِ توّاب در آن حبس می -٢٦
پرداختند.   ها و جاهای دیگری در زندان به کارِ داوطلبانه یا بیگاری می کارگاهدر همان واحد یا در 

 شدند. هم نامیده می "جهادی"زندانیانِ این بند یا واحد، 
اهُر به توبه نمودن ولی دراصل نشینیِ مُوقتّیِ تاکتیکی و تظ یعنی عقب "توبۀ تاکتیکی" -٢٧
 ،٦٠ِ خُردادِ سالِ  ی وب و کُشتارِ زندانیان در بعد از سیماندن. این تاکتیک در جریانِ سرک "رِموضعیس"
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شد. در آن مقطع، بخشی از تودۀ زندانیان از  کار بسته می ها به صورتِ یک حرکتِ عُمومی در زندان به
گونه افراد را زندانیانِ  این طریق توانستند جانِ خودشان را نجات دهند. هم زندانبان و هم زندانیان، این

 نامیدند. نیز می "کتیکیتا توبه"
جام یا اُتاق و یا کّلِ بند را ان سلّولنوبت و چرخشی، وظایفِ عُمومیِ روزانه در  افرادی که، به -٢٨
برای  "شهردار"زمانِ شاه، معموالً از عبارتِ  شدند. در زندانِ نامیده می "کارگری"یا  "کارگر"دادند،  می
 کردند. گونه افراد استفاده می این
شد، و بر همۀ اُمورِ غذایی و  فردی بود که در اُتاق یا در سطحِ بند انتخاب می "سئولِ صنفیم" -٢٩

 کرد. ز، و تقسیمِ غذا و چای و غیره نظارت میوپ های زندان، خرید، پُخت جیره غذایی، تقسیمِ کمُک
ای اضافی : اگر غذبود. مثالً "عُمومی"و  "اضافی"در زندان به معنیِ  "لّیم"مفهومِ کارکردیِ کلمۀ  -٣٠
 "لّیوقتِ م"ماند، به آن  ش و بازی میگفتند. اگر وقتِ اضافی برای ورز می "لّیغذای م"ماند، به آن  می
های عُمومی انجام ای را که روزهای جُمعه در بندها برای رفعِ نیاز چنین، کارهای اضافی گفتند. هم می
شان، به دلیلِ  نی هم که پس از اتمامِ دورانِ محکومیّتلی آخر.  زندانیانامیدند و ا می "کارِ ملّی"شد،  می

نامیده  "کش ملّی"کشیدند،  اضافی می ماندند و حبسِ نپذیرفتنِ شرایطِ دادستانی، در زندان می
 شدند. می
در زندان باقی ماند. او در کُشتارِ بُزرگِ  "شک ملّی"عُنوانِ زندانیِ  به ٦٧رضا ادیبی تا سالِ  غُالم -٣١

 اش گرامی باد! گوهردشت به دار کشیده شد. یاد و خاطره در زندانِ ،٦٧ن در تابستانِ سالِ زندانیا
شد که هم در دورۀ شاه و هم در  یا زندانیِ دو نظام، به کسی گفته می "ظامهدون"یا  "دورژیمه" -٣٢

 زمانِ جُمهوریِ اسالمی زندانیِ سیاسی شده بود. 
رفت، و زندانیِ اش شرایطِ دادستانی برای آزاد شدن را نپذی محکومیّتاصغر قُباخلو ظاهراً در پایانِ   -٣٣
گوهردشت به دار کشیده شد.  یاد و  در کُشتارِ بُزرگِ زندانیان، در زندانِ ٦٧شد. او در سالِ  "شک ملّی"

 اش گرامی باد!  خاطره
یا زندانی دیگر، و یا برای  عبارتی بود که پاسدارها برای انتقالِ زندانیان به بند، "با کلیّۀ وسایل" -٣٤

 کردند. ها جهتِ اعدام یا آزاد شدن، استفاده می بردنِ آن
شد که دادگاه رفته بود ولی هنوز محکومیّتی نداشت و مُنتظرِ  ، به کسی گفته می"زیرِحُکمی" -٣٥

 دریافت و ابالغِ حُکم بود.
عُنوانِ  های فداییِ خلق به ، چریک١طِ عُنوانِ خّ در جُنبشِ چپ و کُمونیستیِ ایران، حزبِ توده به -٣٦

و اتحّادِ مُبارزانِ کُمونیست  "رزمندگان ... "و  "پیکار ..."های سیاسیِ مائوییستی مانندِ  ، و جریان٢خّطِ 
شدند.   شناخته می ٣عُنوانِ خّطِ  ربِداران( و حزبِ رنجبران و غیره بهها )س )سهند( و اتحادیّۀ کُمونیست

های سیاسیِ  شد. جریان یاد می ٤عُنوانِ خّطِ  گروهِ راهِ کارگر، از این جریان بهپس از شکل گرفتنِ 
 شدند. شناخته می ٥عُنوانِ خّطِ  کوچکی مانندِ سازمانِ سُرخِ کارگران و غیره هم، به
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های  نامیدند. شُعبه اوین را دفترِ مرکزی هم می ساختمانِ دادسرای انقالبِ اسالمیِ مرکز در زندانِ -٣٧

های دادگاهِ انقالبِ اسالمی در آن قرار داشتند. تقسیماتِ داخلیِ  چنین شُعبه زجویی و شکنجه، و همبا
نامیدند. شُعبۀ پنج مخصوصِ حزبِ توده و سازمانِ اکثریّت بود. شُعبۀ شش  دادستانی را شُعبه می

هدین بود که اتهّامِ های چپِ برانداز بود. شُعبۀ هفت مخصوصِ نیروهایی از سازمانِ مُجا مخصوصِ گروه
لی آخر. این ساختمان در سابق مخصوصِ زندانیانِ بهایی بود و ا فعالیتِ مُسلحّانه داشتند. شُعبۀ هشت

به ساختمانِ دادستانی یا شُعبه هم معروف بود. دادستانی بعداً به ساختمانِ جدیدی در جنبِ 
 گاه مُنتقل شد. آسایش

بُردند.  کار می ای هستند که بازجوها و مسئوالنِ زندان به های کنایه اُفقی و عمودی، اصطالح -٣٨
اوین و یا آزاد شدنِ  صورتِ اُفقی از زندانِ اش به منظورشان اعدام شدنِ زندانی و خارج شدنِ جنازه

 صورتِ عمودی بود. اش از اوین روی پاهای خودش و به زندانی و خارج شدن
توانید در ضمیمۀ دوّم در  های مُختلف را می ام از زندان انوادههای ارسالیِ من به خ هایی از نامه نمونه -٣٩

 انتهای جلدِ اوّل مُشاهده کنید.
ده و به بعد، زندانیانِ مُتعّلق به حزبِ تو ٦٠ویژه از سالِ  و به ٥٩های تهران، از سالِ  در زندان -٤٠

کردند و حبس  لیت میحفل و جمعِ مُشترک و واحدی باهم زندگی و فعاصورتِ م سازمانِ اکثریّت به
کشیدند. این قضیّه نتیجۀ پُروسۀ وحدتِ فکری و سیاسی و سازمانیِ در حالِ جریانِ این دو گروه در  می

 بیرون از زندان بود.
بودم. او خودش را از  سلّولدر یک  "باقر رضایی"من در کُمیتۀ مُشترک برای مُدتّی با فردی به نامِ  -٤١

کرد. من قبالً و در  ، و مسئولِ تشکیالتِ آن گروه در شهرِ شیراز مُعرّفی میکادرهای سازمانِ راهِ کارگر
شناختم، امّا در تعریف و توصیفی که در  بیرون از زندان ستّار کیانی )صمد( را ندیده بودم و او را نمی

ار کیانی کردند، من شباهتِ زیادی بینِ ستّ شّید از ستّار کیانی میرضا ت و علی "صمد"روزها علی از  این
ها پس از آزادی از زندان، وقتی در خارج از کشور باالخره عکسِ  دیدم. سال می "باقر رضایی")صمد( و 

، که من در کُمیتۀ مُشترک با او در یک "باقر رضایی"یقین پیدا کردم که  تاحدّی، ستّار کیانی را دیدم
 بودم، درواقع همان ستّار کیانی )صمد( بوده است. سلّول

 باشد.    به معنای خواهرزادۀ مادر یا پسرخاله می "مار خورزه"یی که به یاد دارم عبارتِ جاتا  -٤٢
رِموضعی این لقب را به  زندانیانِ و اسداهلل الجوردی، زندانیانِ س در دورانِ حاج داوود رحمانی -٤٣

سۀ بُزرگی، که فقط دو سوراخ های امریکا با کُاله یا کی کالن داده بودند که مانندِ کوکلوکس بُریده و توّابی 
پوشاندند تا شناخته نشوند. مسئوالن این زندانیان را به  برای دیدن داشت، سر و صورتِ خودشان را می

 نشده را شناسایی کنند. عی یا شناختهها زندانیانِ سرِموض آوردند تا آن می داخلِ بندها
ر جریانِ کُشتارِ بُزرگِ زندانیان، به دار کشیده د ٦٧اوین بود، و در سالِ  مُحمّد دریاباری در زندانِ -٤٤

 اش گرامی باد!  شد. یاد و خاطره
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ه باالخره گوهردشت بودم، از طریقِ برخی از زندانیانِ گروهِ راهِ کارگر شنیدم ک بعدها وقتی در زندانِ ٤٥
ها و  های اخیر مُتوجّه شدم که بعضی اشخاص در نوشته د گرفت. در سالرضا تشیّد حبسِ اب علی

اصطالح  او حُکمی نداشت و به درواقعکنند که  رضا تشیّد، مطرح می یادبودهای خودشان از علی
در کُشتارِ بُزرگ اعدام شد. بنابراین، مُطمئن نیستم که آیا او حُکمی  ٦٧که در سالِ  زیرِحُکمی بود تا این

 چنان زیرِحُکم بود. که تا آخر هم گرفته بود یا این
 از احمد شاملو. "بانهش"از عبارتی مُشابه از شعرِ  دهشُ اقتباس -٤٦
ها و بندهای گوناگون، به  صار و موقعیّتِ ساختمانح قزل برای یافتنِ اطلّاعاتِ بیشتر در بارۀ زندانِ -٤٧

)از  نه زیستن، نه مرگصداقی با عُنوانِ  های جلدِ چهارُمِ خاطراتِ ایرج مهایی از این زندان در انت نقشه
 مُراجعه کنید.  (٢٠٠٤ ت ماکزیما در سوئد در سالِآلفاب انتشاراتِ

عُنوانِ پزشکانِ گوش و حلق و بینی هم معروف  ه پزشکانِ عُمومی، که در قدیم بهای است ب کنایه -٤٨
 بودند.

شدند. زندانیان سعی  مُشخّص می "ای معده"زندانیانی که ناراحتیِ گوارشی داشتند، با عُنوانِ  -٤٩
 ه این افراد از لحاظِ تغذیه و غیره توجّه و رسیدگیِ بیشتری بشود.کردند که ب می
مُتاسّفانه من اسمِ فامیلیِ کیان را به خاطر ندارم، و درضمن نتوانستم آن را از طریقی پیدا کنم.   -٥٠

باغِ تبریز بودند، که در هواداری از  و تعدادی دیگر محفلی از محلّۀ کوچه  راه با حبیب سُروش کیان هم
 ٦٣های فداییِ خلق در زمانِ شاه به زندان اُفتادند. کیان و حبیب سُروش مُجدداً در اوایلِ سالِ  چریک

مُتاسفّانه من از تاریخِ اعدامِ کیان اطلّاعِ  اعدام شد، ولی ٦٤دستگیر شدند؛ حبیب سُروش در سالِ 
 دقیقی ندارم.

صار بود، که زندانیان را برای تنبیه ح در قزل ١ شتِ واحدِسالُن یا اُتاقِ بُزرگی در زیرِه "گاودانی" -٥١
یا  "قبر و قیامت"دادند. درضمن، این همان سالُنی است که حاج داوود رحمانی  در آن قرار می

 معروفِ خودش را در آن برپا کرده بود. "دستگاهِ"
 "ر!بپر حبیب، بپ" -٥٢
ادیکال و ماجراجو و افراطی )چه چپ اصطالحی است که در زندان در موردِ افرادِ بسیار ر "چپول" -٥٣

 شد.  کار بُرده می و چه مُجاهد( به
توسّطِ مسعود رجوی، رهبرِ سازمانِ مُجاهدینِ  ٦٠ یِ تیرماهِ سالِ در سی "شورای مّلیِ مُقاومت" -٥٤

 اصطالح ل ایجاد شد تا بهمستقّ و تعدادی سازمان و افرادِ ،پیشین جمهورِ صدر، رئیسخلق، ابوالحسن بنی
 "دموکراسی"از همۀ نیروهایِ مُخالف برای سرنگونیِ رژیم و استقرارِ  "ائتالفی"و  "دموکراتیک"تشّکُلی 

ه تدریجاً از آن کنار در ایران باشد. پس از چند سال جز مُجاهدینِ خلق و نهادهای وابسته به آن، بقیّ
پوششی برای سازمانِ مُجاهدینِ خلق ، و "ائتالفی و دموکراتیک"کشیدند. امروز این شورا تشّکُلِ جلودارِ 

 باشد.  ایِ مُخالفِ حُکومتِ جُمهوریِ اسالمی می های غربی و منطقه هایش با دولت زنی در روابط و چانه
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هشت ماه پس از آزادی از زندان، من از ایران خارج شدم و خودم را به تُرکیّه و  ،٦٨پاییزِ سالِ  -٥٥

فری به اُروپا، با یکی از اعضای سابقِ سازمانِ سه سال بعد، در س یکا رساندم. دواُروپا و سپس به امر
کردم. او ماجرای اجرایِ قرار و مُالقاتِ خودش با صمد )ستّار  خودمان آشنا شدم و با او صُحبت می

 کرد:  گونه برایم تعریف می این ،٦٣ها پس از ضربۀ پاییزِ سالِ  کیانی( در تهران را ماه
ی هنوز در ایران تّهم برای مُددستگیر نشدم، بعد  به تشکیالتِ سازمان ٦٣الِ من در ضربۀ پاییزِ س"

ه بود از من خواست که ها پس از ضربۀ پاییز، رهبریِ سازمان که در خارج از کشور مُستقّر شد بودم. ماه
ته و گفته گرف از طریقی با رُفقا در خارج تماّس رِ قرارِ صمد )ستّار کیانی( بروم. ظاهراً صمددر تهران س

که مخفی شده بود تا بتواند خودش را حفظ کند و  بود که او در ضربه به سازمان دستگیر نشده، بل
. خُالصه، من با احتیاطِ اش کنیم تا بتواند از کشور خارج شود خواست که ما کُمک سالم بماند. حاال می

کردم که  صمد مشکوک شدم و هم فکر میرِ قرارِ او رفتم. در همان قرارِ اوّل، هم به رفتارِ خودِ زیادی س
خواست که کُمک کنم تا از کشور خارج شود. من به او  شویم. به هر حال، او از من می داریم تعقیب می

توانم به او بکنم. در قرارِ بعدی، من از قبل  گفتم که در قرارِ بعدی به او خواهم گفت که چه کُمکی می
ای کشاندم، و سپس  کوچه پس را روشن و فاش سازم. او را به کوچهگیِ قضیّه  گی داشتم که چگونه آماده

اسلحه کشیدم و او را به دیوار چسپاندم و تهدیدش کردم. او اقرار کرد که در ضربۀ پاییز دستگیر شده و 
آید. درضمن  رِ قرار میها س با توافُق و زیرِ نظارتِ آنگفت که  کند. می راهی می دارد با بازجوها هم

که همۀ این کارها نقشۀ خودِ او بوده است که اعتمادِ بازجوها را به دست آورد تا بتواند با کُمکِ گفت  می
جا با من بیاید، من  ما فرار کند و از کشور خارج شود. من گفتم که اگر او همان لحظه و از همان

کُمک کنیم که از کشور امنی برسد و سالم بماند تا بعداً بتوانیم  توانم به او کُمک کنم که به جایِ می
خارج شود. او قبول کرد و ما باهم فوری از صحنه دور شدیم. سپس گفت که خودش امکانی دارد که 

جا مخفی شود؛ من فقط کُمک کردم که او سالم به آن امکانِ خودش برسد، تا بعداً  تواند در آن فعالً می
 "کُمک کنیم که از کشور خارج شود ...

ام، صمد )ستّار  ها اشاره کرده های دیگری هم که قبالً در متنِ کتاب به آن لیلبر این اساس، و به د
آمده است. داستانِ دستگیری و زندان و فرار و دستگیریِ  کیانی( قطعاً از کُمیتۀ مُشترک بیرون می

، را افرادِ در جریانِ کُشتارِ بُزرگِ زندانیانِ سیاسی ٦٧اش در سالِ  مُجدّدِ ستّار کیانی، و درنهایت اعدام
 توانند به این منابع مُراجعه کنند. مندان می اند، که عالقه مطلّعِ دیگری نوشته

شد که دوست داشت مُدام حرف بزند و بحث کند. یعنی این  به کسی گفته می "خور مُخ"در زندان  -٥٦
 و را بخورد.ا "مُخِ"گشت تا  می "ای طُعمه"م دنبالِ یه به این داشت که چنین شخصی دائاصطالح کنا

توانید در ضمیمۀ دوّم در  های مُختلف را می ام از زندان من به خانواده های ارسالیِ هایی از نامه نمونه -٥٧
 انتهای جلدِ اوّل مُشاهده کنید.

توانید در ضمیمۀ سوّم در انتهای جلدِ اوّل  های هنریِ زندان را می ها و قطعه هایی از کاردستی نمونه -٥٨
 . مُشاهده کنید
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 از احمد شاملو. "باغِ آیینه"از شعرِ  -٥٩
معه، که زیرِ جامِ کارهای عُمومیِ اُتاق یا بند در روزِ جُعبارت بود از ان "کاری ملّی"یا  "کارِ ملّی" -٦٠

گرفت.   شدۀ اُتاق یا بند صورت می نوبت، توسّطِ افرادِ تعیین یافته و به طورِ سازمان لّی، بهنظرِ مسئولِ کارِ م
هایی از اُتاق یا بند یا حیاطِ هواخوری،  ایی مانندِ تمیز کردنِ انجیر و خُرما، شُستن و نظافتِ بخشکاره

 شد. همه در چنین روزی انجام می تابیدن و سابیدن و مالیدن و غیرهها،  پرِس کردنِ زیرِ دمپایی
، امکانِ "وهکیغیرگر"دانیانِ می، برای زندانیانِ توّاب و نادم، و حتّا زنهای جُمهوریِ اسال در زندان -٦١

برای کردند.  زندانی را در یک محّلِ مسکونی در زندان فراهم می اصطالح شرعی با همسرِ مُالقاتِ به
نهادی از  ها چنین پیش بود. اگر هم به آن رِموضعی، چنین امکانی فراهم نمیزندانیانِ سیاسیِ مقاوم و س

 پذیرفتند. یها ابداً آن را نم شد، آن طرفِ مسئوالن می
برای مدفوع کردن، گاهی از طرفِ  "کتبی"درار کردن و برای ا "شفاهی"در زندان، اصطالحِ  -٦٢

 شد. زندانیان استفاده می
( در زبانِ انگلیسی؛ از این وسیله برای تمیز کردنِ کفِ Tای است شبیه به حرفِ تی ) وسیله "تِ" -٦٣

 شد. شویی و غیره استفاده می راهرو و اُتاق و دست
ا اش ظاهراً شرایطِ دادستانی برای آزاد شدن ر زاده در پایانِ محکومیّتِ دوساله محمود علی -٦٤

گوهردشت و در جریانِ  در زندانِ ،٦٧در زندان باقی ماند. در سالِ  "شک ملّی"عُنوانِ  نپذیرفت، و به
 ی باد!اش گرام کُشتارِ بُزرگِ زندانیان، او را هم به دار کشیدند. یاد و خاطره

خاطر دارم، امّا شاید در این مورد دُچارِ خطای   ودوسه نفر بهوه را نمن تعدادِ اعضای این گر -٦٥
 ام ایرج مصداقی تعدادِ افرادِ این گروه را اندکی مُتفاوت نوشته است. فراموشی شده باشم. دوستِ زندانی
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 ضمیمۀ اوّل: 
 ای گُسترده ریِ فردیِ تصادُفی و مشکوک، و دستگیریِ جمعی در جریانِ ضربهدستگی

 
صت شرحِ بیشتری بدهم.  ها در دهۀ ش ها و بازجویی ستگیریگیِ د الزم است که در موردِ چگونه

ام، در آن دوران دستگیر شدن در جریانِ یک ضربۀ بُزرگِ  گونه که در متن هم اشاره کرده همان
عُنوانِ مشکوک، زندانی را در بازجویی پس دادن با  دستگیر شدنِ تکی و تصادفی بهتشکیالتی، و یا 

کرد. در دستگیریِ تکیِ مشکوک و تصادُفی، معموالً زندانی اصل را بر  رو می شرایطِ نسبتاً متفاوتی روبه
نه اطالّعاتی در گو اند، هیچ مورانِ کُمیته و سپاه و دادستانی که او را بازداشت کردهٴگذاشت که ما این می

احتمالِ زیاد چیزی در موردِ رابطۀ  یا اگر هم دارند، اطالّعاتی بسیار جُزئی است و به دِ او ندارند؛مور
دانند. حتّا خودِ من هم وقتی بازداشت شدم ابتدا همین تصّور را داشتم تا  سیاسی و تشکیالتیِ او نمی

که طّیِ ضربۀ بزرگی به  کی و تصادفی نبوده بلام ت که تدریجاً درعمل مُتوجّه شدم که دستگیری این
اش مقاومت  سازمان صورت گرفته است. در دستگیریِ تکی و تصادفی، زندانی الزم بود در حّدِ توانایی

کند، و از دادنِ اطالّعاتِ اضافی و پذیرفتنِ اتهّامات طفره برود. بازجو اگر اطالّعاتی از او در دست 
حالِ خودش رها  یاناً کُتکِ معمولی، و گاه کمی شالّق زدن، زندانی را به داشت، پس از تهدید و اح نمی
ها فُرصتِ وقت تلف کردن  که آن قدر شُلوغ بود رِ بازجوها اغلب آنکه، در آن دوران س ویژه این . بهکرد می
ای  شده تهدار و شناخ همّ و سابقهرِ موردهای تکی و مشکوکِ معمولی را نداشتند، مگر در موردِ افرادِ مُس

اهلل مُعینی که تصادفی در خیابان توسّطِ  شدند )مثلِ موردِ هبت که احیاناً تکی و تصادفی دستگیر می
 توّابی شناسایی و بازداشت شد(.  

شد، و طبعاً خودش اطالّعی هم از ضربه نداشت، ابتدا با  وقتی زندانی در جریانِ یک ضربه دستگیر می
ای  کرد ولی خیلی زود با پدیدۀ تازه و غیرمنتظره وک برخورد میهمان فرضِ دستگیریِ تکی و مشک

ها و تشکیالتِ  ها و رابطه شد. یعنی اطالّعاتِ فراوانی که بازجوها در موردِ خودِ زندانی و فعالیت مُواجه می
های  ها و ضابطه کردند. این قضیّه طبعاً با آموزش ها را رو می داشتند، تدریجاً و در صورتِ لُزوم آن او 

های سیاسی در رابطه با بازجویی پس دادن هیچ خوانایی نداشت. در آن تعلیمات و  انمعمولیِ سازم
شد که پس از دستگیری، عضو و کادرِ تشکیالتی با بُمبارانِ  بینی نمی رهنمودها معموالً موردی پیش

ایی در شرایطِ مُبارزاتی و ه های سیاسی اُصوالً برپایۀ تجربه رو شود. رهنمودهای سازمان اطالّعاتی روبه
رسیِ پلیس  تشکیالتیِ متفاوت، یعنی در دورانِ رژیمِ شاه، تنظیم شده بود. اساس در آن بر عدمِ دست

ویژه در مراحلِ ابتداییِ پس از دستگیری، گذاشته  به اطالّعاتِ سازمانی، و مقاومتِ فردیِ مُبارزان به
وِشِ مُبارزاتیِ غالب در آن دوران، و با توجّه به نوعِ و با ر یاسیِ موجود در زمانِ شاهشد. در شرایطِ س می
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یابی به اطالّعاتِ مُبارزان و  های مخفی، و دُشواری در دست ای و چریکیِ ساختارِ تشکیالت هسته
 داشت.   ها و رهنمودهایی در آن زمان کاراییِ نسبی می ها از طرفِ ساواک، چنین تاکتیک های آن هسته

علنی و گُسترده شدند.   ها در بعد از انقالب نیمه ریافته و جدیدِ مُبارزاتی، اغلبِ سازماندر شرایطِ تغیی
نیروهای امنیّتیِ رژیمِ جُمهوریِ اسالمی هم، پس از دورۀ کوتاهِ اولیّه، استراتژیِ اصلیِ خودشان را به 

های سیاسیِ مُخالف  ازمانآوریِ اطالّعات، و کشف و نابود کردنِ س تعقیب و مُراقبت و نُفوذ کردن و جمع
های گُسترده قرار دادند. بنابراین، استراتژیِ مقاومتِ فردی از طرفِ مبارزانِ دستگیرشده،  از طریقِ ضربه

داد. یعنی وقتی بازجوها زندانی را با اطالّعاتِ  در اغلبِ موردها، کاراییِ خودش را تاحدّی از دست می
زندانی را تحتِ  ساختند و در عینِ حال، واجه میی کرده بودند، مُآور های مُختلفی جمع فراوان، که از راه

شد. به همین دلیل هم بود  دادند، استراتژیِ مقاومتِ فردیِ زندانی زیرورو می فشار و شکنجه هم قرار می
 طورِ گُسترده به که مسئوالنِ سیستمِ اطالّعاتی و امنیّتیِ رژیم، پس از مّدتی کوتاه، تصمیم گرفتند که به

آوریِ سیستماتیکِ اطالّعات، و شناسایی و کشفِ کادرهای  تعقیب و مُراقبت و نُفوذ کردن و جمع
های  ها و زیان ها به مُشکل های سیاسیِ مختلف روی بیاورند. آن پاشاندنِ سازمان تشکیالتی، و ازهم

بُردند، و در سیستمِ کارِ شِ کار پِی و انرژی، و کیفیّتِ پایینِ آن رو دستگیریِ وسیعِ تصادفی، اتالفِ وقت
  .وُجود آوردند خودشان تغییرهایی اساسی به

های  ها و سیستم تشکیل شد، از روش ٦٣چنین وزارتِ اطالّعات که در سالِ  ویژه اطالّعاتِ سپاه، و هم به
ند. این زد وُسطایی پیوند می های شکنجۀ قُرون شها را با رو گرفتند، و آن بهره میترِ کارِ اطالّعاتی  مُدرن

های  یکی از رمزهای مُوفقیّتِ اطالّعاتِ سپاه و وزارتِ اطالّعات در کشف و فروپاشاندنِ سازمان درواقع
ویژه دادستانیِ مرکز در اوین،  بود. تشکیالتِ دادستانی، به شصتهای دهۀ  سیاسیِ مُخالف در سال

های  ها و سرکوب شورش های خودش را در درگیری با نیروهای سازمانِ مُجاهدینِ خلق در تجربه
ش و سیستمِ کارش در بسیاری موردها بر دستگیریِ به دست آورده بود. معموالً، رو ٦٠ – ٦١های  سال

ها هم فقط بر شکنجه و شکاندن و  شِ بازجوییِ آنگُسترده و تصادُفی مُتّکی بود. رووکتاب و  حساب بی
گاهی، شرایطِ  ها ازلحاظِ امکاناتِ بازداشت شگونه رو ریزی شده بود. این ب پایهوکتا حساب کُشتارِ بی

چنین میزانِ بازدهی،  رژیم، کیفیّتِ پایینِ اطالّعاتی، و هم ایِ المللی، پایگاهِ توده سیاسیِ داخلی و بین
اطالّعات تدریجاً از  های فراوانی داشت. به همین دلیل، اطالّعاتِ سپاه و سپس وزارتِ کمبودها و مُشکل

 آوردند.   درنِ اطلّاعاتی روی میگُزیدند، و به کارِ سیستماتیک و مُتمرکزِ مُ دوری میها  شگونه رو این
ی سیاسی بودند. در حالی که، در ها های پایینِ تشکُلّ گان از رده وشِ دادستانی، اکثرِ دستگیرشُدهدر ر

وشِ آمدند. ر ر میشُما های باالی تشکیالتی به گان از رده وشِ سپاه و وزارتِ اطالّعات اکثرِ دستگیرشُدهر
وشِ سپاه و شد. ر با بدنۀ تشکیالت مُنجر می رضعیفِ نسبیِ بدنه و قطعِ رابطۀ سدادستانی عُمدتاً به ت

وپاشیِ مرکزیّتِ کادرِ که در اغلبِ موردها به فُر ر و بدنه بلعات، نه فقط به قطعِ ارتباطِ سوزارتِ اطالّ
ای بود،  اوّل نیازمندِ نیروی کارِ زیاد و امکاناتِ گُسترده وشِانجامید. ر رهبری و سرِ تشکیالت نیز می
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چندان  اش بسیار باال بود، و از لحاظِ کیفی هم آمدهای سیاسیِ زیادی برای رژیم داشت، هزینه پِی
آمدهای سیاسیِ کمتری برای رژیم  وشِ دوّم نیازمندِ نیروی کارِ زیادی نبود، پِیمُوفقیتّی درپِی نداشت. ر

 .تر هم بود تر و در عینِ حال مُوفّق هزینه داشت، کم
                                 

                      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضمیمۀ دوّم: 
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 میمۀ سوّم: ض

ای سنگ  شده در زندان )با استفاده از هستۀ خُرما، تکّه های ساخته هایی از کاردستی نمونه
ویژه از طریقِ مُالقاتِ حُضوریِ  ها قاچاقی و غیرمُجاز، به یا فلّز، و یا سکّۀ پول(. این قطعه

 شدند. شان، به بیرون از زندان فرستاده می خُردسال زندانیان با فرزندانِ
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٣٩٢،  ٣٦٦،  ١٢٢   
،  ٣٢٧،  ٣١٣،  ٣٠٣،  ٢٦٦،  ٢٠٣ "حبیب"
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  ٣٢١ "چلو  حسین"
   ٢٠٦ "غول حسین "

،  ٢٢٠ - ٢١٨،  ٢١١ اسماعیل –حسینی 
٢٥٠،  ٢٤٧،  ٢٣٨ -٢٣٦  
   ٢٤٨ ، ٢٤٧،  ٢٢٩،  ٢٢٨ "حمید"
   ٨٩،  ٨٨ "حمیدی"
 
 خ
 ، ٢٧٠ - ٢٦٧،  ٢٦٥ -٢٦٢،  ٢٥٤ "خالد"

٣٥٩،  ٣٤٩،  ٣١٥،  ٢٨٨،  ٢٨٦،  ٢٧٣                                                  
   ١١٣ سیّدعلی –ای  خامنه

    ٢١٢  ”خسرو"
   ١٢٥،  ١٢٤،  ٩١ -٨٨  "خسروی"
   ١٩٨ "خشایار"

  ، ١٠  ("خمینی امام"اهلل ) روح -خمینی 
 ١٩٠،  ١٨٨،  ١٣٠،  ١١٨،  ٨٥،  ٨٣ ، 

٣٤٢،  ٣٢٣،  ٣٠١،  ٣٠٠    
  ١٢٦  کاظم –بی خوشا

   ٣٥٩،  ١١٦  موسی –خیابانی 
 
 د
 ،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢٤٧،  ٢١١،  ٢١٠  "دارا"

٣٢٧،  ٣٠٣،  ٢٩١،  ٢٧٢ ، ٢٧١ ، ٢٦٦–  
٣٨٧،  ٣٧٠،  ٣٤٦،  ٣٢٩   

،  ٣٠٦،  ٣٠٤،  ٢٧٤،  ٢٦٦،  ٢٠٣  "داریوش"
٣٧٠،  ٣٥٧،  ٣٥١،  ٣٤٩،  ٣٢٨،  ٣٢٧  ،
٣٨٩،  ٣٧٤ -٣٧٢   

،  ١٨٦،  ١٦٦،  ١٥٩،  ١٥٥،  ١٥٤ "داور"
٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢١٧،  ٢٠١،  ١٩٣   

  ٢٨٢،  ٢٣٩ "داوود"
،  ٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢١١،  ٢١٠ دمحمّ –دریاباری 

٤٠٢   
  ٢٦٥،  ٢٦٣،  ١٣٦ اشرف –دهقانی 

 
 ر

    ٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢١٤علی  –رازینی 
  ٣٣٧،  ٣٣٥ "رامین"

  ١٩٥راوندی )رامندی؟(  
،  ٢٢٣،  ١٧٩ ("حاج داوود"داوود ) -رحمانی 

٣١٤،  ٢٧٦،  ٢٦١ -٢٥٩،  ٢٥٦،  ٢٢٩ ، ٢٢٨ 
 ،٣٦٠ ، ٣٥٧،  ٣٥٣،  ٣٥٢،  ٣٤٣،  ٣٣٦  ،

٣٨٣ - ٣٨٠،  ٣٧٥،  ٣٧٠ ، ٣٦٨،  ٣٦٤  ،
٤٠٣،  ٤٠٢،  ٣٩١،  ٣٨٧    

   ١٧٣،  ١٦٨ "رحیم"
   ١٩٨خسرو   –گان  زاده رحیم
،  ٢١٣،  ٢١٢،  ٢١٠محمّدرضا  –فر  رجالی
٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢١٧،  ٢١٦   

    ٤٠٣،  ٣٣١،  ٣٢٣،  ٣١٤ مسعود –رجوی 
  ١٩٨  "رستم"
 ١٠٠ – ٩٧  "روبن"

 ٢٤١،  ٢٤٠،  ١٨٩ حسین –روحانی 
    ١٠١محمّد  –شهری  ری
 
 



  مرزهای ناشناختۀ مرگ و زندگی  424

 ز
  ٣٧٠،  ٣٦٩،  ٣٦٠ سعداهلل –زارع 

  
 –٢٦٨،  ٢٦٥ – ٢٦٢،  ٢٥٦حیدر  –زاغی 
٣١٤،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٧٦،  ٢٧٣،  ٢٧٠  ،
٣٦٠،  ٣٥٩،  ٣٥٠،  ٣٤٦،  ٣٤٤،  ٣١٥  ،
٣٧٠،  ٣٦٩   

    ٢٧٧،  ١٦ ("جالل"رضا ) علی -زبردست 
،  ٣٤١،  ٣٠١ –٢٩٩،  ٢٥٣ بابک –زهرایی 

٣٤٦  
 

 س
   ٣١٥،  ٢٦٤ - ٢٦٢ "سالک"
  ٢٠٣ "سامان"

  ٢٤١رضا  علی -سپاسی آشتیانی 
، ١٥٧،  ١٥٦،  ١٤٩ -١٤٦ جمشید –سپهوند 

١٨٣،  ١٨٠،  ١٧١،  ١٦٧،  ١٦٥ –١٥٩  ،
٢٠١،  ١٩٨،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٨٧  ،١٨٦  ،
٣٧٣،  ٢١٨ – ٢١٣،  ٢٠٩   

  ٣٥٦،  ٢٣٢ -٢٣٠ "سپیده"
  ٩بهروز   –ستوده 

  ١٩٨منوچهر   –زاده  سرحدّی
،  ٢٢٠،  ٢١٨،  ٢١٤،  ٢٠٣ حبیب -  سروش

٤٠٣،  ٢٨٣ – ٢٨٠   
   ٢٤٢فرید  –القلم  سریع
  ٢٤٣،  ١٧٠وحید  –القلم  سریع

   ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٢٣محمّدرضا  –سعادتی 
                                        ٢٦١ "سعید"

  ١١٦،  ٥٧ سعید –پور  سلطان

، ١٦٤ –١٦٢،  ١٥٩،  ١١٦بهروز  –سلیمانی 
٢٢٠   

   ٢٥٩ ("مسعود قاتل"مسعود ) -سودمند 
   ١١٦،  ١١٤،  ١١٣ "سهراب"
 ٣٥٧،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ١٨١ "سیروس"

     ٩اسد  –سیف 
 

 ش
  ٦٦دکتر  –شالچی 

  ٢٥٩( "گناه ولی بی"اهلل ) ولی -نجانی شا
 مهندس بلژیکی()معروف به  "شاهرخ"

٢٩٩،  ٢٦٤ -٢٦٢    
، ١٣٢،  ١٢٩،  ١٢٥،  ١٢٢ -١١٨ "شاهنگ"

١٤١،  ١٤٠،  ١٣٥،  ١٣٣  
  ٢٢٠،  ١٠٦ محمّدعلی )شرف( -الدیّن  شرف

  ٣٤٩،  ٢٦١ علی –شریعتی 
  ١١٦ رضا علی -شکوهی 
  ٣٦٢،  ٣٣٤،  ٣١٧،  ٣١٦حمزه   –شاللوند 
    ٣٧١،  ٣٧٠،  ٣٦٠جلیل  –شهبازی 
،  ٢٦٨،  ٢٦٤ -٢٦٢علی محمّد –شهبازی 

٣٥٩،  ٣٥٠،  ٣٤٦،  ٣١٥،  ٢٧٠   
 

 ص
  ٢٤٠،  ٢٠١،  ١٩٣،  ١٦٨،  ١٦٠ "صابر"
 ٣٠٨ "صادق"

   ٩صادق ... 
  ١٩٦صدّام حسین 
،  ٢٦٤ - ٢٦٢،  ١٧٧ جعفر –صدای وطن 

٢٨٥،  ٢٦٧   
  ١٧٩،  ١٧٧شاهین  –صدای وطن 

 ، ٨٤ -٨٢ ("اقدامی"حسین ) -صدرایی 
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٢٧٨،  ٢٤٧،  ٢١٠،  ١٢٦  
-١٠٥،  ٥٤،  ٣٥،  ٣٤ )ستّار کیانی( "صمد"

٢٩٢ - ٢٩٠،  ٢٢٦ -٢٢٤،  ٢١٩،  ١٠٨  ،
٤٠٤،  ٤٠٢،  ٣٣٢،  ٣٠٥   

 
 ط
   ٢٨٥،  ٢٦٤ -٢٦٢ "طاهر"

   ٣٢٧،  ٢٦٤( انوشه )خسرو -طاهری 
 ، ٢٩٤،  ٢٧٥،  ٢٦١محمود  –طاهری 

٣٦٢،  ٣٣٦،  ٣٣٥،  ٣١٨،  ٢٩٥   
  ٨٣محمّدرضا  –طبابتی 

 
 ع

   ٢٤١ قاسم –عابدینی 
   ١٩٨ "عباّس"
  ١٩٢،  ١٩١،  ١٧٩ "عباّس امجد"
  ١٩٢،  ١٩١،  ١٥٢،  ١٤٤ "عباّس همّت"
 ،  ٢٩،  ٢٤ العابدین کاظمی( )زین "عبدی"

٢١١،  ٢٠٣،  ١٣٥،  ١٢٦،  ٦٩،  ٤٧ ، 
٢٧٣،  ٢٧٠،  ٢٦٦،  ٢٦٢ ، ٢٥٨ ، ٢٥٧  ،
٢٨٥،  ٢٨٠ -٢٧٧،  ٢٧٤     

   ٣٣١مریم  –عضدانلو 
 ،  ١٨٩هوشنگ )سرهنگ عطاّریان(  -ان عطاّری
٢٤١،  ٢٤٠  

یی )سیّدمحمّدحسین طباطبایی( عالّمه طباطبا
١٢٢  

،  ١٩٤،  ١٩١،  ١٨٧،  ١٨٣ – ١٧٩ "علی"
٢٢٦ - ٢٢٣،  ٢٠٧ ، ٢٠٦،  ٢٠٤  -٢٠١  ،
٢٧٠،  ٢٦٦،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٤٦ –٢٤٤  ،  

٢٩٨،  ٢٩٢ - ٢٨٩،  ٢٨٣،  ٢٧٤ ، ٢٧٣  ،
٣٣٣ -٣٣١، ٣٢٩ -٣٢٧،  ٣٢٠،  ٣٠٦ -٣٠٣ ،
٣٦١،  ٣٥٩ -٣٥٦،  ٣٥١،  ٣٥٠،  ٣٤٦  ،
٤٠٢ ، ٣٨٧،  ٣٧٠ ،٣٦٤   
   ٢٤٢ فریدون – آبادی علی
  ٣٦٢،  ٣٦١،  ٢٦١،  ٢٥٦ "علی اُستوار"
  ١٩٨ "اشرف علی"

  ،٣٩٢،  ٣٨٨ -٣٨٦،  ٣٧٢ محمود –زاده  علی
٤٠٥   

   ١٩٥ محمّدعلی –عمویی 
 
 غ

   ٢١٤محمّدرضا  –غبرایی 
 
 ف
،  ٣١٥،  ٢٧٠ - ٢٦٨،  ٢٦٥ -٢٦٢ "فرّخ"

٣٥٩،  ٣٥٧،  ٣٤٩    
  ٢٤٢فرامرز  –فرزاد 

،  ٢٩٩،  ٢٩١ -٢٨٩،  ٢٦٦،  ٢٠٣ "فرزین"
٣٤٦،  ٣٢٩ -٣٢٧،   ٣٠٦،  ٣٠٤،  ٣٠٣  ،
٣٨٧،  ٣٧٠،  ٣٦٤،  ٣٥٦  

  ٣٦٢،  ٣٥٩،  ٣٥٨،  ٣٣٤،  ٢٥٧فرشاد 
  ٣٨٨،  ٣٧٥،  ٣٧٢،  ٢٠٣،  ١٩١ "فرمان"

  ١١٠فریدون  –فمِ تفرشی 
 
 ق
  ٣٨٩،  ٣٧٠ "قاسم"

  ١٩٨ جواد –آبادی  قائم
 ٤٠١،  ٢٠١،  ١٦٦،  ١٥٩ اصغر –قباخلو 
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   ٣٥٨،  ٣٥٧ "قلی"
 ک
   ٣٢١  "کاظم"

   ٢٤( "عبدی"العابدین ) زین -کاظمی 
   ٧٧( "بیحاجی مجت"سیّدکاظم ) -کاظمی 

    ٢٣٤ -٢٣٢  "کامیار"
  ٢٣٤ -٢٣٢ "کاوه"

 ، ١٨٨  بیژن )سرهنگ کبیری( -کبیری 
٢٤١،  ٢٤٠  
 ،٧١،  ٥٦،  ٥٠،  ٢٥،  ١٦،  ١٥،  ١٠  کِتی
٢٣١،  ٢٠١،  ١٢٤،  ٩١ -٨٩  ، ٧٢ ، 

٣٦٤،  ٣٥٦،  ٣٥١ ، ٣٥٠،  ٣٣١    
  ٣٩٢،  ٣٨٩ "کرامت"
  ٢٠٣ "کرَم"
 ٢٠٠،  ١٩٩،  ٤٦،  ٤٥ "کریم"
 )علی فرخنده جهرمی( "علی -کشتگر"

١٠١،  ٢٨ 
  ٣٤٢ محمّد –کچویی 

   ٣٦٢،  ٣٦١ مسعود –کلهُر 
   ٢٠٣ "کوروش"

   ٤٠٣،  ٢٨١،  ٢٨٠ کیان
  ١٩٥،  ١٩١،  ١١٠،  ٨ نورالدیّن –کیانوری 

، ٢٢٦ –٢٢٤،  ٢٢١ ("صمد"ستّار ) -کیانی 
٤٠٤،  ٤٠٢  

  ١٦٠ "کیکاووس"
 

 گ
، ١٦٦،  ١٦٥( "نادر"کامبیز ) –چوبیان  گُل

٢٣٢ – ٢٣٠،  ٢٠٣،  ١٩١          
   ٤٧ خسرو –گُلسرخی 

  ٢٢٠ محمّد –گوداغی 
   ٣٤٢،  ٣٢٦،  ٣٢٥،  ٣٢٣ محمّد –گیالنی 

 
 ل

، ١٦٢، ١٥٧،  ١٣٤،  ١٣٢ اسداهلل –الجوردی 
٢٢٣،  ٢٢١،  ١٨٩ –١٨٧،  ١٧٩ –١٧٧  ،
٣٢٥،  ٣٢٣،  ٣٠٠،  ٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٣٣  ،
٤٠٢،  ٣٥٧،  ٣٤٢،  ٣٢٦    
   ٢٤٣،  ٢٤٢اهلل )فریبرز(  فرج -ی لسان

   ٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢١٤،  ٢١٢ انوشیروان –لطفی 
  ١٩٢،  ١٩١ والدیمیر ایلیچ -لنین 

 
 م

   ٢٤٢ هاشم –مازندرانی 
  ١٩٥،  ١٩٠ محمّدعلی –مبشّری 

  ٣٧٩،  ١٢٣ "مجتبی"
     ١٨٨،  ١٨٧ "مجید قدّوسی"

    ٣٢١ -٣١٩ اصغر –محبوب 
   ٢٥٠،  ٢٤٧،  ٢١١،  ٢١٠ علی –محبّی 
،  ٢٦٢،  ٢٦٠،  ٢٥٩ احمد شیخ –زاده  محدّث

٣٧٠،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٢٧            
   ٣٣٧،  ٣٣٥ "محسن"
  ٢٠١ -١٩٨ "محمود"
،  ٢١١،  ٢٠٣،  ١٩١،  ١٨٢،  ١٨١ "مراد"

٣٠٣،  ٢٩٩،  ٢٩٨،  ٢٨٤،  ٢٨٣،  ٢٦٦  ،
٣٢٧،  ٣٢٠،  ٣١٧،  ٣١٣ -٣٠٧،   ٣٠٤  ،
٣٥٠،  ٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٢٨  ،
٣٧٠،  ٣٦٧،  ٣٦٤،  ٣٥٦،   ٣٥٤،  ٣٥٢  ،
٣٨٩،  ٣٨٧،  ٣٨٣،  ٣٧٨،  ٣٧٤ ، ٣٧٢  ،
٣٩٣،  ٣٩٢   

    ٩باقر  –مرتضوی 
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  ٩ پتر –مرتضوی 
 ،٢٦٠ ، ٢٥٩ )مسعود سودمند( "مسعود قاتل"

٣٦٨،  ٣١٨،  ٣١٧،  ٢٧٥،  ٢٦٢   
 ٣٧٩،  ٢٦١ مسعودی

    ٨٤ "مسلم"
    ٤٠٥،  ٤٠٣،  ٤٠٠ ، ١١٢،  ٨ ایرج –مصداقی 
   ١٢٢ مرتضی –مطهرّی 

  ٢٤١،  ٢٤٠،  ١٨٩،  ١٧٩معزّز  
  ٢٨٥،  ٢٨٢ – ٢٨٠ "معین"

،  ١٥٩،  ١٢٦ ("همایون"اهلل ) هبت –معینی 
٤٠٨،  ٢٦٤،  ٢٢٠،  ١٦٢   

   ١١٥ مالّصدرای شیرازی
  ١٨٠ مالّنصرالدیّن

،  ٦٢ ، ٦١،  ٥٩،  ٤٠ – ٣٨،  ٣٥ "ممّد"
٣٨٧،  ٣٧٦ – ٣٧٤،  ٣٧٢،  ٢٠٣ ،١٢٦  ،
٣٩٣،  ٣٩٢،  ٣٨٨    

،  ٢٢٣،  ٢١٣،  ١٣٤ علی حسین -منتظری 
٣٣٣ ، ٣٠١،  ٣٠٠ ،  ٢٦٠،  ٢٣٩،  ٢٣٨  ،
٣٨٤،  ٣٨٣،  ٣٦٨،  ٣٦٥    
،  ١٧٢،  ١٦٧،  ١٥٦،  ١٤٦،  ١٤٥ "منصور"

١٩٢،  ١٩٠ –١٨٧،  ١٧٣  
  ٣٣٧ -٣٣٥،  ٣٢٠ "منوچهر"

   ١٧٢،  ١٧١سیّدعبدالکریم  –موسوی اردبیلی 
 ١٩٠سیّدمحمّد  –ها  موسوی خوئینی

 ١٢٢ الدیّن محمّد بلخی( )جاللمولوی 
  ٣٠٦ "مهدی"
،  ١٦٧،  ١٥٦،  ١٤٩،  ١٤٦،  ١٤٥ "مهران"

٢٤٤،  ١٩٣ -١٩١،  ١٨٧،  ١٨٠،  ١٧٢  ، 
٣٥٧،  ٣٥٦،  ٢٤٥    

  ٩مهران ...

    ٣٤٩،  ٣٤٨  "مهربان"
،  ٢٩٩،  ٢٦٤( "شاهرخ") "مهندس بلژیکی"

٣٦٧ ، ٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٢١،  ٣١٥   
 -٣٣٣،  ٢٢٩،  ٢٢٣ میثَم )مسئولِ زندان(

٣٨٣،  ٣٦٥،  ٣٤٦،  ٣٣٥   
 
 ن
   ٣٤٦،  ٣٤٠،  ٣٠١ "ناپلئون"
                                                                                      ١٦٥،  ٤٠ - ٣٨چوبیان(  )کامبیز گل "نادر"
  ٢١٩،  ٢٠٣  "ناصر"

   ٣٨٠بهزاد  –نظامی 
   ٣٥٤ – ٣٥٢ "نعمان"

  ، ١٧١،  ١٦٧،  ١٥٩ امیرساعد  –نعمتی 
١٩٣،  ١٨٦، ١٧٢    

   ١٩٨ "نقی"
   ٢٨ فرّخ –نگهدار 

     ٢١٩،  ١٨١ -١٧٩ منصور –نورمحمّدزاده 
  ١٩٥،  ١٩٠ علی حسین -نیرّی 

    ٣٥٦،  ٣٥٥ "نیما"
 
 و
،  ٢٦٠ ، ٢٥٩اهلل شانجانی(  )ولی "گناه ولی بی"

٣٧٠،  ٣٦٨،  ٣٤٩،  ٣١٧،  ٢٦٢  
   
 ه

    ١١١( "حیدر مهرگان"رحمان ) -هاتفی 
،  ١٩١،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٦٨،  ١٦٧ "هاشم"

٢١٣،   ١٩٢  
   ١٨٩منیژه   –هُدایی 



  مرزهای ناشناختۀ مرگ و زندگی  428

 –١٦٢،  ١٢٦ اهلل معینی( )هبت "همایون"
٢٨٩،  ٢٦٤،  ٢٢٠،  ٢٠٧،  ٢٠٤،  ١٦٤  ،
٢٩٠    

 
 ی

   ١٦٢ ناصر –یاراحمدی  
،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٤٦ "یاشار"

١٩١،  ١٩٠،  ١٨٧،  ١٨٣،  ١٨٠، ١٦٨ ، 
٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٠٣،  ٢٠١  ،
٣٦٤،  ٣٤٦،  ٣٠٦،  ٣٠٤،  ٣٠٣،  ٢٦٦ ، 
٣٧٠    

،  ٣٥٠،  ٣٤٦ –٣٤١،  ٣٢٧ -٣٢١ "یاور"
٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٧٠،  ٣٦٧،  ٣٥٩ -٣٥٧  ،
٣٩٣،  ٣٩٢      

   ٣٣١پرویز  –یعقوبی 
  ٩ رضا غالم –یعقوبی 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

 

 
 


